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1. SISSEJUHATUS 
 
Käesolev magistritöö on autori bakalaureusetöö “Siselinna vanemate eluasemete ja 
elanikestruktuuri muutused Tartus 1998-2008” edasiarendus. Bakalaureusetöö 
põhines kvantitatiivsel andmeanalüüsil uuringute “Tartu ja tartlased 1998” ning 
“Tartu ja tartlased 2008” andmetel. Bakalaureusetöös uuriti, millised muutused on 10 
aastaga toimunud Tartu vanemas (enne 1961. aastat valminud) elamufondis ning ka 
elanikestruktuuris, eesmärgiga uurida, kas Tartu siselinnas toimunud muutused on 
omased gentrifikatsiooniteooriale. Tulemuseks oli, et nii mitmedki Tartu 
siselinnaaladel toimunud muutused perioodil 1998-2008 võib lugeda gentrifikatsiooni 
indikaatoriteks.  
 
Käesolevas uurimustöö jätkab Tartu siselinnaalade uurimist. Seekord aga fookusega 
siselinna piirkondade elanikkonnal, eesmärgiga mõista ja selgitada siselinna elukoha 
valikuid.  

Michael Pacione (2001:638) defineerib siselinna (ingl k inner city) kui ala, mis asub 
ärikeskuse (ingl k CBD, central business district) ümber, ning mis tavaliselt seostub 
lagunemise, kehvade eluasemetega ning kannatab majandusliku ja sotsiaalse puuduse 
all. Hoolimata sellest, et sotsialismi tõttu on Eesti linnaareng teistmoodi kulgenud kui 
lääne linnades, on ka Eestis mahajäänud siselinna alasid, sest sotsialistliku linna 
elamuehituses oli prioriteediks uute paneelmajarajoonide ehitamine, ning halva 
mainega siselinna alad jäeti lagunema (kuid siselinnas oli ka hea staatusega alasid, 
mis hoidsid enda kõrget mainet – Tartus näiteks Tähtvere linnaosa).  
 
Siselinna muutusi on tarvis uurida, sest viimasel ajal on Eesti linnade arengus suure 
tähelepanu osaliseks saanud järjest kasvavad eeslinnad, aga samas muutused 
toimuvad ka linna keskustes. Tänapäeva linnad on väga laialivalgunud, ning seepärast 
on viimasel ajal Lääne ühiskondades järjest enam soositud poliitikaks kõrge 
tihedusega segakasutusega linn kui vahend, millega kindlustada jätkusuutlikum 
arengumuster, sest linnakeskuste hülgamine ja laialdane eeslinnastumine mõjutab 
keskkonnareostust, ressursside kasutust ning loodusmaastike ja elupaikade kadu 
(Howley, 2009). Ka Tartu linnaregioonis on toimunud viimastel aastakümnetel 
laialdane eeslinnastumine, kuid sellele vastukaaluks on hakatud järjest enam hindama 
ka linnakeskuse lähedal asuvaid elukeskkondi. Jätkusuutliku arengu seisukohalt on 
oluline mõista elanike elukohavalikuid Tartu siselinnas. 
 
Kuna viimastel aastakümnetel on toimunud märkimisväärsed muutused inimeste 
käitumismustrites ja eelistustes, on uurimuse eesmärgiks analüüsida Tartu siselinnas 
aset leidnud sotsiaalseid muutusi ning luua uusi teadmisi selle kohta, millised asjaolud 
ja asjaolude kombinatsioonid mõjutavad noorte leibkondade käitumist siselinna 
elukohavaliku puhul. Uurimustöö tarbeks tõstatati järgmised peamised 
uurimusküsimused: kes on need elanikud, kes elavad Tartu siselinnas, ning millised 
muutused on aset leidnud siselinna linnaosade sotsiaalmajanduslikus, demograafilises 
ja etnilises koosseisus 1990ndatel ja 2000ndatel aastatel; mis on olnud 2000. aastatel 
Tartu siselinna kolinud noorte leibkondade elukohavahetuste põhjused ja mis aspektid 
(elukeskkonna taju, elustiil, eluetapp jm) on mõjutanud nende elukoha valikut just 
siselinna. Noored leibkonnad on valitud uurimise objektiks, kuna kirjanduse põhjal on 
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just noored peamiseks gentrififikatsiooni põhjustajaks ja üldse kõige mobiilsemaks 
elanike grupiks. 

Püstitatud uurimusküsimustele vastuste saamiseks põhineb käesoleva magistritöö 
uurimuslik osa kvantitatiivsete küsitlusuuringu andmete põhjal tehtud analüüsil ja 
kvalitatiivmeetodil läbiviidud individuaalintervjuudel põhineva uuringu 
andmeanalüüsil. Üldistest rändesuundumustest Tartu siselinna linnaosades annab 
ülevaate ülelinnaliste uuringute “Tartu ja tartlased 1998” ja “Tartu ja tartlased 2008” 
kvantitatiivne andmeanalüüs. Kvalitatiivne lähenemine ja süvaintervjuumeetod aga 
aitavad mõista sügavuti inimeste soovide ja otsuste taga olevaid tagamaid ja motiive, 
mis ajendavad inimesi valima elukohana Tartu siselinna.  

Käesolevas uurimustöö on üles ehitatud järgmiselt: esmalt antakse ülevaade siselinna 
muutuste teoreetilistest käsitlusviisides – nii elukohavahetusi käsitlevatest 
lähenemisviisidest kui ka siselinna taaselustamist käsitlevatest teooriatest 
(taaslinnastumine ja gentrifikatsioon), sellele järgneb uurimuse metoodikat ja 
andmeid kirjeldav osa, kus antakse ülevaade kasutatavatest uurimismeetoditest, 
järgnevalt tuleb uurimustöö analüüsi osa, mis jaguneb kvantitatiivseks ja 
kvalitatiivseks analüüsiks, käesoleva uurimustöö lõpetab arutelu ja sellele järgnev 
kokkuvõte. 
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2. SISELINNA MUUTUSTE TEOREETILISI KÄSITLUSVIISE 

2.1. Mobiilsus ja elukohavaliku otsuse tegemine 
 

Leibkondade liikumine ühest elukohast teise kujundab ja ka ümber kujundab linna 
naabruskondade sotsiaal-demograafilist struktuuri, samuti on elukohavahetused 
tingitud olemasolevast linnaökoloogiast (Knox & Pinch 2010) (linnaökoloogia 
teooriat on käsitletud pikemalt autori bakalaureusetöös – vt. Kadarik 2009). Suhe 
elanike mobiilsuse ja linna struktuuri vahel on ringikujuline, kus nii nõudlus 
elamupindadele kui ka linnastruktuur mõjutavad üksteist (Knox & Pinch, 2010) 
(siselinna struktuurist ja muutustest vt. järgmine alapeatükk – 2. Siselinna 
taaselustamine). Mobiilsus on eluaseme võimaluste (uued ja vabad elamud tekivad 
eeslinnade kasvust ja ka siselinna taaselustamise läbi), eluasemete vajaduste ja 
leibkondade ootuste vili, mis omakorda on sissetuleku, perekonna suuruse ja elustiili 
tulemid (Knox & Pinch 2010).  
 
Laias laastus võib inimeste mobiilsust ja paiknemist linnaruumis mõjutavad tegurid 
jaotada kaheks: makro- ja mikrotegurid. Makrolähenemise juured on neoklassikalises 
majanduses ja see seletab migratsiooni läbi sotsiaal-majandusliku ja füüsilise 
keskkonna tunnusjoonte, milleks on näiteks palga- ja töötuse määrad ning ka kliima 
(Cadwallader, 1992 141). Makroteguriteks on ka elamuturg, elamupoliitika, 
majanduslikud jõud jne (Kährik, Leetmaa & Tammaru 2012). Eesti puhul on 
erinevate gruppide jaotumist linnaruumis oluliselt mõjutanud Nõukogude Liidu 
lagunemine ja parlamentaarse demokraatia ning turumajanduse (taas)tekkimine. Läbi 
erastamise ja hindade liberaliseerimise tekkisid kinnisvaraturud – kinnisvaraga sai 
nüüd kaubelda ja nende hind ja kasutusviis hakkasid ümber kujunema vastavalt 
nõudlusele. Sýkora (2005) väidab, et just turureformide rakendamine Ida-Euroopa 
postkommunistlikes riikides on viinud linna ümberstruktureerimiseni ja 
naabruskondade muutusteni, mis on mõningal määral sarnased läänes toimuvatele 
transformatsioonidele.   
 
Kuid ainuüksi makrotegurid ei saa selgitada täielikult elanike paiknemist linnaruumis. 
Tähtis osa on ka leibkonna otsuse tegemise mikrotasandi protsessidel (Kauko 2006). 
Mikrotegurid seostuvad enim  indiviidi-kesksete teooriatega (biheivioralism ehk 
käitumuslik teooria, humanism). Elukohavahetuste uurimisel on kõige enam 
kasutatud käitumuslikku teooriat, mis selgitab muutuvaid eluasemevajadusi eelkõige 
lähtuvalt keskkonnatajust ja tunnetusest, ning seostab inimeste mobiilsust ka elutsükli 
etappidega (Kulu & Milewski 2007, Knox & Pinch 2010). Üldjuhul võib 
käitumusliku teooria kohaselt jaotada elanike elukohavahetuse protsessi kaheks 
oluliseks aspektiks: esiteks otsus otsida uut elukohta (ehk elukohavahetuse põhjused) 
ning teiseks uue elukoha otsimine ja valik. Mikrolähenemine puudutab 
otsustamisprotsessi, kuidas inimesed valivad elukoha alternatiivide vahel ja seega 
lähtub psühholoogide poolt arendatud käitumuslikest teooriatest (Cadwallader 1992). 
Käesolevas uurimustöös keskendutakse lähtuvalt uurimuse eesmärgist pigem 
mikrolähenemisele.  
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Käitumusliku lähenemise põhiseisukoht on, et inimese käitumine põhineb tema 
keskkonna tajul, mitte keskkonnal, nagu ta päriselt eksisteerib (Cadwallader 1992). 
Seega migratsiooni selgitamisel mängivad olulist rolli eelistused ja hoiakud kohtade 
suhtes (ibid. 1992). Kauko (2006) leiab, et eelistuste ja hoiakute kõrval suunavad 
inimeste käitumist ka teisedki abstraktsed tegurid nagu maitsed, pürgimused ja 
uskumused (need tegurid on määravad pigem kõrg- ja keskklassi elanike seas, sest 
neil on rohkem võimalusi elukoha valikuks). 
 
Inimkäitumisest tulenevaid elukoha valikuid võib vaadata nii humanistlikust kui ka 
biheivioralistlikust vaatenurgast. Üldjoontes on humanistlikus geograafias kõige 
tähtsam personaalne kogemus ja subjektiivne tõlgendus, kuna inimeste käitumine ei 
ole alati ratsionaalne. Biheivioralistliku geograafia viljelejate arvates on inimene aga 
ratsionaalne toimija ning põhirõhk on põhjuslikkusel, otsitakse seaduspärasusi ja 
mudeleid, otsitakse keskmist inimest. Elukoha valiku otsuse tegemise protsess on 
biheivioralistliku vaatenurga jaoks ratsionaalne valik, mis sõltub individuaalsete 
kasude maksimeerimisest: koha kasulikkus esindab kindla koha üleüldist atraktiivsust 
kindlale üksikisikule (Cadwallader 1992). Atraktiivsust hinnatakse mitmesuguste 
tunnuste põhjal, millel on üksikisikute jaoks erinevad kaalud – tunnuste hindamine 
peegeldab üksikisiku etappi elutsüklis (ibid. 1992). Humanistlik lähenemine lisab aga 
“koha kasulikkusele” identiteediga seotud aspektid (Kährik et al., 2012). Koha ja 
identiteetide seoseid ning inimeste keskkonna taju on uurinud ka ühed humanistliku 
geograafia koolkonna rajajatest Edward Relph enda raamatus Place and Placelessness 
(1980) ja Yi-Fu Tuan enda teoses Topophilia (1974). Relphi (1980) arvates on seotus 
kohaga ja kuulumine kohta väga tähtis, sest selline kuulumine loob identiteete. Tuan 
(1974) leidis, et inimestel on teatud kohtadega tunnetuslikud sidemed ning kohtade 
tähtsus tuleb inimeste erinevatest emotsionaalsetest sidemetest kohtadega, nimelt 
kujutletud kogemused ja mälestused seovad inimesi ja inimgruppe kohtadega. 
 
Inimeste erinevad identiteedid, keskkonnatajud, eelistused ja hoiakud kohtade suhtes, 
sidemed kohtadega – kõik need abstraktsed tegurid mõjutavad inimeste valikuid 
seoses elukohaga. Lisaks neile teguritele on ka erinevatel sotsiaal-kultuurilised 
aspektidel osa inimeste elustiili ja tarbimisharjumuste määramisel, millest omakorda 
lähtuvalt inimesed teevad ka elukoha valiku otsuseid (ÆrØ 2006). Millised muutused 
on toimunud siselinnades ja millised inimesed on valinud enda elukohaks siselinna, 
on pikemalt selgitatud järgmises peatükis – 2. Siselinna elustamine. 
 
Elukohavahetuste seas eristatakse vabatahtliku mobiilsuse kontekstis tihti 
kohandamis- ja põhjustatud kolimisi (Cadwallader 1992). Kohandamisega seotud 
elukohavahetused tulenevad rahulolematusest erinevate eluaseme omaduste suhtes, 
näiteks suurus, kvaliteet, asukoha naabruskond või kättesaadavus (ibid. 1992). Eriti 
tähtsaks mobiilsuse stiimuliks on aga eluaseme suurus. Siinkohal saab paralleele 
tõmmata ka järgmise väga olulise teguriga, mis suunab inimeste elukohavahetusi – 
elukaar e. elutsüklid. Paljud autorid (nt. Kulu & Milewski 2007) on arvamusel, et 
elukaar ja sündmuses elus on vastastikus mõjus leibkondade migratsiooni ja 
mobiilsusega. 
 
Elukaare lähenemisele vastavalt koosneb üksikisiku elu seeriast elu sündmuste 
üleminekutest, olles osaks trajektooridest või karjääridest, mis annavad neile selge 
vormi ja tähenduse (Elder, 1994 cit. Kulu & Milewski 2007). Seega, elukaare 
lähenemine uurib indiviidide elu trajektoore, eesmärgiga seletada nende liikumisi 
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erinevate seisundite ja rollide vahel (Kulu & Milewski 2007). Erinevatel elutsükli 
etappidel on leibkondadel ka erinevad vajadused elukoha suurusele, see omakorda 
mõjutab inimeste mobiilsust. Kõrgeim tõenäosus elukohta vahetada on 
vanusevahemikus 20.-30. aastast, sest seda eluetappi seostatakse kooselu algusega ja 
laste sünniga, suurem stabiilsus tekib perioodil, mil lapsed on kooliealised ja vanemad 
keskenduvad karjäärile, mobiilusus jälle suureneb, kui lapsed lahkuvad kodust, sest 
siis tekib vajadus väiksema eluruumi jaoks (Cadwallader 1992). 
 
Elukaarest tulenevad elukohavahetusi liigitatakse osadel juhtudel ka põhjustatud 
kolimiste alla, siia kuuluvad näiteks muutus perekonnaseisus või pensionile minek 
(ibid. 1992). Kaasaegsete linnade elanike killustunud elustiilid ja muutused 
leibkondade struktuuris teevad aga raskeks üldistada suhteid mobiilsuse ja elukaare 
vahel, nagu see oli võimalik 1960ndatel (Knox & Pinch 2010). Traditsiooniline 
elutsükkel muutub järjest enam iganenumaks, tänapäeval eksisteerib laialdane valik 
potentsiaalseid elukorraldusi. Viimase paarikümne aastaga on inimeste elukaare 
struktuur muutunud läbinisti. Pere-, haridus- ja tööhõive karjääride kasvav 
mitmekesisus viitab sellele, et ka üksikisikute ruumilise mobiilsuse mustrid on aja 
jooksul muutunud keerulisemaks (Kulu & Milewski 2007). Traditsioonilise 
perekonnamudeli kõrval on kaasajal saanud tavaliseks ka üksikvanemad ja ühe 
inimese leibkonnad.  
 
Elukaarest tingitud elukohavahetusi saab uurida mitme erineva nurga alt: näiteks 
Sandefur & Scott (1981) on uurinud elukaare seost migratsiooniga, tulles järeldusele, 
et abielus leibkonnad on vähem mobiilsed kui vallalised ning migratsiooni määr 
väheneb oluliselt, kui perekonna liikmete arv suureneb (sest mida suurem on 
perekond, seda kulukam on kolida, teiseks, mida rohkem liikmeid on perekonnas, 
seda rohkem sidemeid endise elukohaga tuleb lõhkuda ja uues elukohas luua). On 
uuritud ka lahku läinud paaride mobiilsust: Hollandis läbi viidud uuringu andmete 
põhjal selgub, et lahku läinud inimesed on mobiilsemad kui perekonnad ja ka 
vallalised, eriti esimesel viiel aastal pärast lahkuminekut, huvitav tulemus on, et isade 
elukohavahetused on kõige lühema vahemaa kaugusele, mis viitab sellele, et mehed 
soovivad jääda enda laste lähedusse elama (sest tavaliselt lapsed jäävad emaga elama) 
(Feijten & van Ham 2007). Michielin & Mulder (2007) jällegi on uurinud 
täiskasvanud laste elukohtade vahemaad nende vanematest. Nende uurimusest 
ilmneb, et teatud eluetappidel elatakse vanematele lähedamal: näiteks pered väikeste 
lastega, lahutatud või terviseprobleemidega üksikisikud elavad kõige väiksema 
vahemaa kaugusel enda vanematest. 
 
Kõik need näited uuringutest elukaare ja mobiilsuse vahelistest seostest näitavad, et 
ruumilised mobiilsuse mustrid on väga keerukad ja inimeste omavahel seotud elud, 
eriti sõltuvalt eluetapist, mõjutavad elukohavalikuid. Käesolevas uurimustöös ei 
uurita nii spetsiifiliselt elukaare ja mobiilsuse seoseid, pigem kasutatakse elukaart kui 
ühte võimalikest põhjustest, miks inimesed on elukohti vahetanud just siselinna 
piirkondadesse. 
 
Individuaalsete majapidamiste elukoha vahetuste taga on tihti keerukad kaalutlused, 
mida mõjutavad erinevad tegurid: alates hetkel valitsevatest majanduslikest jõududest, 
lõpetades üksikisiku elustiili ja keskkonna tunnetusega. Ka erinevad grupid pole 
võrdselt mobiilsed: nooremad leibkonnad kolivad tihedamini kui vanemad 
leibkonnad, üürnikud on mobiilsemad kui omanikud, samuti mõjutab mobiilsust ka 
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vahetu sotsiaalse keskkonnaga seotuse tüüp ja tugevus, lisaks sõltub mobiilsus 
elukohas elatud ajast – mida kauem elatakse ühes elukohas, seda vähem tõenäoliselt 
leibkond vahetab elukohta, sest emotsionaalne side kohaga suureneb ajaga (Knox & 
Pinch 2010).  
 

2.2. Siselinna taaselustamine 
 
Siselinnad on linlikkuse sümbolid, tänu enda funktsionaalsete eluasemete segule, 
kaubanduse, töö, hariduse, vaba aja asutustele ja teistele linlike mugavustele (Kabisch 
& Sagan 2011). Siselinna muutuseid käsitlevad mitmed arutelud. Siselinna ja tema 
muutuvaid sotsiaalseid, demograafilisi ja ka ehituslikke struktuure puudutavad Lääne 
riikide aruteludest näiteks linna uuendamine (ingl k urban renewal), ellu äratamine 
(ingl k urban revitalization), taastamine (ingl k urban regeneration), taastärkamine 
(ingl k urban resurgence), renessanss (ingl k urban renaissance), gentrifikatsioon 
(ingl k gentrification) ja taaslinnastumine (ingl k reurbanization) (ibid. 2011). 
Kõikide nende arutelude põhjal toob linlik areng kaasa protsessid, mille tulemusel 
elamistingimused siselinnas paranevad ja stabiliseeruvad. Kuigi antud aruteludel on 
erinevad fookused, ei ole nende vahel ranget eraldumist, nad pigem kattuvad 
üksteisega (ibid. 2011). Käesolevas uurimustöös on siselinna muutuste 
lahtimõtestamiseks kasutatud taaslinnastumise ja gentrifikatsiooni teoreetilisi 
käsitlusviise.  
 

2.2.1. Taaslinnastumine 

Linnastumist uuritakse linnastumise arengu teooria abil. Teooria väidab, et 
linnastumisel on erinevad faasid, mis moodustavad linnastumise tsükli. Ka 
linnastunud piirkonna sees on uuritud linnastumise erinevusi, eriti erinevusi keskuse 
ja äärealade vahel. Selleks on kasutusel kaks linnastumise mudelit: lineaarne 
linnastumise mudel (pärit 1980. aastate algusest, van der Berg jt.) ning erineva 
linnastumise mudel (pärit 1990. aastate algusest, Kontuly ja Geyer 1993). Neid 
mudeleid saab kasutada linnastumise faaside selgitamisel, kuid mõlemad mudelid on 
üldistused, ja neid ei saa kasutada kui absoluutseid linnastumise kirjeldajaid ühes 
konkreetses riigis ja selle linnades (Jauhianen 2005). Tiit Tammaru (2003) on uurinud 
diferentseeritud mudeli paikapidavust Eesti kontekstis ning on tulnud järeldusele, et 
Eesti puhul see mudel täielikult ei toimi, sest nii linnastumise põhjused kui ka 
perioodid Eestis on olnud Lääne-Euroopa riikidest erinevad ja mudelit toetavad Eesti 
kontekstis ainult osad omadused.  
 
Lineaarse linnastumise mudel on pärit 1980. aastate alguses Lääne-Euroopas läbi 
viidud empiirilistest uurimustest linnade ja nende tagamaade kohta. Mudeliga 
vaadeldakse, kas rahvaarv keskuses ja seda ümbritsevas tagamaas kasvab või 
kahaneb, ning kummas kasv või kahanemine on suurem. Lineaarse linnastumise 
mudeli peamisteks faasideks on linnastumine (ingl k urbanization), eeslinnastumine 
(ingl k suburbanization), vastulinnastumine (ingl k counterurbanization) ja 
taaslinnastumine (reurbanization) (Champion 2001).  
 
Taaslinnastumine on linnadesse tagasi-migratsiooni arengusuund peale 
eeslinnastumise perioodi (Kabisch & Sagan 2011). Taaslinnastumise näited võib 
Euroopast tuua alates 1980. aastatest, kui linnakeskused muutusid taaskord 
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atraktiivseks. Taaslinnastumine väljendab sisuliselt suurenenud sisserände ja/või 
vähenenud väljarände protsesside määrasid peale pikemat allakäigu etappi (Haase et 
al. 2010). Buzar jt. (2007) väidavad, et taaslinnastumise esile kerkimisel on oluline 
roll ka viimase kolme aastakümne jooksul arenenud riike haaranud “teisel 
demograafilisel üleminekul”, mis kujutab endast uusi perekonnasuhteid, vähemaid ja 
hilisemaid abielusid, kahanevaid sündivuse määrasid, rahvastiku vananemist, 
lapsesaamise ea edasilükkamist, väiksemaid majapidamisi jne. Sellisel populatsiooni 
dünaamikal on võimas transformeeriv mõju siselinnale – mitmekesistab ja 
taastihendab siselinna sotsiaalseid maastikke ning loob kildudeks purunenud linliku 
vormi (Buzar et al. 2007). Siselinnas toimub seeläbi segatud kasutusega ja 
jätkusuutliku kogukonna areng (Kabisch & Sagan 2011). Uute elanike sissevooluga 
siselinnadesse kaasneb (või eelnes sellele) elamufondi värskendamine ja ka 
elukeskkonna kvaliteedi parandamine (Haase et al. 2010). Mõnedes kohtades 
siselinna taastärkamine asendab eeslinnastumist kui peamist arengusuunda, teistes aga 
on arenenud kui samaaegne protsess käimasoleva eeslinnastumise kõrval (ibid. 2010). 
 
Champion (2001) näeb siselinna taaselustamise põhjustena ka valitsuse tegevust ja 
turujõudusid. Valitsuse tegevus mängib tihti isegi põhirolli, julgustades ja aidates 
kaasa sellele protsessile. Valitsus on seotud linnakeskuse ellu äratamisega, paigutades 
suurtes summades avaliku sektori raha erinevatesse programmidesse, alates 
abirahadest üksikisikutele kodu remontimiseks ja kohaliku majanduse arengu 
stiimuliks, ning lõpetades ulatusliku investeeringuga maaparandusse ja infrastruktuuri 
uuendusse. Peale valitsuse on suur roll ka turujõududel, mille tähtsaim mõju on 
majanduse ümberstruktureerimises (siselinna deindustrialiseerimine ning arenenud 
tootjateenuste kiire kasv, mis on vähem altid detsentraliseerima kui töötlev tööstus ja 
isikuteenused). Ka Eestis on valitsusel ning turujõududel oma roll linna keskuste 
taasväärtustamisel – Nõukogude aja lõppedes toimunud vanade majade tagastamine 
ning eluruumide erastamine aitas kaasa renoveerimisele ja elanikkonna vahetumisele. 
 
Taaslinnastumine toob kaasa laialdase valiku sisserände vooge siselinna, millega 
kaasnevad ka marginaalsed sotsiaalsed grupid (nt. rahvusvahelised migrandid ja 
töölisklassi lastega pered) (Kabisch & Sagan 2011). Alamastme migrantidel on 
siselinnas parimad võimalused leida vanu ja odavamaid maju, kust on väljarännatud, 
ning keskuses on ka hea ligipääs lihttöödele, mis on loodud eelneva majanduse 
ümberstruktureerimisega (Champion 2001).  Rahvusvahelised migrandid, kes on 
kõrgelt kvalifitseeritud, on tihti keskuses tööasjade pärast ainult lühiajaliselt ning 
nemad kasutavad ära kesklinna kultuurilisi ja meelelahutuslikke atraktsioone (ibid. 
2001). Teiseks on toimunud noorte, kõrgemale pürgivate ja mobiilsete pintsaklipslaste 
esilekerkimine, kes on oluliseks osaks ühiskonnast ja linnageograafiast, nad on 
tavaliselt kas vallalised või partnerluses, kuid ei oma veel lapsi, ning töötavad finants- 
ja tootjateenustesektoris (ibid. 2001).  
 
Buzar jt. (2007) leiavad, et taaslinnastumisega toimub paralleelselt ka 
gentrifikatsioon, kuid taaslinnastumise protsess on linnauurimuste kirjanduse 
peavooludes alateoretiseeritud ja on ebaselge, kuidas ta on seotud palju paremini 
tuntud gentrifikatsiooniprotsessiga. Nad leiavad, et taaslinnastumisel on laiem 
sotsiaal-ruumiline ulatus, sest ta sisaldab mitmesuunalisi voole ja mitmekesiseid 
sotsiaaldemograafilisi kihte, ning toimub terves siselinnas ja mobiliseerib palju laiema 
ulatuse populatsioonist kui gentrifikatsioon, mis mõjutab ainult valitud osi linlikust 
koest, ja on seostatud kindlate sotsiaalsete gruppidega ning majanduslike 
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protsessidega. Seega, Buzar jt. (2007) arvavad, et gentrifikatsiooni saab käsitleda 
osana taaslinnastumise protsessist. Haase et al. (2010) leiavad, et kuigi 
taaslinnastumist ja gentrifikatsiooni juhivad osaliselt sarnased dünaamikad, siis 
kvalitatiivses mõttes on nad erinevad, kuna neil on erinevad fookused. Nad mõistavad 
taaslinnastumist kui protsessi, mis kirjeldab eelkõige siselinna tugevdamist elukohana 
pärast pikemat allakäigu etappi, ning kirjeldab siselinna alade üleüldist 
elamisväärsuse ja jätkusuutliku kasutuse suurenemist, tänu erinevatele elanike 
gruppidele. Taaslinnastumise protsesse juhivad leibkonnad, mis esindavad mitmeid 
erinevaid ealisi, sotsiaalseid, elustiili ja sissetulekuga gruppe (ibid. 2010). Kõrvale ei 
ole jäetud ka sotsiaalset muutust, aga see ei ole fookuses. Gentrifikatsiooni puhul on 
aga fookuses väljatõrjumine ja linna füüsilise, sotsiaalse ja sümboolse elukeskkonna 
uuendamine, juhitud valikuliste sotsiaalsete, professionaalsete ja sissetulekuga 
gruppide poolt (Hamnett 2003). Gentrifikatsioonil ja taaslinnastumisel on muidugi ka 
ühisosa: nende mõlema tähelepanu keskpunktis on siselinn, sarnasus on ka seoses 
elanike elukoha eelistustega ning kvalitatiivse naabruskondade muutustega.  
 
Siselinna pikaealine virgumine on väga vaieldav küsimus. On väidetud, et 
gentrifikatsiooni tootvad tingimused on kahanemas, ning uued immigrantide grupid 
kalduvad minema otse eeslinna, jättes siselinna perioodi vahele. Samas on ka leitud, 
et siselinna virgumises pole mingeid vaibumise märke, sest turukindlus siselinna 
aladel on järjest kasvamas, samuti töökohtade arv arenenud teenustes, majapidamiste 
kasvav lõhustumine ning ka suurem naiste osalus tööjõuna. (Champion 2001) 
 
Taaslinnastumise arengusuunad ei ole enam ainult piiratud suurimate linnakeskustega 
ja Lääne riikide linnadega, vaid need nähtused arenevad ka keskmise suurusega 
linnades nagu näiteks Lepizig (Saksamaa), León (Hispaania), Bologna (Itaalia), aga 
samuti ka Ida-Euroopa linnades: Budapest (Ungari), Ljubljana (Sloveenia), Gdansk 
(Poola), Łódź (Poola), Brno (Tšehhi) ja Ostrava (Tšehhi) (Buzar et al. 2007; Haase, 
Steinführer, Kabisch, Grossmann, & Hall 2011; Kovács 2009). 
 

2.2.2. Gentrifikatsioon 

Põhjused 
Alates 1970. aastatest on Lääne linnade siselinnades toimunud ümbruskonna 
uuendamise protsess ehk gentrifikatsioon, mis selgitab linnakeskkonna uuesti 
väärtustamist, kinnisvara väärtuse parandamist ning linnakeskuse kvalitatiivset tõusu, 
mitte aga iga kord kvantitatiivset rahvaarvu kasvu. Pacione (2001) defineerib 
gentrifikatsiooni kui ümbruskonna uuendamise protsessi, mille käigus kolib 
suhteliselt rikkaid uusasukaid vaesemasse naabruskonda piisavalt palju, et välja 
tõrjuda madalama sissetulekuga grupid ning ümber kujundada piirkonna sotsiaalne 
identiteet. Gentrifikatsiooni käigus renoveeritakse siselinna alasid, eriti vanasid 
töölislinnaosi ja tööstusrajoone, et muuta linnakeskkond keskuses meeldivaks 
sisserändava haritud keskklassi jaoks. 
 
Gentrifikatsiooni seletamiseks on mitmeid seisukohti ning nendest traditsioonilisemad 
on majandusele orienteeritud koolkond ja kultuurile orienteeritud koolkond. Kuid on 
ka veel teisi lähenemisi, näiteks erinevusel ja feminismil baseeruvad lähenemised, 
uusmarksistlikud (tootmisel põhinevad) ning gentrifikatsioon kui osa postmodernse 
ühiskonnaga kaasnevatest nähtustest (tarbimismudeli muutumine, erinevad 
kultuuriilmingud) (Jauhiainen 2005). Männik (2003) toob gentrifikatsiooni põhjusteks 
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veel tööstusliku majandusharu languse ja teenindava sektori kasvu ning muutuvad 
soorollid (kahe töötava inimesega perekonnamudel). Gentrifikatsiooni on uuritud ka 
feministlikust vaatenurgast. Gentrifikatsiooni põhjustena on toodud välja naise 
muutunud rollid: sünnituse ja abielu edasilükkamine, naiste edu tööturul jne (nt. Liz 
Bondi (1991) on kirjutanud kriitilise artikli soo rollist gentrifikatsiooniuurimuses, 
mille eesmärgiks oli olemasolevate teooriate üksikasjalik uurimine ning seeläbi uute 
võimaluste loomine tulevasteks uuringuteks, mis oleksid soo küsimuse suhtes 
tundlikumad). 
 
Tootmisele orienteeritud seletusviisis on maa kapitalistlikus majanduses 
kaubaartikkel, mis on fikseeritud ruumis, aga mille väärtus muutub seoses asukoha ja 
ajaga. Maa, maja või korteri väärtus on seotud nii kaugusega linnakeskusest, 
investeeringuga, mis on vajalik selle kaubaartikli tootmiseks, ning ka nõudluse ja 
pakkumisega, sest need mõjutavad hindu. Selle lähenemisega saab seletada linna 
sisemiste struktuuride arengut läbi kapitali akumuleerimise protsessi: linna 
keskuskohad ehitati tööliste elamupiirkondadeks tööstusühiskonna laienemise 
perioodil, hilisindustriaalperioodil need piirkonnad taandarenesid ja vähenes kapitali 
paigutus sinna, hiljem - kapitalistliku majanduse ümberorganiseerimisega - on need 
piirkonnad uuendatud, sest nii nad toodavad rohkem lisaväärtust investeeringute jaoks 
kui traditsiooniline masstootmisel baseeruv tööstus (Jauhiainen 2005).  
 
Üheks majandusliku seletuse pooldajaks on Neil Smith, kes leiab, et gentrifikatsiooni 
tuleks näha kui osa kapitalistliku majanduse arenguprotsessist ja konkreetsemalt 
öeldes osana kapitali liikumisest, mis toimub, et peatada hääbuvat kasumimäära 
(Knox, Pinch 2010). Et enda teooriale kinnitust saada, toetub Smith marksistlikule 
lähenemisele, mis näeb ühiskondlikult vajalikku tööd kui ülimat väärtuseallikat. Kuid 
samas Smith ka tunnistab, et pakkumise ja nõudluse võimsate turujõudude tõttu on 
linnamajanduses kinnisvara vahetusväärtused tavaliselt kaugeltki teistsugused kui töö 
hind. Ning see on viinud siselinna närbumiseni ja eeslinliku laienemiseni, mis 
omakorda on tekitanud rendivahe (ingl k rent gap). 
 
Rendivahe tähendab tegeliku maarendihinna ja potentsiaalse maarendihinna vahet. 
Rendivahe koosneb kinnisvara väärtusest, kinnisvara müügihinnast, maa-ala 
üldrendist ja potentsiaalsest maa-ala üldrendist (Jauhiainen 2005) (Joonis 1).  
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Joonis 1. Maa majanduslik väärtus ja gentrifikatsioon. Gentrifikatsiooni mõju maa 
väärtusele ning realiseeritud ja potentsiaalse maarendi vahe. 
Allikas: Smith 1996: 67, cit. Jauhiainen 2005: 142. 
 
Rendivahe on eriti kõrge keskuspiirkonna ümber (Joonis 1), kus maarendi hind on 
alanenud taandarengu tõttu, mis omakorda tuleneb sellest, et aja jooksul elamute 
olukord halveneb, sellest põhjustatuna jälle kinnisvara omanikud rändavad välja ning 
see tekitab rendipindade suure kasvu. Majaomanikud ei huvitu remondist, mis 
suurendab taandarengut veelgi ja kinnisvara hindade langust, mis omakorda viib 
selleni, et ei olda enam huvitatud piirkonda investeerimisest ning linnaosa 
taandareneb veelgi, kuni isegi osalise mahajäetuseni. Alates 1970. aastatest on 
selliseid mahajäänud piirkondi hakatud uuendama – investeeringuid on hakatud 
paigutama juba väljaehitatud, kuid taandarenenud elukeskkonda, eesmärgiga 
saavutada potentsiaalne maarendihind (Jauhiainen 2005). Arendajatel on tulus osta 
odavalt kokku allakäinud kinnisvara, maksta ehitajate kulud, hüpoteegi intressikulud 
ja ehituslaenud ning kokkuvõttes müüa renoveeritud kinnisvara olulise kasumiga. 
Seega gentrifikatsioon on tagasi linna liikumine tänu kapitalile.  
 
Kuid mitte kõikides piirkondades, kus on suur maarentide vahe, ei pruugi toimuda 
gentrifikatsiooni või uuendamist, mõned majanduslikud võimalused jäävad 
ärakasutamata ja spetsiifilised kohalikud tingimused võivad ära hoida 
gentrifitseerumisprotsessi. Alad, kus on suurim maarentide vahe, ei pruugi olla 
esimesed, kus toimub uuendamisprotsess. Hoolimata suurest maarentide vahest 
mõnedes mustanahaliste elanikega rajoonides, on uuendamisprotsess suhteliselt 
aeglane, sest nii valgenahaliste üksikisikute kui ka maa- ja elamuturu institutsioonide 
hulgas on segu hirmust ja rassismist (Smith 1987). 
 
Teine seletus on tarbimisele orienteeritud, mis keskendub rohkem kultuurile – 
maitsele ja eetikale. Inimeste kultuurilises orientatsioonis ja eelistustes on toimunud 
muutused, mille tõttu soovib uus keskklass elada pigem kesklinnas kui äärelinnas. 
Kesklinna eelistavad ka keskkonnateadlikumad inimesed, kes soovivad autota 
hakkama saada. Champion (2001) väidab, et veel üheks põhjuseks, miks järjest 
rohkem kõrgema sissetulekuga inimesi eelistab uuesti suurlinnade keskusi, on 
kõrgemad energiakulud alates 1970. aastate keskpaigast, sest eelistatakse elada 
äripiirkonnas asuva töökoha lähedal, selmet pikalt edasi-tagasi reisida. 
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Gentrifikatsiooniprotsess algab, kui mõned boheemlastest kunstnikud ja 
intellektuaalid kolivad mahajäänud piirkondadesse ja piirkond muutub seeläbi 
oluliseks kaitse- ja uuendamisobjektiks (Jauhiainen 2005). Protsessi käigus hakkab 
selles piirkonnas vähenema väikese sissetulekuga inimeste hulk ning tasapisi hakkab 
suurenema jõukamate ja kõrgema haridusega inimeste osakaal (Joonis 2). See 
omakorda viib piirkonna laiahaardelisemale ehituslikule uuendamisele, millest kasvab 
välja ulatuslikum gentrifikatsioon. “Gentrifikatsiooniprotsessi tulemuseks on 
uuendatud elamupiirkond, mis baseeruvad piirkonna ajaloolisel väärtusel ja erinevusel 
(Jauhiainen 2005: 142).” Selline kultuuriline seletusviis on rohkem teoreetiline kui 
empiiriline üldistus.  
 

 
Joonis 2. Elamupiirkonna gentrifikatsioon. 
Allikas: Dangschat 1991: 71, cit. Jauhiainen 2005: 143. 
 
Kultuurilise seletusviisi pooldajad on ühtlasi ka Smithi jt. majanduslikku vaateviisi 
eelistavate uurijate kriitikud. Nad leiavad, et Smithi interpretatsioon, nagu ka teised 
marksistlikud seletused, jätavad vähe ruumi inimlikule faktorile ja 
tarbimiseelistustele. Nad leiavad, et rendivaheteooria üksinda ei suuda seletada, 
millised linnad ja millised piirkonnad linnadest kõige tõenäolisemalt uuendatakse. 
Üheks kultuurilise vaate pooldajaks on David Ley, kes seob siselinna alade 
gentrifikatsiooni tarbijateenuste kasvuga ja uute väärtushinnangute ja pürgimustega 
keskklassi arenemisega (Knox, Pinch 2010). Ta seostab neid väärtusi osaliselt 
kultuurilise mässuga, mis on inspireeritud 1960. aastate hipidest, sest nad olid 
esimeste seas, kes taasavastasid siselinna alad, otsides “alternatiivset” elustiili, 
vastandina eeslinna alade sarnasusele. Järgnevad keskklassi gruppide sissevoolud on 
vallandanud võimsad tarbimisjõud, mida pakub gentrifitseeritud kesklinn: šikid 
veinibaarid, kohvikud, restoranid, raamatupoed, rõivaste butiigid ja veel 
mitmesugused kultuurirajatised. Sellised arengud rõhutavad ruumi rolli kultuuri ja 
identiteetide moodustumises (Knox, Pinch 2010).  
 
Smith seevastu on aga ülimalt kriitiline gentrifikatsiooni selgituste vastu, mis 
rõhutavad tarbimismustrite muutumise tähtsust. Ta leiab, et gentrifikatsioon ei hõlma 
mitte ainult sotsiaalset muutust, vaid naabruskonna tasemel ka füüsilist muutust 
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elamisüksustes ning majanduslikku muutust maa- ja elamuturul – need kolm muutust 
koos teevad gentrifikatsioonist identifitseeritava protsessi või protsesside kogumi 
(Smith 1987). Ülemkeskklassi immigrandid ei koli hurtsikutesse, vaid nad teevad 
majad enne korda või kolivad juba renoveeritud või uude majja, ning see toob 
vältimatult kaasab gentrifitseeritavatesse piirkondadesse olulise kapitali investeeringu 
koos sotsiaalse muutusega. Kuid on ka aspekte, milles Smith ja Ley nõustuvad, 
näiteks mõlemad leiavad, et klassil on keskne tähtsus kõikides erinevates 
gentrifikatsiooni seletustes (Smith 1992). 
 
Gentrifikatsiooniprotsess on tekitanud kestva geograafilise arutelu ja vaidluse juba 
1980. aastate algusest (Ley 1986, Smith 1987, Hamnett 1991, Smith 1992). Põhjus, 
miks gentrifikatsiooniprotsess on nii palju tähelepanu tõmmanud ja selle üle on nii 
palju lahingut löödud, seisneb selles, et gentrifikatsioon on kaasaegse inimgeograafia 
üks teoreetilisi võtmelahinguvälju, mis tõstab esile vaidlused struktuuri ja vahendi, 
tootmise ja tarbimise, kapitali ja kultuuri ning pakkumise ja nõudluse vahel (Hamnett 
1991, Bondi 1991). Põhiline gentrifikatsioonialane vaidlus käib selle üle, kumb faktor 
on tähtsaim: kas kultuuriline või majanduslik protsess. Seda, et mõlemal protsessil on 
osa gentrifikatsioonil, on kinnitanud kõik gentrifikatsiooni uurijad. Knox ja Pinch 
(2010) leiavad, et sellele küsimusele vastuse otsimine on oluline planeerimisele ja 
poliitilise tegevusele, sest kui tuleb välja, et kapitali jõud on ülekaalukalt 
domineerivad, siis inimtegur saab saavutada ainult suhteliselt vähe ilma laialdaste 
turujõude operatsioonide reformideta, aga kui ilmneb, et hoopis suurem roll on 
iseseisvatel kultuuriliikumistel, siis need liikumised saavad ise mõjutada kapitalistliku 
arengu iseloomu. Uuringute tulemustena on selge see, et erinevates linnades varieerub 
majanduslike ja kultuuriliste faktorite suhteline tähtsus, näiteks rendivahe on New 
Yorkis palju tähtsam faktor kui Kanada linnades (Knox, Pinch 2010). Hamnett (1991) 
leiab aga, et mõlemad teooriad on ainult osalised seletused, kuid siiski väga vajalikud 
seletused, aga mitte piisavad. Hamnetti (1991) arust peaks gentrifikatsiooni 
integreeritud seletus sisaldama nii alahinnatud alade ja eluasemete tootmist kui ka 
gentrifitseerijate tootmist ja nende spetsiifilisi tarbimis – ja paljunemismustreid.  
 
Mõjud 

Gentrifikatsiooni käigus muunduvad siselinna töölisklassi ja teised ümbruskonnad 
keskklassi ja ülemkeskklassi elamu- ja vabaajapiirkondadeks. Selline muutus toimub 
olemasolevate piirkondade renoveerimise ja uuendamise käigus. 
Gentrifikatsiooniprotsessi käigus toimub nende alade sotsiaalne, majanduslik ja 
keskkondlik edutamine, paremaks muutmine. Lisaks restruktureeritakse 
gentrifikatsiooni käigus maakasutus metropolialadel ning samuti toimub ka vaesema 
elanikkonna ümberpaigutamine linna sees.  
 
Gentrifikatsiooniprotsessi mõjude suhtes on palju lahkarvamusi. Kas gentrifikatsioon 
on pigem positiivne nähtus, mis toob kasu elamupiirkondadele, või hoopis negatiivne, 
millega kaasneb rohkem kahju kui kasu? Osad näevad gentrifikatsioonis linna 
keskuse päästjat ja teised näevad selles ohtu piirkonnas elavale töölisklassile. 
Atkinson (2004) täheldab, et gentrifikatsiooni mõjude suhtes arvamuse kujundamisel 
on osa ka poliitilistel seisukohtadel: need, kes on parempoolsed, näevad tihti 
gentrifikatsiooni kui siselinna turu päästjat ning vasakpoolsed toovad välja kahjuliku 
vaenulike sotsiaalsete suhete juurdumise ning väljatõrjumise. Üleüldiselt on 
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gentrifikatsioonil nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid (Tabel 1), nii 
kasusaajaid kui ka neid, kellele gentrifikatsioon toob kahju. 
 
Tabel 1. Gentrifikatsiooni mõjud ümbruskonnale.  

Positiivsed mõjud Negatiivsed mõjud 
Alla käivate alade stabiliseerimine 
 
 
Kinnisvara väärtuse kasv 

Hõivamata elukohtade määra vähenemine 
 
 

 

Kohalike maksutulude tõus 
 
 
Julgustab ja suurendab edasiste arenduste 
elujõulisust 
 
Eeslinnade laialivalguvuse vähenemine 
 
Sotsiaalse koosluse kasv 
 
Kuritegevuse vähenemine 
 
Kinnisvara rehabiliteerimine nii riigi 
abiga kui ka abita 

Kogukonna kibestumine ja konfliktide 
teke 

Taskukohaste eluasemete vähenemine 

Mittejätkusuutlik kinnisvara 
Spekulatiivne hinnatõus 

Kodutus 

Suurem toetumine kohalike kulutustele 
läbi keskklassile surve avaldamise 
 
Kaubanduse/tööstuse nihutamine 
 
 
Kohalike teenuste hinna tõus ja muutused 
 
Sotsiaalse mitmekesisuse kadu 
 
Kuritegevuse kasv 
 
Alaasustamine ja populatsiooni 
kaotamine gentrifitseeritud piirkondadele 

Väljatõrjumine rendi ja hinna tõusu läbi 

Eluasemenõudluse surve ümbritsevatele 
vaestele piirkondadele ja nende kõrvale 
tõrjumine 

Väljatõrjumisest tulenevad teisejärgulised 
psühholoogilised mõjud 

Allikas: Atkinson 2004: 112. 
 
Üheks suurimaks negatiivseks mõjuks on elanike sunnitud kolimine, mis toimub kas 
läbi ‘õhku täis’ rentide ja majahindade või ka läbi üürileandja kiusamise, et tagada 
vaba omandust (Atkinson 2004). Endiste elanike väljatõrjumine on ühest küljest nii 
rehabiliteerimisprogrammide, teisalt ka vabaturu gentrifikatsiooni peamiseks 
sotsiaalseks tagajärjeks (Pacione 2001). Pacione (2004) leiab, et gentrifikatsiooni tõttu 
kohaliku elamuturu ülekuumenemisest tingitud sunnitud kolimine ilmneb neljal viisil: 
vaesemate elanike väljatõstmine; tahtmatu kolimine, sest ei suudeta enam maksta 
järsult suurenenud kinnisvaramakse; praeguste elanike või nende värskelt abiellunud 
laste suutmatus omandada eluaset piirkonnas, mida nad on traditsiooniliselt pidanud 
enda kogukonnaks; elanike vastumeelne migratsioon, sest nad on kaotanud sõbrad või 
toeks olnud ja abistavad sotsiaalsed-, majanduslikud või religioossed institutsioonid. 
Atkinson (2004) leiab, et väljatõrjumine on suurim majanduslikult edukates 
suurlinnades (nt. London, Edinburgh, Seattle, Washington, San Francisco), mis vihjab 
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sellele, et väljatõrjumine on majandusliku edu sotsiaalne hind ning võib seega olla 
väärt talumist. 
 
Gentrifikatsiooni negatiivsete mõjude alla käib ka sotsiaalne ebakõla, mis tekib uute 
elanike sisenemisel kogukonna ruumi (Hall 1998). Ka Atkinson (2004) toob 
probleemina välja kogukonna konflikti, kuid ka kuritegevuse, millega on seotud 
erinevad hüpoteesid: esiteks gentrifikatsiooni tulemusel kuritegevuse langemine, sest 
vaesemad majapidamised, mis võivad sisaldada kriminaalset elementi, tõrjutakse 
välja, teiseks kuritegevuse tõus, sest uued jõukad majapidamised võivad saada 
naabruses asuvate alade kurjategijate sihtmärgiks. Gentrifikatsiooni negatiivsete 
mõjudena tuuakse välja veel populatsiooni üleüldine kaotus, sest varem väiksemateks 
üksusteks jaotatud korterid muudetakse nüüd jõukamale elanikkonnale sobivamateks 
suuremateks korteriteks, mis toob kaasa kinnisvara “alatäitmise” (Atkinson 2004).  
 
Gentrifikatsioonil on ka positiivseid külgi, näiteks linnakeskuse kvalitatiivne tõus 
(mitte iga kord aga kvantitatiivne rahvaarvu kasv), uuendamine, suuremad 
maksutulud, paremad kohalikud teenused, kõrgemad kinnisvara hinnad, vaesuse 
hajumine. Gentrifikatsiooniprotsess toob kaasa ka palju kasusaajaid. Pacione (2001) 
toob välja kuus erinevat gentrifikatsioonist tulusaajate gruppi: kohalik valitsus 
(rohkem tulu kinnisvaramaksudest, kõrgema sissetulekuga elanikud on ka suurema 
ostuvõimega, kuid võivad nõuda linnale kulukaid teenuseid), kinnisvara algsed 
omanikud, sissetulevad omanik-okupeerijad (kui nad omandavad kinnisvara 
gentrifikatsiooni algetapil, mil hinnad on veel madalad ning potentsiaalne kapitalitulu 
on suurem), arendajad, spekuleerijad, kodanikud (võidavad suurenenud maksutulust, 
vähenenud kuritegevusest).  
 
Hoolimata gentrifikatsiooni positiivsetest mõjudest arvab Atkinson (2004), et 
gentrifikatsioon on siiski suurel määral kahjulik, valdavalt läbi majapidamiste 
teisaldamise ja kogukonna konflikti. On ka näiteid, kus linnad on üritanud piirkonna 
arendamise protsessi teha võimalikult leebeks. Näiteks Kopenhaagenis Sise-Vesterbro 
piirkonna linliku uuenduse projekti eesmärgiks oli lagunenud hoonete füüsilise 
täiustamise kõrval kaasata ka elanikud uuendamisprotsessi ning pealtnäha vältida 
piirkonnast algsete elanike ümberpaigutust (Larsen, Hansen 2008). Vesterbro projekt 
on Taani kontekstis ainulaadne oma ilmse hoolimisega sotsiaalsetest probleemidest, 
projektiga üritati tõsta piirkonna sotsiaalset staatust (tugevamate sotsiaalmajanduslike 
gruppide sissevooluga), kuid samas pöörata tähelepanu ka juba varem piirkonnase 
elanud elanikkonnale (Larsen, Hansen 2008). Kuid hoolimata algsetest eesmärkidest, 
vahetavad keskklassi kuuluvad elanikud välja enne uuendust Vesterbro’d 
iseloomustanud sotsiaalmajanduslikult haavatavad grupid. Larseni ja Hanseni (2008) 
arvates toimus see ebaselgete poliitikate, kinnisvaraturu toimimise ja piisavate 
kõrvalejuhtimise mehhanismide puuduse tõttu. 
 

2.2.3. Siselinna elanikud ja elukohavaliku põhjused  

Gentrifikatsioon toob kokku näiliselt jagatud kultuuri ja elustiiliga inimesed, või 
vähemalt jagatud, klassiga seotud, tarbimiseelistustega inimesed (Bridge 2003). 
Enamus gentrifikatsiooni uurijaid leiab, et klassil, eriti uuel keskklassil 
(professionaalid, elukutselised), on gentrifikatsiooni seletustes keskne tähtsus. Tööjõu 
koosseisu muutumine käsitöölt “uude” keskklassi teenindussektoris on muutnud 
inimeste kultuurilist suunitlust ja elustiili (Hjorthol 2005). Uuel keskklassil on palju 
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erinevaid võimalikke kultuurilisi strateegiaid, sest liberaalne haridus muudab uue 
keskklassi vähem seotuks keskklassi auväärsuse normidega, uuel keskklassil on 
rohkem materiaalseid ressursse, suurem elukutseline autonoomia, ning uus keskklass 
hõlmab suurema ulatuse ameteid ja töökohti kui teised klassid, samuti on uue 
keskklassi liikmed individuaalsed karjeristid, kes on oma elukohalt mobiilsemad 
(Bridge 2003). Samas leiab Warde (1991, cit. Bridge 2003), et need mitmekesised 
kultuurilised tavad näitavad mingil määral uue keskklassi sidusust gentrifitseerijate 
ühtse maitse näol. Uuel keskklassil on suurem huvi kultuuri ja esteetika vastu ning see 
muudab ajaloolised töölisklassi elamupiirkonnad (siselinnad) huvitavaks inimestele, 
kes taotlevad teisitimõtlemist ja ebastandardsust (Hjorthol 2005). 
 
Teisalt on uurijad leidnud, et siselinnades elavatel inimestel on erinevad 
tarbimisstrateegiad: erasektori professionaalid tarbivad oma eluaset ja naabruskonda 
kui valmis esteetilist toodet, avaliku sektori madalama sissetulekuga professionaalid 
teevad aga oma naabruskondades suuremaid investeeringuid sotsiaalsesse kapitali –
lüüakse rohkem kaasa kohalikus kogukonnas (Butler & Robson 2001). Butleri ja 
Robsoni (2001) Londoni kolme siselinna piirkonna uuringust ilmnes, et 
gentrifikatsiooniprotsess sise-Londonis viib heterogeensete keskklassi piirkondade 
tekkeni. Autorid leiavad, et piirkondade erinevusi saab seletada mingil määral seal 
elavate keskklassi elanike kultuurilise (haridus), sotsiaalse (sidemed, au, prestiiž) ja 
majandusliku (raha, vara) kapitali eristav paigutus (Butler & Robson 2001). Inimese 
elustiili saab mõista kui tegude hulka, mis põhinevad maitsel, indiviidi kultuurilise, 
majandusliku ja sotsiaalse kapitali vahekorral. Bourdieu majandusliku ja kultuurilise 
kapitalide suhet on kohaldanud gentrifikatsiooniteooriasse ka David Ley (2003), kes 
on laiendanud Bourdieu teooriat siselinna maaturule ning uurinud (läbi erinevate 
kapitalide omamise) kunstnike kui gentrifikatsiooni algatajate rolli siselinna 
taasväärtustamisel.  
 
Allen (2007) leiab jällegi, et siselinna elanikkond on palju keerulisem ja eristavam kui 
ainult uus keskklass, ta identifitseeris oma Manchesteri uuringu põhjal kolm 
linnakeskuse elaniku tüüpi: “vastu-kultuursed” kalduvad pärinema “uuest” 
keskklassist, “linnakeskuse turistid” aga “teenindusklassist” ning “edukad vananejad” 
kalduvad olema üle 50. aasta vanad elanikud. Alleni leitud elaniketüübid ei pruugi 
muidugi kehtida kõikide siselinnaliste piirkondade kohta, sest erinevates riikides, 
linnades ja isegi siselinna piirkondades on gentrifikatsiooniprotsesside põhjused, kulg 
ja ka piirkonda kolivad elanikud erinevad. Näiteks Howley (2009) uuringust Dublini 
linnakeskuses ilmnes, et varasemalt mahajäetud siselinna aladel, kus nüüd asuvad 
uued prestiižed elamurajoonid, elav uus populatsioon on tüüpiliselt palju noorem 
(80% uuringus osalejatest olid vanuses 20-39) ja rikkam kui enam väljakujunenud 
kogukondade liikmed ning elatakse väikestes, mitteperekondlikes majapidamistes. 
Dublini uuringus osalejatest enamik oli oma elutsükli alguses (29% vastanutest elab 
üksinda, 31% elukaaslasega ja lasteta ning 29% on mitteperekondlikud 
majapidamised – koos elavad vallalised üksikisikud) ning lapsed olid ainult 11%-l 
uuringus osalejatest (Howley 2009). Ka Brüsselis on noortel (eriti keskklassi noortel) 
tähtis osa siselinna taasinvesteerimisel (Van Criekingen 2009). 
 
Siiski on klassil ja haridustasemel gentrifikatsioonis oluline roll. Siselinnades 
toimunud „ülespoole sotsiaalsed muutuseid“ klassi näol on enamus 
gentrifikatsiooniuuringuid rõhutanud: ka Dublini linnakeskuses on aastatel 1991-2002 
kahte kõrgeimasse sotsiaalsesse klassi (professionaalid ja juhataja ametid) kuuluvate 
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inimeste arv rohkem kui kahekordistunud ning Dublini siselinna elanike uuringus 
osalejad olid enamus kõrgelt haritud (77%-l on kas esmane või kõrgem kraad) 
(Howley 2009). Ka Norras läbi viidud uuringust ilmnes, et sealsete siselinnade 
elanikud on rohkem haritud kui väljaspool siselinna elavad inimesed (Hjorthol 2005). 
 
Hoolimata sellest, et erinevad teoreetilised lähtekohad ja uuringud leiavad, et peamine 
roll siselinna elustamisel on uuel keskklassil, kõrgelt haritud elanikel ja noortel, võib 
siiski öelda, et siselinnade piirkondades, kus on toimunud gentrifikatsioon, on 
tavaliselt väga mitmekesine keskkond, mis vastandub traditsioonilisele äärelinna ala 
homogeensusele. Uuringutest on ilmnenud, et siselinnade elanikkond on väga 
erinevate inimeste kogum paljude erinevate kultuuriliste strateegiate ja omadustega 
(kes kuulub uude keskklassi, sest tal on palju majanduslikku kapitali, teine jälle kõrge 
kultuurilise kapitali hulga pärast – näiteks kunstnikud, kel majanduslik kapital on aga 
peaaegu olematu) (Ley 2003). Ka siselinnade elanikud väärtustavad kõrgelt oma 
elukoha sotsiaalset heterogeensust (nt. Bridge 2003, Butler & Robson 2001, Ley 
2003). 
 
Karsten (2007) on uurinud Rotterdami siselinnas elavaid keskklassi perekondi 
eesmärgiga mõista, miks nad eelistavad linnaelu ja seega eristuvad tüüpilisest 
keskklassi perekonnast, kes tavaliselt eelistab just äärelinna. Uurimuse üheks 
tulemuseks oli, et kahe sissetulekuga perede puhul on elukoha valikul otsustavateks 
faktoriteks igapäevase tegevuse seaduspärasus ja aja-geograafilised kaalutlused 
(konkreetsemalt öeldes edasi-tagasi reisimise aeg). Ka teistest uuringutest on 
ilmnenud, et siselinna eelistatakse peamiselt praktiliste põhjuste tõttu: lühike maa 
tööle, võimalus jalutada või sõita jalgrattaga igapäeva tegevusteks, linnakeskuse 
kättesaadavus (Hjorthol 2005). Samas Dublinis läbiviidud uuringus tõid siselinnas 
elamise eeliseks väiksema edasi-tagasi reisimise ajakulu ainult 2.9% vastanutest 
(Howley 2009). 
 
Perekonnad Rotterdami siselinnas peavad linnas elamise eeliseks ka mitmesuguste 
asutuste lähedust ja laia valikut, seal hulgas ka lastele mõeldud asutusi ja alasid 
(Karsten 2007). Norra üksikvanemad eelistavad enam siselinna kaugematele 
piirkondadele, sest seal on igapäevaelu organiseerimine lihtsam (Hjorthol 2005). Ka 
Dublini linnakeskuse uuringus tõid üle poolte vastajatest (65%) peamiseks linnas 
elamise eeliseks kättesaadavuse ja sellega seotud küsimused (ligidus kõigele, teenuste 
ja asutuste kättesaadavus, ligipääsetavus mugavustele ja tööle) (Howley 2009). 
 
Rotterdami uurimusega saadi ka teada, et perekondade sotsiaalsed võrgustikud 
moodustavad tugeva aluse linnaelu jätkumisele: perekonnad on hõlmatud 
sotsiaalsesse võrgustikku naabrite ja sõpradega ning mõnel juhul ka sugulastega 
(Karsten 2007). Ka teistes uuringutes on ilmnenud, et siselinna elanikud toovad 
elukohavaliku põhjuseks sotsiaalsete võrgustike ja kogukonna tunde tähtsust, 
siselinna elanikele meeldib nende naabruskonna ainulaadne väike kogukond, 
erinevate taustadega inimeste segu, stereotüüpide puudumine, ja et siselinnade 
elanikud on üleüldiselt intelligentsed (Bridge 2003, Butler & Robson 2001). 
 
Erinevalt teoreetilistest lähtekohtadest, kus rõhutatakse siselinna taasväärtustamise 
juures kultuuri tarbimisest tulenevaid põhjuseid (gentrifikatsiooni kultuuriline 
seletusviis), ilmneb uuringutest, et kultuurilised tegevused ja meelelahutus ei ole 
peamiste siselinna eelistamise põhjuste seas kõrgel kohal. Dublini uuringus tõid 
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sotsiaalseid aspekte (sotsiaalne elu, kultuurilised tegevused) kokku peamiseks eeliseks 
linnas elamiseks ainult 8.3% vastanutest (Howley 2009), ka Norra uuringus ei olnud 
kultuur peamiste elukohavaliku põhjuste seas, kuid siiski Norra siselinna elanikud on 
kultuurselt aktiivsemad, kui väljaspool siselinna elavad inimesed (Hjorthol 2005). 
 
Mõnedes siselinna uuringutes on uuritud elanikelt ka linnaelu puuduste kohta: Dublini 
uuringus tõid peamise puudusena 22.8% uuringus osalejatest välja elukalliduse, 
18.3% ruumipuuduse ja ülerahvastatuse, 16.9% liiklusummikud ja kehva 
ühistranspordi ning 10.5% lärmi (Howley 2009), Rotterdami siselinnas elavad 
perekonnad on aga kriitilised üleüldise turvalisuse puudumise ja ka laste 
liikumisvabaduse piiratuse suhtes (Karsten 2007). Samas jälle ühe Londoni siselinna 
naabruskonna (Battersea) elanikud kiidavad koha turvalisust ja perekonnale 
suunitlust: fantastilised pargid, koolid ja lasteaiad (Butler & Robson 2001). 
 
Enamus uuringutest kajastub, et siselinnade elanikele meeldib linnas elada ning nad 
peavad end “läbi ja lõhki” linnainimesteks. Rotterdamis uuritud naabruskondades 
elavad inimesed teadsid väga hästi, et nende elukohavalik erineb peavoolust ning nad 
viitasid enda identiteedile kui “tõelistele linlastele”, nad väljendasid soovi kuuluda 
suurlinna ning neil oli üldjoontes negatiivne ettekujutus eeslinnast kui optimaalsest 
elukeskkonnast perekonnale (Karsten 2007). Ka Bristoli siselinnas läbi viidud 
uuringust selgus, et seal elavad elanikud on oma elukohaga väga rahul ning need, kes 
plaanivad lähitulevikus kolida, teevad seda ruumipuuduse ja pere suurenemise tõttu, 
või et lapsi panna parematesse koolidesse, kuid nad tõdevad, et siselinnast on raske 
lahkuda ning nad ei lahkuks, kui perekond poleks nii suur (Bridge 2003). Ka Londoni 
siselinna piirkondade elanikud väidavad, et nad ei tahaks elada mitte kusagil mujal 
(Butler & Robson 2001). Samas Howley jt. (2009) said oma Dublini siselinna 
uurimusega elanike soovide seisukohalt teistsugused tulemused: siselinna eelistatakse 
peamiselt ainult noorelt, ning elutsüklis edasi liikudes soovitakse kolida madalama 
tihedusega asukohtadesse. 
 
Lääne linnade siselinnalised piirkonnad on väga erinevad ning siselinnade 
elanikestruktuur ja elanike elukohavaliku põhjused varieeruvad piirkonniti. Samas on 
siselinnade elanikkond mingil määral ka homogeenne, nii elanikestruktuurilt kui ka 
elukohavaliku põhjustelt: siselinna taaselustamisel on suur tähtsus uuel keskklassil, 
noortel ja haritumatel, ning peamisteks siselinnas elamise põhjusteks on 
mitmekesisus, tugev kogukonna tunne ja kättesaadavus. Tingituna siselinnade 
piirkondade heterogeensusest ja uue keskklassi paljudest erinevatest võimalikest 
kultuurilistest strateegiatest on ka siselinna elanike sotsiaal-kultuurilised tunnused ja 
elukohavaliku põhjused keerulised ja mitmekesised. Kõik need tegurid muudavad iga 
siselinna piirkonna koos oma arengute, elanike, plusside ja miinustega unikaalseks ja 
kompleksseks. 
 
Siselinna elanike elukohavaliku põhjuste kohta on tehtud mitmeid uuringud, erinevate 
hüpoteesidega ja uurimiseesmärkidega. Siselinna elanikke on uuritud nii 
kvantitatiivse andmeanalüüsiga (Howley 2009, Hjorthol 2005) kui ka kvalitatiivse 
andmeanalüüsiga (Howley et al. 2009, Karsten 2007) nii ankeetküsitlusega (Howley 
2009, Hjorthol 2005), fookusgrupi intervjuudega (Howley et al. 2009) kui ka 
süvaintervjuudega (Karsten 2007). Käesolevas uurimustöös uuritakse Tartu siselinna 
ja selle elanikke nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse andmeanalüüsiga (intervjuu 
meetodil). 



 21 

 

3. METOODIKA JA ANDMED 

3.1. Uurimismeetodid 
 
Käesoleva magistritöö uurimuslik osa põhineb a) kvantitatiivsete küsitlusuuringu 
andmete põhjal tehtud analüüsil ning b) kvalitatiivmeetodil läbiviidud 
individuaalintervjuudel põhineva uuringu andmeanalüüsil. 
Kvantitatiivne küsitlusuuringu andmete analüüsimeetod võimaldab anda ülevaate 
üldistest rändesuundumustest Tartu siselinna linnaosades ja teha tänu objektiivsetele 
empiirilistele andmetele statistilisi järeldusi. Kvalitatiivne meetod võimaldab aga 
mõista ja selgitada inimeste käitumist siselinna elukoha valikute puhul. 
 
Kvalitatiivne meetod valiti käesoleva uurimustöö tarbeks tulenevalt uurimustöö 
eesmärgist, milleks on mõista ja selgitada siselinna elukoha valikuid. Kuna varem on 
antud uurimisteemat uuritud peamiselt traditsioonilist küsitlusuuringu meetodit 
kasutades, on viimastel aastakümnetel toimunud muutused elanike käitumismustrites 
ja eelistustes niivõrd muutunud, et oleks vaja luua uusi teadmisi, millised asjaolud ja 
asjaolude kombinatsioonid inimeste käitumist mõjutavad – selleks on parim meetod 
kasutada kvalitatiivseid süvaintervjuusid avatud küsimustega.  
 
Kvalitatiivne meetod annab keerukate detailide osas selgust selliste ilmingute kohta 
nagu mõtete protsessid, aga ka tunded ja emotsioonid, mida on läbi teiste 
traditsioonilisemate uurimisviiside kaudu raske eraldada või tundma õppida (Strauss 
& Corbin 1996). Ka käesolevas uurimustöös on üheks eesmärgiks õppida inimeste 
mõtete protsesside kohta ja seeläbi selgitada siselinnalise elukoha valikuid, arvestades 
ajendeid, mis mõjutavad elukoha valikut, maitse-eelistusi, elustiili ja 
elukohatunnetust. Uurimustöö eesmärgiks on pigem genereerida ideid antud teemal - 
siselinnarände motivatsioonid ja suhestumine siselinnalise elukohaga -, mis võib olla 
aluseks uue teooria loomisel. Lähtuvalt uurimisteema spetsiifikast ja uuringu 
eesmärkidest võib magistritöö raames läbi viidud kvalitatiivuuringut nimetada 
temaatiliseks uurimuseks.  
 
Intervjuumeetod valiti uurimustöö tarbeks, sest eesmärgiks oli mõista sügavuti 
inimeste soovide ja otsuste taga olevaid tagamaid ja motiive, mis ajendavad inimesi 
valima elukohana Tartu siselinna. Käesolev uurimustöö huvitub erinevate 
käitumismustrite ja nende põhjuste analüüsimisest, samuti käitumist mõjutavast 
elukeskkonna tajust, tunnetusest, tõlgendustest ja kogemustest  – just kvalitatiivne 
uurimisviis on sellistele küsimustele vastuste leidmise puhul kõige paremini sobilik.  
 
Kvalitatiivsetes uuringutes tegeletakse inimeste isikliku ja sotsiaalse kogemuse 
uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamisega ning püütakse mõista pigem väikese arvu 
osalejate maailmavaadet (Laherand 2010). Ka käesolevas uurimistöös on põhirõhk 
inimeste isiklike kogemuste ja eelistuste uurimisel, ning kuna eesmärgiks on 
analüüsida ja mõista inimeste elukohavalikuid põhjustavaid sündmusi ja 
motivatsioone põhjalikult (luues eelkõige valdkonna kohta uusi teadmisi), on vaatluse 
alla võetud just väikese arvu uuritavate kogemuste ja tunnetuse põhjalik uurimine.  
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Üheks kvalitatiivsete andmete tugipostiks on kindlasti andmete kogumise viis. Nimelt 
aitab andmete mõistmisel kaasa asjaolu, et andmed on kogutud vahetus läheduses 
uurimisobjektile, mitte standardiseeritud küsitlusmeetodil (nt. posti, interneti või 
telefoni teel). Kvalitatiivsete andmete puhul on rõhk spetsiifilisel juhtumil, fookuses 
oleval ja piiritletud fenomenil tema enda kontekstis, kus selle konteksti mõjusid on 
võetud arvesse ja seega on ka selliste andmete puhul peidetud, mitte ilmsete või 
aluseks olevate teemade mõistmine parem (Miles & Hubermann 1994). 
Kvalitatiivsete uurimuste sisemine paindlikus (andmete kogumise aega ja meetodeid 
saab muuta ning mitmekesistada uuringu edenedes) lisab usaldusväärsust, et on tõesti 
mõistetud, mis on toimunud (ibid. 1994). Kuna elukoha valikut mõjutavad tegurid ja 
inimeste motiivid on väga keerukad ja erinevad leibkonniti suuresti, siis inimlik 
kontakt intervjueeritavatega ja võimalus kohendada intervjuu kava sõltuvalt inimese 
elukäigust, aitas kindlasti kaasa andmete tugevusele ja paikapidavusele. 
 
Kuna kvalitatiivsete andmete rõhk on inimeste “elatud kogemustel”, siis nad sobivad 
hästi määramaks tähendusi, mida inimesed omastavad sündmustele, protsessidele ja 
enda elu struktuuridele, enda tajudele, oletustele, eeldustele ning ühendamaks neid 
tähendusi sotsiaalse maailmaga nende ümber (ibid. 1994). Traditsioonilise 
uurimismeetodi ehk küsitlusuuringuga ei pruugi selliste keeruliste teemade puhul (nt. 
nagu inimeste elukohakarjäär) saada usaldusväärseid andmeid. Inimesed võivad 
ratsionaliseerida ja õigustada enda otsuseid, ei pruugi meenutada täpselt endiseid 
kolimise motivatsioone või paratamatult toovad välja põhjused, mis on lihtsamad ja 
ühemõttelisemad, kui kõikide kolimise ajal kaalutluse all olevate tegurite keerulisus 
(Knox & Pinch 2010). Kuid just süvitsi minev intervjuumeetod võimaldab näha 
komplekssust iga elukohavahetuse taga, ning seostada seda teiste eluvaldkondade 
ning varasema eluasemekarjääriga. 
 
Kolmandaks võimaldavad kvalitatiivsed andmed pakkuda rikkalikku ehk “tihedat 
kirjeldust”, mis on erinevate aspektide – aja, koha, konteksti ja kultuuri – hoolikas  ja 
üksikasjalik kirjeldus, hõlmates peale selle, mida saab objektiivselt registreerida, ka 
selle tegevuse taga oleva tähenduste hierarhia (Laherand 2010). Tänu kvalitatiivsete 
andmete rikkalikkusele on neil tugev potentsiaal paljastada keerukaid seoseid (Miles 
& Hubermann 1994). 
 
Kvalitatiivmeetodi aadressil tehakse ka kriitikat. Kvalitatiivseid lähenemisviise on 
peetud sageli ebateaduslikuks ja ülemäära subjektiivseks (Laherand 2010). Kõige 
teravamaks kvalitatiivmeetodite puuduseks loetakse tema usaldusväärsust ehk 
reliaablust, mille puhul peetakse probleemiks kvalitatiivses uuringus juhtumite eri 
kategooriate alla liigitamise järjekindluse tagamine (ibid. 2010). Teiseks puuduseks 
on kvalitatiivsete uuringute valiidsus – kardetakse, et kvalitatiivuuringute poolt 
pakutud seletused ei ole tõesed, sest järeldusi tehakse üksikutest lühikestest 
vestluskatketest või hinnanguid segavad uurija enda piisavalt reflekteerimata 
tõekspidamised (ibid. 2010).  
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3.2. Andmed ja analüüsimeetodid 

3.2.1. Kvantitatiivne uurimus 

3.2.1.1. Uuringu „Tartu ja tartlased“ andmed 

Uurimustöös on kasutatud ülelinnalise regulaaruuringu “Tartu ja tartlased” andmeid. 
“Tartu ja tartlased” uuringut on sarnase metoodika ja küsimustiku abil läbi viidud 
kolmel korral. 1998. aastast alates on uurimust läbi viidud regulaarselt – iga viie aasta 
tagant (1998, 2003 ja 2008). Oma uurimustöös kasutan 1998. ja 2008. aastate 
uuringute andmeid, kuna 2003. aasta andmed ei ole metoodilistel põhjustel võrdluseks 
sobivad. “Tartu ja tartlased” uuringut viiakse läbi Tartu Linnavalitsuse tellimusel ja 
uuringu toimumisel on suuremal või vähemal määral tehtud koostööd Tartu Ülikooli 
teadlastega. 1998. aastal osalesid küsitluses TÜ geograafia instituudi tudengid ja 
Statistikaameti küsitlejad, kokku 40 inimest. 2008. aastal olid küsitlejateks peamiselt 
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna üliõpilased, kokku umbes 70 küsitlejat. 
 
“Tartu ja tartlased” uuring on üks põhjalikumaid seni Eestis läbi viidud ülelinnalisi 
uuringuid ning uuringus on pööratud tähelepanu ka käesoleva uurimistöö seisukohalt 
olulistele teemadele: eluase, elukohavahetused, elanike eelistused ja ka üldine tartlaste 
iseloomustus. Samuti võimaldab “Tartu ja tartlased” uuring analüüsida andmeid 
linnaosade kaupa, eristades siselinna piirkonda kuuluvad linnaosad. 
 
“Tartu ja tartlaste” üldiseks eesmärgiks on saada teavet elanike rahulolu kohta 
linnaelu erinevate valdkondadega. Mõlemas küsimustikus on küsimused jaotatud 
teemade põhjal gruppidesse. Küsimustikke on ka täiendatud ja kaasajastatud, kuid 
võrreldavuse tagamiseks on arvestatud ka eelnevate ankeetidega. 2008. aasta ankeedi 
koostamisel on arvestatud ka linnavalitsuse liikmete ning osakondade esindajate 
ettepanekutega. 2008. aasta küsimustik koosneb kuuest osast: eluase, linna ja 
eluaseme lähiümbrus, elukoha vahetus, töö- ja sotsiaalne toimetulek, Tartu linna 
areng ning isiku ja leibkonna andmed. Sarnased valdkonnad on ka 1998. ja 2003. 
aasta ankeedis esindatud. 1998. aasta küsitluse valimiks moodustati rahvastiku registri 
baasil juhuvalim kõigist Tartu linna 16-70 aastastest elanikest. Valimi moodustamisel 
järgiti kogu linna rahvastiku soolisi ja vanuselisi proportsioone ning rahvuslikku 
koosseisu. Valimit struktureeriti ka linnaosade lõikes (Tartu oli jagatud 14 linnaosaks, 
Maarjamõisa ja Veeriku ning Ihaste ja Annelinn olid kokku liidetud), kusjuures iga 
linnaosa esindas vähemalt 100 inimest, Annelinna esindas 200 inimesega valim. See 
oli vajalik selleks, et järeldusi teha ka linnaositi. Ankeedile keeldus vastamast 186 
inimest. Inimeste asendamisel jälgiti soo, vanuse ja linnaosa samasust, seetõttu erines 
lõplik valim algsest minimaalselt, näiteks Annelinnas säilisid 100% samad tunnused. 
Kokku vastas ankeedile 1518 respondenti. (Kährik, Ainsaar 1998) 
 
Ka 2008. aasta küsitluse valim moodustati sarnaselt: eesmärgiks oli küsitleda igast 
linnaosast vähemalt 100 elanikku (Annelinnast 200). 2008. aasta küsitluses liideti 
väikese elanike arvuga Maarjamõisa linnaosa üheks küsitluspiirkonnaks 
Tammelinnaga, samuti ühendati üheks küsitluspiirkonnaks Ropka ja Ropka tööstuse 
linnaosad, seekord aga olid Ihaste ja Annelinna eraldi küsitluspiirkonnad. Valimi 
moodustamiseks koostati Tartu linna maadearvestuse andmebaasi põhjal linnaosade 
lõikes linna eluruumide nimekiri, kust valiti juhuvalikut kasutades iga linnaosa 
eluruumidest 150 eluruumi (Annelinnas 300). Igast eluruumist küsitleti 16-70-aastast 
elanikku, kelle eesnimi oli tähestikus esimene. Hiljem, lähtudes olemasolevate 
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vastuste hulgast linnaositi, laiendati uuritavate eluruumide nimekirja. Koostati ka 
lisavalim Tartu 13 suurema ühiselamu elanikest. Kokku tegeleti 3437 eluruumiga 
ning elanike küsitlemine õnnestus 1718 juhul. (Aro 2008) Valimi tegelikule Tartu 
elanikkonna struktuurile vastavusel olid ka teatud kitsendused – näiteks eestlaste ja 
muude rahvuste vahekord ei olnud päris vastav tegelikkusele.  
 
Mõlema küsitluse puhul kaaluti andmeid, et laiendada andmeid kogu Tartu 
elanikkonnale (Kährik, Ainsaar 1998; Aro 2008). Andmed kaaluti vastavalt 
linnaosade rahvaarvude tegelikule suurusele ning soo ja vanuse tunnuste üldjaotuste 
põhjal (Aro 2008). Kaalutud andmeid kasutatakse juhul, kui on vaja teha üldistavat 
analüüsi terve Tartu linna kohta, kuid kui analüüsitakse andmeid lähtuvalt 
linnaosadest või linnaosade kaupa, siis kasutakse algupäraseid, kaalumata andmeid. 
 
Mõnevõrra erinevad valimite koostamise metoodikad vähendavad teataval määral 
andmete võrreldavust kogu uurimisperioodi vältel. Suured erinevused on 2003. aasta 
uuringu valimi ning 1998. ja 2008. aastate uuringute valimite vahel, seega on 
käesolevas uurimustööst jäetud 2003. aasta uuringu andmed välja. 1998. ja 2008. 
aasta valimite vahel nii suuri erinevuseid ei ole ning nende kahe uuringuaasta 
andmeid võib pidada võrdlusanalüüsi tarbeks piisavaks. 
 

3.2.1.2. Uuringu “Tartu ja tartlased” analüüsimeetodid 

Kvalitatiivanalüüsi konteksti paremaks mõistmiseks analüüsiti uuringu “Tartu ja 
tartlased” andmete abil Tartu siselinna  linnaosade elanikestruktuuri ning elanike 
elukohavahetusi uuritava perioodi vältel. Omavahel võrreldi Kesklinna, Ülejõe, 
Karlova, Vaksali, Tähtvere ja Supilinna linnaosasid. Kuigi kvalitatiivsete andmete 
puhul on kaasatud ka Tammelinna vanem osa, mis jääb kesklinnale suhteliselt 
lähedale, siis “Tartu ja tartlaste” uuringu andmetest tuli Tammelinna analüüsist välja 
jätta, kuna valim just Tammelinna vanema, enne 1946 a valminud, osa kohta oli 
väheesinduslik.  
 
“Tartu ja tartlased” uuringute andmebaase analüüsisin käesoleva uurimustöö jaoks 
andemanalüüsiprogrammiga SPSS Statistics 20.0. SPSS Statistics 20.0–s koostatud 
tabeleid toimetasin Microsoft Office’i programmis Excel 12.0, millega on tehtud ka 
uurimustöös sisalduvad joonised. Andmetöötluse ja analüüsimeetoditena kasutasin 
uute tunnuste moodustamise tehnikaid, sagedusjaotusi ja seotud statistikuid, kahe 
tunnuse vahelise seose uurimisel risttabeleid ning osakaalusid ja olulisuse nivoo 
statistikuid (Phi ja Crameri V). 
 

3.2.2. Kvalitatiivne uurimus 

3.2.2.1. Uuringu “Tartu elanike elukeskkonna tunnetus” andmed 

Andmed käesoleva uurimustöö kvalitatiivandmeanalüüsi osa tarbeks on kogutud 
näost näkku poolstruktureeritud intervjuu meetodil Tartu Ülikooli rahvastiku- ja 
linnageograafia töörühma poolt läbi viidud uuringu “Tartu elanike elukeskkonna 
tunnetus” raames. Uurimisgrupis osalesid magistrandid (enamasti Tartu Ülikooli 
geograafia osakonna, kaasa arvatud käesoleva töö autor), üks TÜ geograafia osakonna 
doktorant ning õppejõud. Uuringu eesmärgiks oli teada saada Tartu linna elanike 
elukoha valiku põhjuseid ning kogemusi ja arvamusi oma elukoha ümbrusest. Uuring 
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viidi läbi Tartu linnaregioonis (Tartu linn ning uusarenduspiirkondadega linna 
lähivallad), kokku teostati 87 intervjuud. Nimetatud uuringu jaoks andmete kogumine 
viidi läbi novembri- ja detsembrikuus 2011. aastal ja jaanuarikuus 2012. aastal. 
Käesolevas uurimistöös kasutatakse uuringu andmeid, mis koguti Tartu 
siselinnapiirkondades (vt. järgmine alapeatükk). 
 
Intervjuude läbiviimiseks kasutati intervjuu kava (nii eesti kui vene keelne), mis 
koostati uuringu “Tartu elanike elukeskkonna tunnetuse” uurimisgrupi poolt (kava vt. 
lisa 1). Kuna tegemist on kvalitatiivse uurimusega ja süvaintervjuudega, siis puudus 
kindel intervjuu struktuur. Eesmärgiks oli tekitada vaba keskkond, kus intervjueeritav 
tunneks ennast turvaliselt ja tänu sellele kulgeks intervjuu meeldivas vestlusvormis, 
mille raames intervjueeritav räägib enda kogemustest ja mõtetest ette antud teemadel. 
 
Intervjuu kavas oli määratletud kolm peamist teemade ringi, mida sooviti 
intervjuudega hõlmata. Nendeks teemadeks olid: 1) viimane ja varasemad 
elukohavahetused (põhjused ja elupiirkonna/eluaseme valiku asjaolud, 2) igapäevane 
ajakasutus ehk kuidas kasutavad erinevates linna piirkondades elavad inimesed 
linnaruumi igapäevaselt ja 3) „elupiirkonna taju ja rahulolu ehk millisena tajuvad 
inimesed ning milliste elukeskkonna aspektidega on inimesed rohkem, millega vähem 
rahul ning kuidas seda parandada. Iga teema all olid määratletud ka suunavad 
küsimused, mis kõik olid tüübilt lahtised. Paika pandud küsimused olid mõeldud 
rohkem pidepunktideks intervjueerijale, kes võis sõltuvalt intervjuu käigust muuta 
küsimuste järjekorda või küsida lisaküsimusi. Põhirõhk pöörati sellele, mis on 
intervjueeritavale tähtis ja intervjueerija lasi rääkida intervjueeritaval kõike, mida ta 
endale tähtsaks pidas ja mis vähegi asjasse puutus, et mõista võimalikult sügavuti 
inimeste motiive, eelistusi ja tunnetust.  
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3.2.2.2. Intervjuu respondentide valimi moodustamine ja selle iseloomustus 

Intervjueeritavate leidmiseks määrati esmalt kindlaks naabruskonnad/elupiirkonnad 
Tartu linnaregioonis, kus uuring läbi viia. Selleks, et saada võimalikult mitmekesist 
vaadet uuritava teema kohta, võeti uurimise alla erinevad, kuid Tartu linnaregioonile 
iseloomulikud, piirkonnad ja elamutüübid. Piirkonnad erinevad nii ehitusliku 
keskkonna, ajaloo kui ka üldise miljöö poolest. Uuringusse kaasati lisaks ajaloolistele 
miljööväärtuslikele siselinna piirkondadele ka täiesti uusi arendusi nii siselinnas kui 
linnaregioonis laiemalt, samuti nõukogudeaegseid paneelmaju. Mõistagi ei kata 
uurimus kõiki erinevaid elukohtadega linnaruumi tüüpe, kuid moodustab 
olemasolevatest piirkondadest teatava selektsiooniga läbilõike (Joonised 3 ja 4). 
 

 
 
Joonis 3. Uurimustöö ala paiknemine Tartu linnas. 



 27 

 
Joonis 4. Uuringusse “Tartu elanike elukeskkonna tunnetus” kaasatud Tartu siselinna 
piirkonnad: 1 – Ülejõe, 2 – Näituse tänav, 3 – Veski tänav, 4 – Tammelinna, 5 – 
Karlova, 6 – Riia ja Tähe tänavate nurk, 7 – Tiigi tänav. 
 
Käesoleva uurimistöö raames on valitud kogu uuringust välja antud teema jaoks 
olulised siselinna piirkonnad järgmiste kriteeriumite alusel: elupiirkonnad/ 
naabruskonnad paiknevad nn siselinnas, ning teatavate karakteristikute alusel võib 
neid piirkondi pidada gentrifikatsiooniprotsesside toimimiseks kõige sobilikemaks.  
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Siselinna piirkondadest valiti käesolevasse uuringusse järgmised alad: 
miljööväärtuslikest piirkondadest Ees-Karlova (edaspidi nim. Karlova), Veski tänava 
ajaloolised elamud (edaspidi Veski tn.) ja kesklinnale suhteliselt lähedal paiknev 
Tammelinna vanem osa ehk Vana-Tammelinna asum (edaspidi Tammelinna); 
uuselamutest ajaloolistes keskkondades asuvad Ranna tee elurajoon Ülejõe linnaosas 
ja Ujula tn 2a uus kortermaja (edaspidi Ülejõe) ning Näituse tänava elamukvartal 
Vaksali linnaosas, Tähtvere linnaosa piiril (edaspidi Näituse tn) (Joonis 5). 
 
Intervjueeritavate leidmiseks määratleti miljööväärtuslikes piirkondades kitsamad 
alad, mis esindavad piirkondadele iseloomulikku ajaloolist miljööd: Karlova linnaosas 
Eha ja Tähe tänavate ristmiku läheduses asuvad väikesed, enamasti 20 saj algusest 
pärinevad, korterelamud ning Tammelinna linnaosast suurte kruntidega elitaarne 
Tamme pst ja Riia tn vaheline ala Raudtee tänavast kuni Kesk-Kaareni. 21. sajandi 
alguses valminud uuselamutest viidi intervjuud läbi Näituse ja Vaksali tänava 
ristimikule jäävas Näituse elamukvartalis, kus asub kolm kortermaja (aadressidega 
Näituse 22, 22A, 22B), Ülejõe linnaosas Emajõe kaldal asuvas uues elurajoonis 
Ranna tee 1, kus asub seitse kortermaja ning Emajõe kaldal asuvas uuselamus Ujula 
tänav 2a, kus on nii äri-, büroo- kui ka elupindadega korterid.  
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Joonis 5. Käesolevasse uurimustöösse kaasatud siselinna piirkonnad. 

 
Eelpool nimetatud piirkonnad valiti uuringusse, sest nad kõik on ajaloolised 
piirkonnad (kunagised Tartu linna eeslinnad) ja asuvad linna keskuse vahetus 
läheduses. Samuti on kõigis piirkondades, eriti aga miljööväärtuslikus Karlovas kui 
ka Tammelinna vanemas ja linnapoolsemas osas toimunud viimasel aastakümnel 
palju gentrifikatsioonile omaseid nähtusi: näiteks rekonstrueerimised ja uusehituste 
lisandumine, mille läbi muutuvad piirkonnad  kõrgelt hinnatud elurajoonideks ja mis 
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omakorda põhjustab elanikkonna vahetust. Funktsionaalsed uuselamud siselinna 
ajaloolises keskkonnas on kaasatud, sest uusehitislik gentrifikatsioon on juba ammu 
aktsepteeritud kui osa gentrifikatsiooniteooriast (Davidson & Lees 2009).  
 
Respondentide leidmisel oli aluseks valimi moodustamise metoodika. See põhines 
küsitlusuuringu põhjal tehtud üldistustel – statistilistel, erinevate sotsiaalsete, etniliste 
ja demograafiliste gruppide üldjaotustel ning elamistingimustel (elamu tüüp, 
seisukord) antud linnaosades. Kogu uuringu vältel järgiti erinevate gruppide 
osakaalude proportsionaalsuse põhimõtet. Koostati vastav tabel, kuhu märgiti 
respondentide vastavad karakteristikud, ja seda täideti jooksvalt interneti teel kõigi 
uuringus osalejate poolt, vt. tabeli vormi Lisa 2. Kasutati ka kihistatud valimi 
meetodit „praegusesse elukohta kolimise aja“ tunnuse alusel, püüdes valimisse saada 
ühepalju nii uuemaid elanikke (kolinud alates 1996) kui pikaajalisi elanikke (kolinud 
enne 1996). Respondentide valik oli küllaltki juhuslik (v.a sel juhul, kui otsiti just 
kindlasse gruppi kuulujaid), kontaktide loomine toimus nii päeval kui õhtuti; 
võimalus valimisse sattuda oli nii neil, kes väljas liikusid, kui kodus olijatel. Mõistagi 
on valimi esinduslikkusel piirid, kuid nagu üldiselt kvalitatiivsete meetodite puhul, ei 
ole käesoleva uurimustöö eesmärgiks kirjeldada elanike ja piirkondlike muutuste 
“esinduslikke” mustreid, vaid mõista, minna sügavuti ja selgitada reaalsete inimeste 
käitumisi ja selle tagajärgi siselinna muutustele.  
 
Intervjueeritavate leidmiseks kasutati erinevaid meetodeid, nagu tänaval kontakti 
loomine, tehes esmalt kindlaks, kas inimene elab uuritavas piirkonnas, või minnes 
elukohtade uste taha. Osadel juhtudel küsiti ka lumepallimeetodil intervjueeritavatelt 
uusi kontakte piirkondade elanike kohta. Mõnel üksikul juhul leiti intervjueeritavad 
ka intervjuu läbiviija tutvuste kaudu. Intervjuust keeldujaid oli nendes piirkondades 
ainult mõned üksikud, mil toodi enamasti põhjuseks ajapuudus, samuti toodi 
keeldumise põhjuseks üldist huvipuudust uuringutes osalemise vastu. Võttes aluseks 
valimi moodustamise põhimõtteid, kasutati ka intervjueeritavat selekteerimist (nt 
otsiti teadlikult just teatud vanuses mehi, kui teiste demograafiliste gruppide 
osakaalud ebaproportsionaalselt suureks muutusid). Intervjueeritavaga kontakti 
loomise ja nõusoleku saamise järel lepiti kokku vastajale sobiv aeg ja koht intervjuu 
läbiviimiseks, ning isikule anti kaasa uuringut tutvustav tekst, vt. lisa 3. Enamasti 
toimus intervjuu hiljem, mõnel üksikul juhul (respondendi soovi korral) aga ka 
koheselt intervjueeritava kodus (näiteks kui inimene oli oma kodus, ja tal oli parajasti 
selleks just aega). 
 
Intervjuud viidi enamasti läbi intervjueeritava enda kodus, mis andis hea võimaluse 
näha intervjueeritava elutingimusi ning samas viia intervjuu läbi uuritavale 
loomulikus keskkonnas, kus ta tunneb ennast mugavalt. Kuid, kui intervjueeritav 
soovis, toimus intervjuu ka kuskil mujal temale meelepärases kohas, kas siis kohvikus 
või intervjueeritava töökohas.  
 
Intervjuude pikkus sõltus paljuski intervjueeritavast, kuna intervjueerija küsis ainult 
teemasid sissejuhatavaid suunavaid avatud küsimusi ja vastajat julgustati rääkima 
erinevaid lugusid, mis aitaksid mõista elukohavahetuste taga olevaid motiive, ning 
kõigest, mis on ta jaoks antud teemade puhul oluline. Intervjuude pikkus oli 
keskmiselt 1-1,5 tundi, pikim intervjuu kestis 2,5-tundi. Enamasti kulgesid intervjuud, 
nagu taotletud, vabas ja sundimatus õhkkonnas, paljud respondendid olid ise väga 
huvitatud etteantud teemadel rääkima. Intervjuude kulgemise kohta tegid 
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intervjueeritavad kommentaarid tabelisse. Enamasti olid intervjuud korraga ühe 
inimesega – kellega  loodi esimene kontakt, mõnel üksikul juhul toimus intervjuu 
kahe inimesega ehk mõlema abikaasa või elukaaslasega, kuna respondent seda soovis 
ja teemad ei olnud mitme respondendi kaasamise osas liiga tundlikud. 
 
Käesolevas uurimustöös keskendutakse juba nimetatud siselinna piirkondadele ning 
nooremale elanikkonnale (kolimise hetkel kuni 40 a vanused), kes on piirkonda 
kolinud hilisemal ajajärgul (alates 1996). Lisaks sellele, et nooremaid leibkondi 
peetakse gentrifikatsiooniprotsesside peamiseks põhjustajaks, on nooremad 
leibkonnad üldiselt mobiilsemad ja vahetavad elukohti tihedamini kui vanemad 
leibkonnad (Knox & Pinch 2010). Intervjueeritavatest olid viimase elukohavahetuse 
hetkel nooremad kui 40. eluaastat miljööväärtuslike piirkondade elanikest 10 
(Karlovas 6, Veski tänaval 1 ja Tammelinnas 3) ning uuselamutest ajaloolises 
keskkonnas 8 (Ülejõe linnaosas 5 ja Näituse tänaval 3). Seega on käesoleva 
uurimustöö kvalitatiivse osa analüüs koostatud 18 intervjuu põhjal. Kaetud olid 
proportsionaalselt erinevad sotsiaal-demograafilised grupid. Kõigi intervjueeritavate 
viimane elukohavahetus oli toimunud peale 2000. aastat. Käesoleva uurimistöö autor 
viis isiklikult läbi nendest intervjuudest 6 (Karlovas, Näituse tänaval ja Veski 
tänaval). Intervjuude läbiviijate nimed on lisatud intervjueeritavate tabelisse, vt. lisa 
4. 

3.2.2.3. Analüüsitavate piirkondade iseloomustus 

Uuringus käsitletud piirkonnad on kõik nn. ajaloolised Tartu eeslinnad, mis on 
tekkinud linna arenedes erinevate mõisate maadele. Suures osas on Tartu siselinna 
alade asustamine saanud alguse 20. sajandi alguses. Ülejõe piirkond ja Karlova on 
ajalooliselt välja kujunenud agulitena, Tammelinna ja Tähtvere planeeritud 
aedlinnadena, Vaksali piirkond oli aga 20. sajandi alguse Tartu üks eliitrajoonidest 
(Arman 1965). 
 
Siiski on need linnaosad tänapäeval säilitanud paljuski oma endisaegse miljöö, 
mistõttu võib neid nimetada nö „poollinnalisteks“. Käesolevas uuringus nimetatakse 
neid piirkondi siselinna piirkondadeks, kuna 20 saj ja 21 saj alguses on linn nende 
ümber oluliselt kasvanud. Poollinnalisteks võib piirkondi pidada, sest nad asuvad 
kesklinnale väga lähedal, aga samas on rahulikud, vaiksed, eraldatud linnakärast ja 
suhteliselt looduslähedased ja rohelised. Samuti ei saa ka ehituslikku keskkonda 
nendes piirkondades väga linnaliseks lugeda, sest domineerivad väiksemad 
kortermajad (vähem kui viiekorruselised) ja nende kõrval ka kaksik- või 
kahepereelamud ja ühepereelamud. Majadel on sageli aiad või hoovid ja piirkondades 
on kõrghaljastus, tänavaid palistavad sageli puude alleed. Sellised linna keskusele nii 
lähedal asuvad linna elukeskkonnad on iseloomulikud ka teistele Eesti II MS eelsest 
ajast pärinevatele linnadele, kuid võrreldes Euroopa teiste riikidega, on need 
suhteliselt unikaalsed ja omanäolised.  
 
Järgnevalt on kirjeldatud uuritavate siselinnaalade kujunemislugu ja hetkeolukorda. 
Uurimustöös liigitan Karlova ja Tammelinna alad, kus intervjuud läbi viidi, “alad 
miljööväärtuslikes piirkondades” pealkirja alla, sest need uurimustöö piirkonnad 
asuvad ka Tartus kehtestatud miljööväärtusega hoonestusalades. Ülejõe ja Näituse 
tänava uuselamud liigitan pealkirja “funktsionalistlikud uuselamud ajaloolises 
keskkonnas” alla, sest neid uuselamu rajoonid asuvad ajaloolistes linnaosades.  
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Alad miljööväärtuslikes piirkondades 
 
Tartu linnas on 13 kehtestatud miljööväärtusega hoonestusala (Joonis 6). 
 

 
Joonis 6. Tartu linna miljööväärtusega hoonesetusalad (märgitud kaardil rohelisega): 
1 – Tammelinna, 2 – Karlova, 3 – Toometaguse, 4 – Tähtvere, 5 – Supilinna, 6 – 
ajalooliste militaarehitiste, 7 – Jaama ja Puiestee tänavate, 8 – Maarjamõisa, 9 – 
Tähtvere mõisa, 10 – Peetri ja Ujula tänavate, 11 – Filosoofi tänava, 12 – Kastani 
tänava. 
Allikas: Tartu linna kodulehekülg (http://www.tartu.ee/?lang_id=1&page_id=950). 
 
Miljööväärtuslik hoonsetusala “seadusandlikus mõistes on planeeringuga määratletud 
ala, kus on kehtestatud piirkonna ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja selle säilitamise 
vajadustest tulenevad spetsiifilised planeeringulised ja ehituslikud regulatsioonid 
(Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee)”. Käesolevas uurimustöös 
käsitletud siselinna piirkondadest kaks asuvad terviklikult miljööväärtusega 
hoonestusalades: Karlova ja Tammelinna, Veski tänav jääb osaliselt Toometaguse 
miljööväärtusega hoonestusalasse. Järgnevalt antakse täpsem ülevaade Karlovast ja 
Tammelinnast. Veski tänavast on juttu järgmises lõigus – Näituse tänava elukvartal. 
Uuringusse kaasatud funktsionalistlikud uuselamud – Näituse tänav ja Ülejõe 
piirkonnad – asuvad miljööväärtuslike hoonestusalade vahetus naabruses. 
 
Karlova 
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Karlova on suurim puidust, peamiselt kortermajadega, linnaosa Tartus. Karlova asub 
linnakeskusest lõunas (linnulennult asub linnaosa keskus umbes 900 m Tartu 
raekojast). Karlova linnosa ehitati Karlova mõisa aladele suures osas 1905.-1914. 
aastatel ja ühendati Tartu linnaga 1916. aastal (Hiob & Metspalu 2011).  
 
20. sajandi algul hakkas Karlova mõisa omanik välja andma oma mõisamaadest 
ehituskrunte. Karlova krundid olid võrreldes kesklinna kinnistutega võrdlemisi suured, 
ristkülikukujulised ja ulatusid sügavale kvartali sisemusse (Tartu linna üldplaneeringu 
teemaplaneering: “Karlova miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja 
kasutamistingimused” seletuskiri, 2009). Krundi tänavapoolsele küljele ehitati 
kahekorruselisi elamuid, kus paiknes 4, harvem 6 või 8, ühe- kuni kolmetoalist 
üürikorterit, hoone esimesel korrusel võis olla ka kaupluseruume ja hoone juurde 
kuulusid ka hoovil paiknevad kõrvalhooned (nt. pesuköök ja puukuur) (Siilivask 
2006). Ees-Karlova juugendliku dekooriga puitmajad kuulusid enamasti linna 
keskkihile, kes neid siis üüris edasi üliõpilastele, kooliõpilastele ja teenistujatele. 
Hiljem, kõrgklassi elustandardi tõustes kujunesid seesugused ehitised omaseks eeskätt 
vähemnõudlikule tarbijale (ibid., 2006) (Joonis 7). 
 

 
Joonis 7. Ajalooline puithoonestus Eha tänaval. 
 
Karlova on hea näide 20. sajandi puitarhitektuurist, sest tema terviklikkust ei ole 
oluliselt rikkunud viimase sõja purustused ega sajandi teise poole uusehitised (Tartu 
linna kodulehekülg, www.tartu.ee). Karlovas on säilinud rohkem kui 400 
originaalpuitelamut (Hiob & Metspalu 2011) ning oma järjepidevusega on ta 
ainulaadne terves Põhja-Euroopas.  
 
Karlova on koduks nii üliõpilastele, spetsialistidele, perekondadele ja pikaajalistele 
elanikele (Hess 2011, lk. 110). Karlova linnaosal on tüüpilised eeldused 
gentrifikatsiooniks Tartu siselinnas. Lihtsas juugendstiilis puitelamud loovad erilise 
miljööga võluva piirkonna, millel on mitmekesisele elanikkonnale palju pakkuda 
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(Hess 2011). Karlovas on viimastel aastakümnetel toimunud elamufondi 
renoveerimine ja elanikkonna vahetumine (ibid. 2011). Agulist on kujunenud kõrgelt 
hinnatud linnaosa. Kuid mitte siiski pole veel terve Ees-Karlova renoveeritud, 
rekonstrueeritud elamute vahel paikneb ka päris hooletusse jäetud agulimaju, mille 
hoovides asuvad veel vanad lagunenud kõrvalhooned, nt. puukuurid. Samuti on 
toimunud piirkonnas palju majade uuendamist ja ümberehitamist, arvestamata miljöö- 
ja arhitektuurilist väärtust. Peamisteks vigadeks on olnud valede akende (nt. 
plastraamidega) ja uste paigaldamine, fassaadidel vale puitlaudise kasutamine, 
puitdekoori ja ilutsevate tornikeste kadu või vana maja lammutamine. Joonisel 8 
vastandub täisrenoveeritud maja uusehitusele. 
 

 
Joonis 8. Kontrastis uus ja vana arhitektuur Tähe tänaval. 
 
Säilitamaks Karlova ainulaadset miljööd kehtib alates 2010. aastast piirkonnas ka 
teemaplaneering „Karlova miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused“.  
 
Tammelinna 
Erinevalt Karlovast on Tammelinna planeeritud linnaosa. Tammelinna on esimesi 
moodsa aedlinna printsiibil planeeritud aedlinnu Eestis (Tartu linna ja maakonna 
turismiinfo, www.visittartu.com). Tamme aedlinn kavandati Tamme mõisa maadele, 
esimese plaanilahenduse tegi linnaarhitekt Arved Eichhorn, planeeringu lõpetas 1923. 
aastal arhitekt Edgar Kuusik (Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). 
Raudtee kaarjale kujule vastukaaluks kavandati Tammelinna teistpidi kaarjad tänavad, 
praegused Väike-, Kesk- ja Suur-kaar, mis pidid lõikama Riia tänavat kui peamist 
liiklussoont. Kaarjaid tänavaid läbisid kirde-kagusuunaliselt sirged tänavad. Linnaosa 
sisemine peatänav oli keskel kulgeva puudealleega Tamme puiestee, mille algusesse 
oli kavandatud staadion ja lõppu, praegusest Tamme gümnaasiumist Tõrukese 
lasteaiani, oli kavandatud linnaosa keskus – tiheda tänavaäärse paigutusega 
kolmekordsed majad ja kirik (Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). 
Kaartänavad koos sirge puiesteega kuulusid 20. sajandi I poole aedlinna klassikasse. 
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Lisaks oli paljude tänavate ristumiskohtadesse kavandatud väike väljak (Joonis 9) ja 
linnaosa äriliseks keskuseks pidi olema Riia tänav Suure kaare piirkonnas. Arhitekt 
Edgar Kuusiku grandioossest planeeringust jäi ellu viimata linnalist miljööd kujundav 
aspekt – ühiskondlikud hooned kiriku ja turu näol ning loobuti ka tihedast 
tänavaäärsest hoonestusest (Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). 
 

 
Joonis 9. Elva tänava ja Väikese kaare ristumiskoht. 
 
Linnaosa planeeringut iseloomustavad suured rikkalikult haljastatud krundid 
(keskmiselt 2000 m2), regulaarne tänavaäärne planeering ja väike hoonestustihedus. 
Hoonestuses on nii ühepereelamuid kui ka korterelamuid (kahekorterilised ning 
suuremad – nelja kuni kuue korteriga elamud) (Tartu linna ja maakonna turismiinfo). 
1920. aastatel valminud elamud ehitati enamasti kõrge katusega juugend- ja heimat-
stiilis (Elva tänaval ja Väikesel kaarel), nähes välja villalikud, see tõttu jääb ka kahe 
korteri olemasolu nendes majades tihti hoomamatuks (Miljööväärtused kodulehekülg, 
www.miljooala.ee) (Joonis 10). Enamik maju on ehitatud puidust, kuid krohvitud, 
jättes seega mulje kiviehitisest. Hiljem leevendati kõrge katuse nõuet ja nii jõudis 
1930. aastatel Tammelinnagi Tähtverele iseloomulik madalakaldelise katuse ja 
rahuliku liigendusega funktsionalistlik stiil (ibid., 2007). 
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Joonis 10. Elva tänava ajaloolised villad. 
 
II maailmasõja järel kruntide suurust vähendati (uued krundid olid keskmiselt 700 m2) 
ning 1960. aastate lõpul algas Tammelinna tihendamine. Tänaseks on mitmed 
kvartalid kaotanud oma esialgse planeeringu, säilinud on vaid põhitänavate võrk ja 
osa hoonestusest. (Tartu linna ja maakonna turismiinfo, www.visittartu.com). 
Tammelinna võtab praeguseks enda alla umbes kolm korda suurema maa-ala, kui 
1923. aastal oli kavandatud. 
 
Intervjuud viidi läbi Tammelinna vanemas ja kesklinnapoolsemas osas, mida võib 
käsitletud siselinna piirkondadest pidada kõige elitaarsemaks tänu suurtele kruntidele, 
linnalähedusele, aga samas ka eraldatusele kesklinnast ja privaatsusele. Selles 
piirkonnas kehtib ka Tammelinna miljööväärtusega hoonestusala. 
 
Funktsionalistlikud uuselamud ajaloolises keskkonnas 
 
Näituse tänava elukvartal  
Ka Vaksali linnaosa, kus Näituse tänava uued kortermajad paiknevad, ja nendega 
piirnev Tähtvere linnaosa, on kujunenud mõisa maadele, nimelt Tähtvere mõisa 
aladele. 1870. aastal liideti Kastani ja Vaksali tänavate vaheline ala linnaga, kuna 
sinna rajati raudtee. Toome ja raudtee vahelisest (lõunas Riia tänavaga piirnevast) 
piirkonnast kujunes 20. sajandi alguse Tartu silmapaistvamaid eliitrajoone kirikute 
(katoliku, Maarja, Pauluse), ülikooli õppehoonete, kooli-, seltsimajade, 
korporatsioonide, teatrite jms. asutustega, siia koondus ka nooblimaid eramaju ja 
kortermaju (Marksoo 2005). Eriti uhkete fassaadikaunistustega on puitmajad Kastani 
tänava alguses. Raudtee ja Toomemäe vahelist ala oma suhteliselt parema 
heakorrastusega kutsuti ka nn. Toometaguseks linnaosaks, sealse elanikkonna 
moodustasid ülikooli õppejõud, ametnikud, üliõpilased ja teenistujad (Arman 1965). 
Ka Veski tn kuulub nn. Toometagusesse linnaossa. Veski tänava taguste mõisamaade 
rentimine ja müük hoogustus eriti 20. sajandi algul (Miljööväärtused kodulehekülg, 
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www.miljooala.ee). Tänapäeval näeb piirkonnas mitmekesist pilti sajandivanusest 
arhitektuurist. Veski tänaval ja mujal Toometagusel asuvad mitmed ajaloolised 
üliõpilasorganisatsioonide hooned, nt. korporatsioon Sakala (Joonis 11). Toometaguse 
linnaosa ehitiste seas võib leida Tartu linna stiilsemaid ja uhkemaid esindushooneid, 
samuti kaunist puitarhitektuuri (Joonis 12).  
 

 
Joonis 11. Korporatsioon Sakala hoone Veski tänaval. 
 

 
Joonis 12. Vaade veski tänava esinduslikele puithoonetele. 
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Tähtvere linnaosa planeeringu koostas Tartu linnaarhitekt Arnold Matteus ja valmis 
see 1928. aastal. Tähtvere väljaehitamist aedlinnana hakati teostama alates 1929. 
aastast. Tähtvere geomeetriline-sümmeetriline planeering järgib 20. sajandi I poole 
moodsatele aedlinnadele iseloomulikke jooni. Keskseks teljeks oli avar puiestee 
(Taara pst), mille keskosas pidi paiknema linnaosa ärikeskus – kinnise hoonestusega 
ja tihedalt majadega ääristatud piklik väljak, millest lähtus kaks diagonaalset tänavat 
(Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). Moodsasse aedlinna kuulusid ka 
intiimsed kaartänavad (Vikerkaare tn). Tähtveres oli keelatud kõrvalhoonete, nagu 
kuuride ja pesuköökide ehitamine lahus elumajast. Krundid planeeriti suured (1800 
m2) ja peamiselt mitmekorteriliste elamutega, domineeriv oli sümmeetrilise 
lahendusega keskse kivitrepikojaga nelja korteriga kahekorruseline elamu, nn 
Tähtvere tüüpi maja (Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). Levis ka 
kahe korteriga elamu tüüp, esindatud olid ka kuni kuue korteriga elamud, 
üheperevillasid oli kavandatud vähe (Tartu linna ja maakonna turismiinfo, 
www.visittartu.com). 1930. aastate arhitektuurile omaselt on enamus Tähtvere maju 
ehitatud funktsionalistlikku arhitektuuri silmas pidades, kuid nagu Eestis kombeks oli, 
seda mugandades (põhiosa sõjaeelsetest Tähtvere majadest ei ole ehitatud betoonist 
ega kivist, vaid puidust ja funktsionalistliku väljanägemise saamiseks krohvitud) 
(Miljööväärtused kodulehekülg, www.miljooala.ee). 
 
Tähtvere linnaosast jõuti enne II maailmasõda hoonestada napilt pool, peamiselt 
Tähtvere pargi, Koidula tänava ja Taara puiesteega piirnev ala (Marksoo 2005). 
Nõukogude ajal kruntide suurust vähendati (krundi keskmine suurus 800 m2) ja lisati 
kaarjas Ilmatari tänav. Ehitati peamiselt ühepereelamuid, mis olid krohvitud 
kivimajad. 1970. aastatel ehitati Taara puiestee algusesse kaks neljakordset 
eriprojektiga kortermaja, mida rahvas suure hulga sinna korteri saanud partei- ja 
komsomolitöötajate järgi nimetas aadlipesaks (Miljööväärtused kodulehekülg, 
www.miljooala.ee). Tähtvere on Tartu üks prestiižikamaid elupiirkondi, kus on 
elanud ja elab tänaseni palju õppejõude, arste ja kultuuritegelasi, seetõttu kutsutakse 
Tähtveret ka professorite linnaosaks (Miljööväärtused kodulehekülg, 
www.miljooala.ee). 
 
Näituse tänava uued kortermajad paiknevad täna Toometaguse miljööväärtusega 
hoonestusala ja Tähtvere miljööväärtusega hoonestusala vahel. Näituse elamukvartal 
on arendatud AS Linnaehituse poolt. Näituse elamukvartal on ca 2,5 ha suurune ja 
seal asuva kolme korterelamu (Näituse tn 22, 22A ja 22B) arendusprojektiga alustati 
2002. aastal. Korterelamud on neljakorruselised ja 30 korteriga. Elamukvartal piirneb 
neljast küljest tänavatega. Näituse ja Vabriku tänavate poolt piirneb ta 2-3 korruseliste 
elamutega, elu- ja ärihoonetega (Joonis 13). 



 39 

 
Joonis 13. Vaade Näituse tn uushoonestuse hoovile Vabriku tn naaber kinnistult. 
 
Ala teisel pool Anna Haava tänavat on suures osas hoonestamata, veidi eemal paikneb 
4-korruseline rekonstrueeritud Juridicumi hoone (Joonis 14).  
 

 
Joonis 14. Vaade A.Haava tänavalt Näituse tn uushoonestusele ja Juridicumi hoonele. 
 
Üle Vaksali tänava asub väheväärtusliku hoonestusega raudtee maa-ala. Näituse 
tänava uuselamute kvartali keskel on suletud ja haljastatud territoorium, kus on 
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korraldatud ka majaelanike parkimine koos rekreatsiooniliste elementidega haljastuse, 
lastemänguväljakute, jalgradade ja istepinkide näol.  
 
Ülejõe linnaosa Emajõe-äärsed kortermajad 
Ülejõe linnaosas kui linna äärerajoonis ulatus hoonestus juba 19. sajandi algul kuni 
Jaama tänavani (Arman 1965). 19. sajandi lõpus planeeriti laiendada linna 
hoonestatud ala Allee (praegu Puiestee) tänava äärsele Jaama linnamõisale kuulnud 
piklikule alale (Tartu linn ostis Jaama mõisa juba 1733. aastal). Sinna kujundati 
korrapärase ristkülikulise mustriga tänavastik, mille põhitelgedeks olid Allee, Peetri ja 
Maarja (praegu Kalmistu) tänav (Marksoo 2005). Kolmas ehk Ülejõe linnajagu 
kujunes tööstus- ja elamurajoon, kus asus peamiselt lihtrahvas. Valdavaks oli 
puithoonestik. Eesti Vabariigi aastail 1918-1940 laienes Ülejõel hoonestatud ala 
suhteliselt vähe, seal hõlmasid palju maad lennuväli, kasarmud ja Tartu Ülikooli 
põllumajandusteaduskonna katsejaamad, elamuehitus laienes mõnevõrra surnuaedade 
lähistel ehk Kalmistu, Nurme ja Puiestee tänaval (Marksoo 2005).  
 
Tänapäeval asub Emajõeäärsete Ranna tee uuselamute rajooni taga Peetri ja Ujula 
miljööväärtusega hoonestusala. Miljööväärtusega on sealne piirkond tänu seal esineva 
19. sajandi lõpu puitarhitektuurile kui ka 1930. ja 1950. aastate eramutele.  
 
Ranna tee elamukvartal aadressiga Ranna tee 1 on AS Colordia elamuarendus Ülejõe 
linnaosas, mis moodustab omaette rajooni, paiknedes Emajõe vasakkaldal ja piirnedes 
rannapromenaadiga (Joonis 15 ja Joonis 16). Eksklusiivsed 2006. aasta lõpuks 
valminud 7 kortermaja on 3-korruselised (kokku 125 1-4toalist korterit) ning 
enamikel korteritel on ka rõdu või terrass ning vaade Emajõele. Elamud moodustavad 
omaette koosluse, mille siseõue jääb valgustatud puhkeala, kus on kõrghaljastus ja 
asub ka lastemänguväljak.  
 

 
Joonis 15. Ranna tee uushoonestuse vaade Emajõe äärselt promenaadilt. 
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Joonis 16. Sissepääs Ranna tee uushoonestusele Ujula tänavalt. 
 

3.2.2.4. Intervjueeritavad 

Demograafiline struktuur ja leibkonnatüübid 
18st intervjueeritavast leibkonnast oli vastajate seas 12 meest ja 7 naist (ühe intervjuu 
puhul oli intervjueeritavateks korraga mõlemad abikaasad), kes jäid vanuseliselt 
vahemikku 21.-49. eluaastat (vt. lisa 4).  
 
Käesoleva uurimistöö valimisse olid kaasatud ainult tööealised isikud, kuid 
intervjueeritavad kuuluvad samas väga erinevatesse leibkonnatüüpidesse. Enamikes 
Euroopa riikides on toimunud majapidamise tüüpide mitmekesistumine, millega 
kaasneb lasteta elukorralduse ehk mittetraditsiooniliste majapidamiste, näiteks ühe 
inimese leibkonnad, lasteta paarid, mitteseotud inimesed, kes jagavad elukohta, järjest 
kasvav tähtsus (Steinführer & Hall 2011). Ka Tartu siselinnas teostatud intervjuud 
annavad sellest tõendust. Lastega perede ehk traditsiooniliste leibkondade kõrval 
kuulusid paljud intervjueeritavad lasteta leibkonda. Enamuse intervjueeritavate 
leibkonnatüübiks oli lastega pere, see tähendab, et leibkonda kuulub vähemalt üks 
leibkonnaga kooselav ja seega ülalpeetav laps. Intervjueeritavate seas oli ka 
leibkondi, kus lapsed on juba vanemad ja kodust lahkunud, peamiselt õpingute tõttu. 
Lastega perede järel oli suur osa intervjueeritavaid kaheliikmelised leibkonnad ehk 
kooselavad partnerid ilma lasteta. Need leibkonnad olid eranditult kõik noored, jäädes 
alla 30. eluaastat. 
 
Mitmeliikmeliste leibkondade kõrval on käesolevas uurimuses esindatud ka 
üheliikmelised leibkonnad. Intervjueeritavate seas oli ka juhtum, kus kaks 
üheliikmelist leibkonda jagasid eluaset. Tegemist oli meessoost tudengitega, kellest 
ühe vanematele kuulus korter, kus nad elasid ja teine oli nimetatud korteris 
kaasüüriliseks. 
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Haridus ja hõivestaatus 
Kõik intervjueeritavad olid kas kõrgharidusega või oli neil hetkel kõrghariduse 
omandamine pooleli. Enamus intervjueeritavatest töötasid, ainult üks intervjueeritav 
oli hetkel töötu ja üks kodune pereema, aga see-eest nende mõlema abikaasad 
töötasid. Mõned noored lasteta leibkondadest jätkasid töötamise kõrvalt õpinguid. 
Samas oli pikaaegsete elanike hulgas erineva haridustasemega inimesi: ka põhi-, 
keskharidusega, keskeri ja lõpetamata kõrgema haridusega. Seega võib eeldada, et 
uuemate saabujate hulgas ongi tugevalt ülekaalus just kõrgharidusega inimesed, olles 
teatavaks tõenduseks gentrifikatsiooniprotsessile. 
 
Tegevusalalt võib pidada enamikke intervjueeritavaid (või vähemalt ühte 
leibakonnaliiget) nö professionaalideks ehk kõrgelt haritud spetsialistideks. 
Intervjueeritavate tegevusaladeks on näiteks akadeemiline sfäär, ettevõtlus, 
riigiametnik, IT-spetsialist.  
 
Etniline staatus 
Rahvuselt olid enamus intervjueeritavatest eestlased, ainult kaks leibkonda olid 
kaherahvuselised: ühel juhul kuulusid leibkonda soomlane ja eestlane ning teisel juhul 
ameeriklane ja eestlane. Mõlemal juhul olid teisest rahvusest leibkonnaliikmed elanud 
Tartus juba rohkem kui 7 aastat.  
 
Omandisuhe, elamutüübid ja elamu seisukord 
Kõikidest intervjueeritavatest omasid enda elukohta 13 ja üürisid 5. Kõikide üürnike 
leibkonnatüübiks oli kas kooselavad noored ilma lasteta või üksi (või kaasüürilisega) 
elavad noored, ka ilma lasteta. Omanike seas oli valdavaks peretüübiks lastega pere, 
ka keskealised, kelle lapsed on praeguseks täiskasvanud ja kodust eemal. Samuti olid 
omanike seas ka mõned üksikud lasteta kooselavad paarid. 
 
Enamuse intervjueeritavate elamutüübiks oli väiksem kortermaja – vähem kui 
viiekorruseline mitmekorteriline elamu. Tammelinna intervjueeritavatest üks leibkond 
elas ka ühepereelamus ja üks kahepereelamus. Ülejäänud käesolevasse uurimustöösse 
kaasatud intervjueeritavad elasid rohkemate korteritega elamutes. Suurimad 
kortermajad (suurimate korterite arvuga ja mitme trepikojaga) olid uuselamud Näituse 
tänaval (4-korruselised korterelamud) ja Ülejõel (3-korruselised korterelamud). Ka 
Karlova intervjueeritavate seas oli elanikke, kes elasid 4-korruselises kortermajas, aga 
enamasti olid ülejäänud korterelamud kahe- või kolmekorruselised.  
 
Ajalooliste eluasemete puhul olid enamus uurimustöösse kaasatud intervjueeritavate 
elukohtadest renoveeritud ja väga heas korras. Mõnedel juhtudel oli korter seest 
täisrenoveeritud, aga maja fassaadini polnud veel jõutud. Kehvas seisus ei olnud aga 
ühegi uurimustöösse kaasatud intervjueeritava eluase. Nende intervjueeritavate 
elamute seas aga, kes olid piirkonnas elanud pikaajaliselt, oli ka mitmeid üpriski 
kehvas olukorras renoveerimata kortermaju. Renoveerimata elamud ja põhiharidusega 
inimeste osakaal pikaaegsete elanike hulgas annab aimu sellest, et võrreldes uuemate 
elanikega siselinna piirkondades, on pikaaegsed elanikud madalama sotsiaalse 
staatusega.  
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3.2.2.5. Kvalitatiivsete andmete analüüsimeetodid 

 
Kvalitatiivsete andmete puhul lindistati kõik intervjuud läbiviimise ajal diktofoniga 
ning hiljem transkribeeriti. Transkriptsioonid olid aluseks  analüüsile, mis viidi läbi 
kvalitatiivsete andmete analüüsiks mõeldud programmis NVivo 8.0.  
 
Analüüsis esmalt andmed kodeeriti (sisu alusel, kuid eraldi kodeeriti ka olulisemad 
emotsioonid ja tunded, ja näiteks lood) ja seejärel moodustati loodud koodide põhjal 
kategooriaid, mis omakorda kategoriseeriti peakategooriateks. Andmete analüüsil 
programmiga NVivo 8.0 saadi abi käsiraamatust, mis käsitleb kvalitatiivsete andmete 
analüüsi programmiga NVivo (vt. Gibbs 2002). Andmete analüüsis lähtuti 
induktiivsest lähenemisest e. üksikute tõsiasjade ja nähtuste täheldamiselt siirdutakse 
üldiste seaduste kindlaksmääramisele. Autoril olid eelnevalt antud teema kohta küll 
taustteadmised, aga andmete analüüsis ei olnud eesmärgiks esitada hüpoteese ja 
kontrollida selle paikapidavust. Eesmärgiks oli induktiivselt välja tuua erinevad 
käitumismustrid ja neid mõjutavad tegurid, erinevad keskkonna taju ja tunnetuse 
tüübid, ning neid süstematiseerida. Uurimismeetod ei võimalda küll tulemusi 
üldistada üldkogumile, küll aga võivad need tulemused olla aluseks edasiste 
hüpoteeside püstitamisel ning edasisel uurimusel piisavalt esindusliku valimi peal. 
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4. ANALÜÜS 

4.1. Kvantitatiivne analüüs uuringute “Tartu ja tartlased 1998” ning 
“Tartu ja tartlased 2008” andmete põhjal 

4.1.1. Siselinna elamufond 

Siselinna linnaosades on valdavaks elamutüübiks korterelamu (Joonis 17). Väiksemad 
korterelamud (vähem kui viie korrusega mitmekorterilised elamud) domineerivad 
elamutüübilt Supilinna (2008. aastal 59% elamutest), Vaksali (2008. aastal 76% 
elamutest), Kesklinna (2008. aastal 46% elamutest) ja Karlova (2008. aastal 63% 
elamutest) linnaosades. Suuremad korterelamud (viie või enamakorruselised 
paljukorterilised elamud) on ülekaalus aga Ülejõe linnaosas (2008. aastal 40% 
elamutest), ka Kesklinna linnaosas on suhteliselt palju suuremaid kortermaju – 37% 
elamufondist. Võrreldes kogu Tartu linna elamufondiga on siselinna piirkondades 
vähem väikeelamuid (v.a. Supilinna linnaosas) ja suuremaid korterelamuid (v.a. 
Ülejõe linnaosas). Siselinna linnaosades on tunduvalt rohkem väiksemaid 
korterelamuid kui kogu Tartu linna eluasemete hulgas. Suurimad muutused 10 aastaga 
on toimunud Kesklinna elamufondis, kus väiksemate korterelamute osakaal on 
vähenenud pea 20% võrra ja suuremate korterelamute osakaal suurenenud pea 10% 
võrra. Väiksemate korterelamute osakaal on aga antud ajavahemikus suurenenud nii 
Vaksali (10% võrra) kui ka Karlova (16% võrra) linnaosades. 
 

 
Joonis 17. Siselinna linnaosade eluasemete tüübid aastatel 1998 ja 2008.  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000.  

“Väikeelamu” rühma on kaasatud küsitlusest vastusevariandid, kus oli märgitud eluaseme tüübiks 
“Ühepereelamu” ja “Kaksik- või kahepereelamud”. “Midagi muud” rühma grupeeriti vastusevariandid 
“Ridaelamu” ja “Ühiselamu”. 
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Kui aga vaadata eluaseme tüüpe, kus inimesed eelistaksid elada, siis ilmneb, et 
enamus eelistaks elada väikeelamus ja see trend pole 10 aasta jooksul 
märkimisväärselt muutunud (Joonis 18). Väikeelamut elukohana eelistavate inimeste 
osakaal on küll 10 aastaga langenud kõigis siselinna piirkondades kui ka Tartus 
tervikuna. Suurimad muudatused on toimunud Kesklinna ja Karlova linnaosades, kus 
väikeelamute eelistamise osakaal on langenud enim, peamiselt selle arvelt, juurde on 
tekkinud inimesi, kellel pole selgelt eelistust eluaseme tüübi osas. Lisaks on huvitav, 
et kui mujal linnaosades on elanike, kes eelistaksid elada suuremates kortermajades, 
osakaal peaaegu olematu, siis Kesklinnas on perioodil 1998-2008 tõusnud rohkem kui 
10%-i võrra. Käesolevate andmete põhjal ei saa öelda, et siselinna piirkonna elanikud 
eelistaksid linnalist eluviisi kortermajas, enamikele on siiski ideaalseks eluaseme 
tüübiks väikeelamud, mida aga siselinna piirkondades leidub suhteliselt vähe (Joonis 
17). Huvitavaks tendentsiks on ka see, et kõigis siselinna linnajagudes on väikeelamu 
eelistus langenud, samas on mõnes miljööväärtuslikus piirkonnas (nt Karlova, 
Supilinn) eelistus väiksema kortermaja osas tõusnud (Karlovas isegi 6 
protsendipunkti). 
 

 
 
Joonis 18. Siselinna linnaosade elanike poolt elukohana eelistatud eluasemete tüübid 
aastatel 1998 ja 2008.  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000. 

“Väikeelamu” rühma on kaasatud küsitlusest vastusevariandid, kus oli märgitud eluaseme tüübiks 
“Ühepereelamu” ja “Kaksik- või kahepereelamud”. 
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Eluaseme kuuluvuse muutused perioodil 1998-2008 on siselinna piirkondades 
linnaositi erinevad: suuri muutuseid pole toimunud Tähtvere, Vaksali ja Karlova 
linnaosades (Joonis 19). Huvitav on, et kõvasti on suurenenud omanike osakaal 
Supilinnas – üle 20% võrra, mõneti vähem ka Karlovas. Seda võib selgitada asjaolu, 
et antud perioodil on Supilinnas toimud palju kinnisvaraarendusi ja on tekkinud 
juurde eluasemepindu, samas võib seda põhjendada ka suurema huviga just 
ajaloolisesse piirkonda/elamusse investeerida ning end sellele elukeskkonnaga 
pikemalt siduda. Omanike osakaal on vähenenud aga Kesklinnas ja Ülejõel, see võib 
anda aimu, et nendes linnaosades on tekkinud juurde palju üüripindu, tulenevalt 
suurest nõudlusest just ajutiste elamispindade vastu. Ka kui võrrelda siselinna 
piirkondi kogu Tartuga, siis enamikes siselinna linnaosades on omanike osakaal 
väiksem kui Tartus tervikuna. See vihjab, et siselinnas on rohkem üüripindu kui 
mujal. Üüripindade suurt osakaalu just siselinna aladel (Kesklinna elanikest ainult 
50% elab endale kuuluvas eluasemes) selgitab ka asjaolu, et Tartu on ülikoolilinn. 
Siselinna aladele jäävad nii mitmedki ühiselamud ja üliõpilased, kes enamasti 
üürivaid kortereid, eelistavad tavaliselt elada linnakeskuse lähedal.  
 

 

Joonis 19. Eluasemete kuuluvus siselinna piirkondades aastatel 1998 ja 2008.  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000. 

“Ise omanik” rühma kaasasin küsitlusest vastusevariandid, kus oli märgitud, et eluase kuulub “Teile 
või kellelegi Teie leibkonnast” ja “Elamuühistule”. “Keegi teine omanik” rühma grupeerisin 
vastusevariandid “Kellelegi teisele eraisikule, firmale või organisatsioonile” ja “Riigile või kohalikule 
omavalitsusele”. 
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4.1.2. Muutused siselinna linnaosade elanikkonna sotsiaal-majanduslikus 
staatuses 

Siselinna linnaosasid iseloomustab suur eestlaste osakaal. Võrreldes Tartu kui 
tervikuna, on enamuses siselinna piirkondades eestlaste osakaal suurem (Joonis 20). 
2008. aastal oli eestlaste osakaal, võrreldes kogu Tartuga, väiksem ainult Vaksali ja 
Ülejõe linnaosades. Ülejõe linnaosas võib selgitada seda ka sealses elamufondis suurt 
osakaalu omavate viie või enamakorruseliste paljukorteriliste kortermajade abil 
(Joonis 17), mis olid valdavaks ehitatavaks elamutüübiks nõukogude perioodil, mil 
uutesse kortermajadesse paigutati ka sisserännanud töölisklassi elanikke. 
 

 

Joonis 20. Siselinna linnaosade elanikkonna rahvuslik koosseis aastatel 1998 ja 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000.  
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Nagu terves Tartus on ka siselinna piirkondades naiste osakaal suurem kui meeste ja 
suurenenud perioodil 1998-2008 (v.a. Kesklinnas) (Joonis 21). Kõige enim on naiste 
osakaal tõusnud Karlovas, Supilinnas ja Ülejõel. Kui 1998. aastal oli veel Karlovas ja 
Ülejõel naiste osakaal väiksem kui Tartus tervikuna, siis 2008. aastaks on nendes 
linnaosades naiste osatähtsus suurem kui kogu Tartus. Ka Supilinnas on naiste 
osakaal tunduvalt suurem (10% võrra) kui Tartus tervikuna. Selline suur naiste 
ülekaal näitab, et nendes linnaosades elab palju üksikuid naisi, mis võib täheldada 
gentrifikatsiooni teist lainet, mille üheks indikaatoriks on karjäärile orienteeritud 
noored üksikud naised. Phi ja Crameri V statistiku järgi ei ole küll 1998. aasta 
andmete seosed olulised, kuid tuleb arvestada, et valim oli küllaltki väike ja see 
mõjutab seose olulisust (sama ka edasipidi, kui 1998. aasta andmete põhjal statistiku 
väärtus näitab, et oluline seos puudub). 
 

 

Joonis 21. Siselinna linnaosade sooline koosseis aastatel 1998 ja 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998 andmebaasiga analüüsi puhul: 0.529; 2008 andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.001. 
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Jooniselt 22 näeme, et kui 1998. aastal oli siselinnaosades peaaegu kõikjal noorte 
osakaal väiksem linna keskmisest, siis 10 aastaga on kõikides siselinna piirkondades 
noorte elanike (kuni 34-aastased) osakaal tõusnud. Eriti suur on olnud noorte osakaalu 
suurenemine Kesklinnas – noorte osakaal on tõusnud rohkem kui poole võrra, 31%-lt 
66%-le. Teistes linnaosades nii suurt tõusu pole olnud, noorte osakaalu suurenemine 
on jäänud 10% ringi, Ülejõel 20%. Perioodil 1998-2008 on vähenenud ka vanemate 
elanike (üle 55-aastased) osakaal, 2008. aastal oli kõikides siselinna piirkondades 
vähem vanemaealisi kui Tartus tervikuna. Selline muutus elanikkonna vanusrühmade 
osakaalus on üheks gentrifikatsiooniprotsessi indikaatoriks. 

 

Joonis 22. Vanusrühmad linnaosade kaupa aastatel 1998 ja 2008  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998 andmebaasiga analüüsi puhul: 0.483; 2008 andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.000. 
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Jooniselt 23 on näha, et 2008. aastal oli noorte naiste osakaal Tartu siselinna 
piirkondades suhteliselt suur – suurem kui Tartus tervikuna. Samuti nii mõneski 
linnaosas on noorte naiste osakaal tunduvalt kõrgem kui noorte meeste osakaal, 
näiteks Supilinnas ja Karlovas. Selle põhjal võib väita, et ka Tartu siselinna 
piirkondades on ülekaalus gentrifikatsiooni teisele lainele omaseid rahvastikugruppe – 
karjäärile orienteeritud noori üksikuid naisi. Mõndades linnaosades on aga noorte 
meeste osakaal suurem kui noorte naiste osakaal, näiteks Tähtveres ja Ülejõel.  

 

Joonis 23. Meeste ja naiste vanuseline koosseis 2008. aastal. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000.  
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Õppivate ja töötavate elanike osakaal on 10 aastaga tõusnud nii Tartus kui ka 
siselinna piirkondades (Joonis 24). Kui 1998. aastal oli veel enamikes siselinna 
piirkondades vähem töötavaid või õppivad elanikke kui kogu Tartus, siis 2008. aastal 
on töötavate või õppivate siselinna elanike osakaal sama suur kui Tartus tervikuna või 
isegi suurem. Seega siselinna piirkondade töötavate või õppivate elanike osakaal on 
suurenenud perioodil 1998-2008 rohkem kui Tartu linnas tervikuna. Eriti 
märkimisväärne muutus on toimunud Kesklinnas ja Supilinnas, kus töötavate või 
õppivate elanike osakaal on tõusnud rohkem kui 20% võrra. Kesklinnas elanikest 
2008. aastal ainult 10% ei töötanud ega õppinud. Ka see, et õppivate ja töötavate 
inimeste osakaal on aastatega tõusnud, on siselinna taasväärtustamise märgiks – 
piirkondi väärtustavad kõrgema sotsiaalse staatusega elanikud, ja madalama sotsiaalse 
staatusega gruppe (n.ö. mitteaktiivsed, kes ei õpi ega tööta) on piirkonnas vähemaks 
jäänud. 
 

 

Joonis 24. Õppivate või töötavate elanike osakaal siselinna linnaosades aastatel 1998 
ja 2008.  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998 andmebaasiga analüüsi puhul: 0.147; 2008 andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.003. 

 

Kui vaadata täpsemaid elanike tegevusalasid, siis ilmneb, et pensionäride ja 
mitteaktiivsete osakaal on vähenenud 10 aastaga ja suurenenud töötavate inimeste 
osakaal (võrdle jooniseid 25 ja 26). Siselinna aladel on mitteaktiivsete ja pensionäride 
osakaal vähenenud rohkem kui Tartus tervikuna. Pensionäride osakaalu vähenemine 
ja õppivate elanike osakaalu suurenemine siselinna aladel näitab, et siselinna 
elanikkond on muutunud nooremaks. 2008. aastal oli eriti suur õppivate elanike 
osakaal Tähtveres ja Kesklinnas – peaaegu veerandi nende linnaosade elanikkonna 
tegevusalaks oli õppimine. Eriti suured muutused elanikkonna tegevusalades on 
toimunud Supilinnas, kus peamiselt pensionäride osakaalu arvelt on tõusnud töötavate 
inimeste osakaal rohkem kui 70% võrra. Nii siselinna alade elanikkonna nooremaks 
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muutumine kui ka elanikkonna hõivatuse suurenemine tööturul on gentrifikatsiooni 
märkideks.  

 

Joonis 25. Elanike tegevusalad 1998. aastal 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus: 0.026 

 

 

Joonis 26. Elanike tegevusalad 2008. aastal  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus: 0.000 
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Ka haridustase on üks oluline gentrifikatsiooni indikaator. Perioodil 1998-2008 on nii 
siselinnas kui terves Tartus tõusnud kõrgharitud inimeste osakaal ja langenud 
põhiharidusega elanike osakaal (Joonis 27). Suurim kõrgharitute osakaal on nii 1998. 
aastal kui ka 2008. aastal olnud Tähtveres, kus üle poolte elanikest on kõrgharitud. 
Suured muutused on toimunud Vaksalis ja Supilinnas, kus 1998. aastal oli 
kõrgharitute osakaal väiksem kui Tartus tervikuna, 2008. aastal on aga Supilinnas 
juba rohkem kõrgharitud kui Tartus tervikuna ja Vaksalis umbes sama palju. Kõikides 
siselinna piirkondades (v.a. Vaksali) oli 2008. aastal kõrgharitute osakaal suurem kui 
Tartus tervikuna. Seega järjest rohkem kõrgharidusega inimesi eelistab elukohana 
siselinna.  
 

 

Joonis 27. Haridustasemed linnaositi  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000 

 

Ka leibkonna suurus on üheks näitajaks, millega iseloomustada siselinnades 
toimuvaid muutuseid. Gentrifikatsiooniteooria kohaselt kolivad siselinna jõukamad, 
kõrgema haridusega, nooremad inimesed, kes on karjäärile orienteeritud (lasteta, 
leibkonna suurus on üks või kaks inimest). “Tartu ja tartlaste” uuringu andmete 
analüüsist tuleb välja, et perioodil 1998-2008 on osades siselinna piirkondades 
tunduvalt suurenenud üksinda elavate inimeste arv (Joonis 28) – Tähtveres, Vaksalis 
ja Kesklinnas on üksinda elavate inimeste arv suurenenud rohkem kui Tartus 
tervikuna, samas Karlovas ning Supilinnas on see jäänud samale tasemele. 
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Joonis 28. Leibkonna liikmete arv aastatel 1998 ja 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998.a. andmebaasiga analüüsi puhul: 0.154; 2008.a. 
andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000. 

 

Lastega leibkondade hulgas ei ole suuri muutusi märgata, nii siselinnas kui ka Tartus 
tervikuna on lastega leibkondade osakaal jäänud 10 aasta jooksul enamvähem samaks 
(Joonis 29). Erandiks on Kesklinna linnaosa, kus lasteta leibkondade osakaal on 
suurenenud rohkem kui 10% võrra. Karlovas ja Supilinnas on veidi tõusnud just 
lastega leibkondade osakaal (erinevalt Lääne linnades täheldatud gentrifikatsiooni 
mustrist). 

 

Joonis 29. Lastega leibkondade osakaal aastatel 1998 ja 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998.a. andmebaasiga analüüsi puhul: 0.974; 2008.a. 
andmebaasiga analüüsi puhul: 0.001. 
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4.1.3. Elanike mobiilsus 

Elanike mobiilsus on suurenenud nii Tartus tervikuna kui ka siselinna linnaosades 
(Joonis 30). Eriti suur on praegusesse elukohta lähiminevikus (perioodil 2003-2007) 
elama asunute osakaal Kesklinna, Vaksali, Ülejõe ja Karova linnaosades - umbes 
pooled elanikest on alles hiljuti asunud nendesse linnaosadesse elama. Siselinna 
linnaosadesse kolinud elanike osakaalu suurenemine 10 aasta jooksul annab aimu 
sellest, et järjest enam siselinna kolinud uusi elanikke väärtustab siselinna elukohana.  
 

 

Joonis 30. Lähiminevikus (perioodidel 1991-1998 ja 2003-2007) elukohta vahetanute 
osakaal.  
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000 

Ka tulevikus elukohta vahetada plaanivate elanike osakaal on perioodil 1998-2008 
tõusnud nii siselinnas kui Tartus tervikuna, küll tunduvalt vähem kui lähiminevikus 
elukohta vahetanute osakaal (Joonis 31). Tartu keskmisest on perioodil 2008-2012 
elukohta vahetada plaanivate elanike osakaal suurem Kesklinna, Vaksali, Karlova ja 
Ülejõe linnaosades. Kui võrrelda eluaseme kuuluvust linnaositi 2008. aastal (Joonis 
3), siis on näha, et Kesklinna, Vaksali ja Ülejõe linnaosades on ka enda elukohta 
omavate elanike osakaal väiksem kui ülejäänud piirkondades. See võib tähendada, et 
nendes linnaosades on rohkesti rendipindu ja üürikorterid, mis on enamasti pigem 
ajutised peatuskohad. Seetõttu võib olla nendes linnaosades elukohta vahetada 
plaanivate elanike osakaal suurem kui teistes siselinna linnaosades. 
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Joonis 31. Lähitulevikus elukohta vahetada kavatsevate elanike osakaal. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus mõlema andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000 

 

4.1.5. Siselinna saabujate ja jääjate sotsiaal-majanduslike näitajate võrdlus 

Siselinna saabujate hulka on arvatud elanikud, kes on küsitlusele eelnenud perioodil 
(kas 1991-1998 või 2003-2007) vahetanud elukohta ehk need, kes on piirkonda alles 
hiljuti saabunud. Jääjate hulka on arvatud aga elanikud, kes on varem piirkonda 
kolinud (saabujate ja jääjate osakaal kõikides Tartu linna linnaosades – vt. lisa 5).  
Saabujate seas on noorte elanike (kuni 34-aastased) osakaal palju suurem kui jääjate 
seas, nii siselinnas kui ka kogu Tartus (võrdle jooniseid 32 ja 33, kõikide Tartu 
linnaosade võrdluseks vt. lisa 6). Seda selgitab asjaolu, et just nooremad elanikkonna 
grupid on mobiilsemad (Knox & Pinch 2010). Noorte osakaal siselinna saabujate 
hulgas jäi 2008. aastal sõltuvalt linnaosast vahemikku 58-82%. Võrreldes perioodiga 
1991-1998, on perioodil 2003-2007 Kesklinna kolinud elanike seas noorte osakaal 
tõusnud umbes 30%. Ka Vaksali, Tähtvere ja Ülejõe linnaosadesse on viimasel ajal 
noori rohkem elama asunud, kui varasemalt. Noorte osakaal saabujate seas on suurem 
enamuses siselinna piirkondades (v.a. Vaksali) kui Tartus tervikuna. 
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Joonis 32. Kuni 34-aastaste osakaal perioodidel 1991-1998 ja 2003-2007 siselinna 
elama asunud elanikest. 
Phi ja Crameri V statistiku väärtus 1998 a. andmebaasiga analüüsi puhul: 0.568; 2008 a. andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.001. 

Noorte osakaal jääjate seas siselinna piirkondades on aga suhteliselt väike: 20% kuni 
32%, v.a. Kesklinnas, kus ka jääjate seast pooled on nooremad kui 34-aastased 
(Joonis 33). 

 

Joonis 33. Kuni 34-aastaste osakaal jääjate hulgas (viimase viie aasta jooksul) 
siselinna linnaosades aastatel 1998 ja 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku väärtus 1998 a. andmebaasiga analüüsi puhul: 0.830; 2008. a. andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.001. 
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Siselinna piirkondadesse saabujate seas oli võrreldes jääjatega 2008. aastal rohkem 
neid, kes õpivad ja vähem mitteaktiivseid (võrdle jooniseid 34 ja 35). Töötavate 
elanike osakaalus saabujate ja jääjate seas väga suuri erinevusi ei ilmne. Küll aga 
enamikes siselinna piirkondades on saabujate seas töötavate elanike osakaal suurem 
kui jääjate hulgas. Seega on toimunud mingil määral ka pidev gentrifikatsioon 
staatuse osas. Siselinna linnaosadesse kolijate hulgas suur õppijate osakaal annab 
jällegi aimu, et Tartu on ülikoolilinn, kus elab palju tudengeid. Üliõpilased aga 
eelistavad elukohana siselinna piirkondi, vahetavad tihti elukohti ja peamiselt elavad 
üürikorterites. 
 

 

Joonis 34. Saabujate (2003-2007 elukohta vahetanute) tegevusalad. 
Phi ja Crameri V statistiku väärtus: 0.001. 

 

Joonis 35. Jääjate (viimase viie aasta jooksul) tegevusalad aastal 2008. 
Phi ja Crameri V statistiku väärtus: 0.004. 
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Suuri erinevusi saabujate ja jääjate vahel kõrgharitute osakaalu suhtes enamikes 
linnaosades ei ole (võrdle jooniseid 36 ja 37, täpsem andmetabel Lisa 7). Huvitav on, 
et Kesklinna jääjate hulgas on kõrgharitute osakaal 30% suurem kui saabujate seas. 
Sellest võib järeldada, et kuna Kesklinnas on palju üürikortereid (vt. joonis 19), siis 
on just Kesklinnas palju ka ajutisi elanikke – tudengeid, kes veel ilma kõrghariduseta. 
Vaksali, Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosadesse kolib järjest enam kõrgharidusega 
inimesi: perioodil 2003-2007 kõrgharidusega saabujate osakaal on nendes siselinna 
piirkondades võrreldes perioodil 1991-1998 saabujatega tõusnud ligikaudu 20% 
võrra. Võrreldes perioodil 2003-2007 elukohavahetajaid terves linnas ja 
siselinnaosades, on siselinna kolinute haridustase oluliselt kõrgem. Jääjatega suur 
erinevus ainult Vaksali osas, kus perioodil 2003-2007 saabunute seas on 25% võrra 
rohkem kõrgharituid kui piirkonda jääjate seas. 
 

 

Joonis 36. Kõrgharidusega elanike osakaal saabujate hulgas. 
Phi ja Crameri V statistiku väärtus 1998 a. andmebaasiga analüüsi puhul: 0.074; 2008. a. andmebaasiga 
analüüsi puhul: 0.002. 
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Joonis 37. Kõrgharidusega elanike osakaal jääjate (viimase viie aasta jooksul) hulgas. 
Phi ja Crameri V statistiku p-väärtus 1998. aasta andmebaasiga analüüsi puhul: 0.001; 2008. aasta 
andmebaasiga analüüsi puhul: 0.000. 

Nii tööhõive kui ka kõrgharidusega elanike osakaalu põhjal ei ilmne suuri erinevusi 
siselinna piirkondadesse saabujate ja jääjate vahel. 
 

4.2. Kvalitatiivne analüüs uuringu “Tartu elanike elukeskkonna 
tunnetus” andmete põhjal 

4.2.1. Elukohavahetuste põhjused 

Tänapäeval on inimesed väga mobiilsed ja elukohta vahetatakse elu jooksul mitu 
korda, mõni inimene küll ainult paar korda, mõni teine aga kümneid või isegi 
mitukümmend korda. Käesoleva uurimistöö keskmes on küsimus, mis asjaoludel on 
praegused uuemal ajal siselinna kolinud elanikud elukohta vahetanud ning miks nad 
on elukohaks valinud just praeguse elukoha.  
 
Inimesed vahetavad elukohta väga mitmetel põhjustel. Vabatahtlike kolimiste kõrval 
on üsna suur osa ka sunniviisilistel kolimistel, näiteks väljatõstmised või eluaseme 
lammutamine (Knox & Pinch 2010). Rossi (1955) elukohavahetuste alal teed rajava 
töö põhjal võib selliste mittevabatahtlike kolimiste osakaal olla lausa 25% kõikidest 
elukohavahetustest. Sunniviisiliste kolimiste kõrval võib eraldi välja tuua ka 
“pealesurutud” kolimised, milleks on elukohavahetused, mis tulenevad näiteks 
abielust, lahutusest, pensionile minekust või töökohavahetusest pika vahemaa taha ja 
nende kolimiste osakaal on enamasti 15% kõikidest elukohavahetustest (Knox & 
Pinch 2010). Seega täiesti vabatahtlikke elukohavahetusi jääb 60%. Elukohavahetusi 
mõjutavad mitmed erinevad tegurid. Tüüpilisteks elukohavahetuste põhjusteks on 
segu eluaseme, keskkonna ja isiklikest teguritest (Knox & Pinch 2010).  
 
Ka käesolev uurimus kajastab nii sunniviisilisi, “pealesurutud” kui ka vabatahtlikke 
kolimisi, kuid käesolevas uurimuses ei grupeerita elukohavahetuste põhjuseid täpselt 
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nendesse kategooriatesse. Samuti tulenevad põhjustest tegurid, mis on tingitud kas 
eluasemest, elukeskkonnast või isiklikest põhjustest. Motiivid elukohavahetuste taga 
ei ole tihti aga tingitud ühest tegurist, sagedasti on kolimise taga mitu põhjust.  
 
Peamiseks põhjuseks elukohavahetuse taga on elukaarest (e. elutsüklitest) tulenevad 
ajendid. Eluetapiliste põhjuste järel tulevad elukohavahetused, mis on peale sunnitud, 
sel juhul on leibkond olnud sunnitud vahetama elukohta, sellistel põhjustel nagu 
näiteks üüritava korteri müümine omaniku poolt, töö tõttu teise linna kolimine, 
majanduslikud põhjused jne. Kolmandaks tüübiks võib pidada elukeskkonna 
parandamise eesmärgil toimunud elukohavahetusi, näiteks elupiirkonna või eluaseme 
parema vastu vahetamine. Nende kolme nö puhata tüübi kõrval on ka kombineeritud 
tüübid, kus mitu erinevat tegurit on mõjutanud otsust vahetada elukohta.  
 

4.2.1.1. Elukaarest tulenevad elukohavahetused 

Levinud arvamuse kohaselt on  elukaare muutused aluseks paljudele linnasisestele 
elukohavahetustele (Knox & Pinch 2010). Ka käesolevast uurimusest ilmneb, et 
peamised põhjused praegusesse elukohta kolimisel olid seotud inimeste elukaarega. 
Elukaare muutustest tingitud tegurid on väga mitmekülgsed, eriti tänapäeval, mil 
inimeste elutrajektoorid on vähem traditsioonilised ja etteennustatavad ning ei ole 
enam kindla mustriga.  
 
Elukaare muutuste alla käivad näiteks partnerite kokku- ja lahkukolimised, abielu, 
laste sünd, laste vanemaks saamine ja lõpuks kodust välja kolimine, pensionile minek 
jne. Kõikide nende muutustega kaasnevad ka muutused eluruumi suuruse vajadusele. 
Enam kui pooled kolijad Rossi (1955) uurimuses viitasid elukohavahetuse põhjusena 
ruumipuudusele või üleliigsele ruumile. Intervjuud kinnitasid, et üheks peamiseks 
põhjuseks, miks viimati elukohta vahetati, oli suurema elupinna vajadus. Kuid 
ruumipuuduse või üleliigsuse tunnetus võib olla seotud ka üldise majandusliku või 
sotsiaalse heaolu tunnetusega – võimaluste suurenedes leitakse, et tahetakse ka 
suuremat elupinda ja seetõttu vahetatakse elukoht suurema vastu. Seega mitte alati ei 
pruugi ruumipuudus olla tingitud elutsükli etappidest. 
 
Kui vajadus eluruumi suurusele sõltub elukaarest, siis võib seda selgitada läbi 
leibkonna struktuuri muutuste. Leibkonna struktuuri muutuste alla käivad näiteks 
leibkonna liikmete arvu muutusi põhjustavad sündmused: kahe üheliikmelise 
leibkonna muutumine kaheliikmeliseks leibkonnaks (partneriga kokku kolimine, 
abiellumine) või vastupidi leibkonna purunemine eraldi leibkondadeks (partneriga 
lahku kolimine), samuti ka laste sünd. Kuigi laste kasvamine ja vanemaks saamine ei 
muuda leibkonna struktuuri, siis käesolevas uurimustöös on ka laste kasvamisest 
tingitud elukohavahetused liigitatud leibkonna struktuuri muutustest tulenevate 
elukohavahetuste alla. Intervjuudest ilmnes, et tihtipeale kolivad perekonnad 
suuremasse eluasemesse ka siis, kui lapsed kasvavad suuremaks ja seeläbi ühes toas 
elamine muutub liiga kitsaks. 
 
Leibkonna struktuuri muutustest tulenevad elukohavahetused 
Peamiseks praegusesse elukohta kolimise põhjuseks toodi tihti välja suurema elupinna 
vajadus, mille tingisid muutused leibkonnas, näiteks pereloomise plaani, laste sünni 
või laste vanemaks saamise näol.  
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“Põhiliselt ikkagi sellepärast, et (.) tulevikule mõeldes, (.) et tahaks hakata ka 
perekonda looma, et tundub selline hea elukeskkond olevat (..) kui me varem 
elasime ühikas, et sellega võrreldes.” (Int-14, Ülejõe – siin ja järgnevalt on 
kasutatud intervjueeritavate puhul lühendeid, täpsem info intervjueeritavate 
kohta – vt. lisa 4)  
 
“Kui lapsed sündisid, siis oli suuremat korterit vaja.” (Int-6, Karlova) 
 
“Meie eelmine korter oli väga väike. No meil ei olnud kuhugi laieneda.” (Int-3, 
Karlova) (kolmanda lapse sündides tahtsid suuremasse – 5-toalisesse korterisse 
– kolida) 

 
Teiseks elukaarega seotud tähtsaks põhjuseks viimase elukohavahetuse puhul oli 
eluetappide vahetumistega kaasnevad muutused leibkonna struktuuris. Peamised 
põhjused siinkohal olid noortel intervjueeritavatel (kuni 30. aastastel) partneriga 
kokku kolimine. Enamasti tähendas see ühise uue elukoha muretsemist, et mõlemad 
lahkusid enda vanadest elukohtadest.  

“No enne elasime üldse erinevates kohtades. (..) Ja siis lihtsalt tekkis soov 
kokku kolida ja leidsime sobiva (.) elupinna siin.” (Int-11, Näituse tn) 
 
“Põhitegur oli muidugi elukaaslane, (.) et (.) kuna ta õpib siin (.) ja suure 
tõenäosusega (.) jätkab ka oma edasist karjääri siin, (.) siis, mõtlesin, (.) 
mõtlesin, ka oma elu siia (.) siia poole nagu rajada, et (.) ja kuna töökoht sai (.) 
siia Tartusse (.) leitud, siis oli vaja kiiresti leida ka elukoht.” (Int-17, Ülejõe) 

 
Mõnel juhul seisnes selline elukohavahetus ka partneri elukohta sisse kolimises, sel 
juhul vahetas elukohta ainult üks partneritest. 
 
Ka elukaaslasest lahku kolimine on üheks põhjuseks elukohta vahetada. 

“Elu muutused (naerab), jah. (.) Hakkasin vallaliseks, jah, hea (.) hea vastus on 
sellele, (.) väga lihtne.” (Int-7, Veski tn) 
 

Ilmneb, et pere juurdekasvust tingitud elukohavahetused on pigem omased 
ajaloolistesse elamutesse miljööväärtuslikes piirkondades (nt. Karlova) ja enamasti 
leiavad aset 30. eluaastates. Uuselamutesse kolitakse enamasti kooselu alustades ja 
20. eluaastates. See võib olla tingitud ka sellest, et vanemates ajaloolistes elamutes on 
saadaval suuremaid kortereid kui uuselamutes.  
 
Elukaare muutustest tulenevad põhjused kombineeritud teiste teguritega  
Tihti on põhjused elukohavahetuste taga omavahel läbipõimunud, ja mitmel juhul 
kaasnesid elukaarest ajendatud põhjustega ka mitmed teised tegurid. Nendel juhtudel 
on peamisteks põhjusteks siiski elukaare muutused, kuid nende kõrval ka teisi 
ajendeid.  
 
Suurema elupinna vajaduse kõrval võib olla üheks ajendiks ka näiteks töökohtadele 
lähemale kolimine (nt soov Tartu linna äärsest asulast vahetada elukoht Tartu linna). 

“Eelmine elukoht oli linnast väljas Tõrvandis ja see korter oli väikseks jäänud, 
nii et eelkõige me otsisime suurt korterit ja me tahtsime ka linna, kuna me 
mõlemad töötasime linnas. /.../ See oli jah 10 aastat tagasi, kus me VAJASIME 
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suuremat pinda, sest lapsed oli kahekesi ühes väikses toas ja see nagu (..) hästi 
enam ei läinud. (..) Lihtsalt RUUMIPUUDUS nagu oli.” (Int-2, Karlova) 
 

Eluetappide muutustega kaasneva suuremate eluruumide vajadusega käib käsikäes ka 
loomulik soov parandada iga elukohavahetusega ka elukeskkonda, kolides paremasse 
piirkonda, ja seeläbi elukvaliteeti. 

“Vahetused ongi seoses sellega, et korterid lähevad ühe suuremaks, et ruumi 
jääb vähemaks, et seal Annelinnas oli 1-toaline, üksinda elasin, pere oli, oli 
vaja 2-toalist, laps juurde tuli, oli lapsele oli kohe eraldi tuba, nüüd on 3-
toaline (naerab). Et nagu see ongi põhjustanud miks suuremat on vaja. Ja kui 
suurema võtad, siis tahad nagu paremasse piirkonda, et mingi progress oleks, 
et samm tagasi oleks nagu ka kehvem.” (Int-16, Ülejõe) 

 
Otsust elukohta vahetada võivad mõjutada ka rohkem kui kaks tegurit korraga: 
näiteks abiellumine kui eluetapi muutus, soov üürimise asemel omada enda elukohta 
ja kolmandaks ka elutingimuste parandamine. Kõiki neid tegureid võib pidada 
olulisteks motiivideks elukohavahetuse taga. 

“Esimene üürikas on ilmselt alati kõige odavam ja koledam (naerab) ja saad 
vanemaks ja tahad paremat, (naerab) suuremat ja ilusamat ja siis, kui me 
abiellusime, siis otsustasime, et peab ostma endale kodu.” (Int-1, Karlova) 
 

Mõnel juhul kaasnevad elukoha suurema vastu vahetamise sooviga ka rahulolematus 
senise eluaseme kvaliteediga , mis võib materialiseeruda näiteks läbi kindla soovi 
kolida vanast majast uude majja, kuna vana majaga on olnud negatiivseid varasemaid 
kogemusi. 

“Üks asjaolu oli see, et oli vaja suuremat elupinda ja.. ja tahtsime ilmselt... jah, 
uude majja kolida, et vana ei rahuldanud meid enam, nii kvaliteedilt kui ka 
lihtsalt pinna mõttes.” (Int-12, Näituse tn) (pere juurdekasvu tõttu oli vaja 
suuremat elupinda) 

 
Neid elukohavahetusi saab iseloomustada ka läbi progressi eluteel. Käesoleva uuringu 
valimisse kaasatud inimestel, kes on enamasti kõrgelt haritud ja oma ala 
professionaalid kõrgetel kohtadel, on omane pürgimus iga elukohavahetusega oma 
elukvaliteeti parandada, koguaeg olla arengu teel. Mõni muu sündmus elukaares (nt 
uue partneriga kooselu, abielu, lapse sünd vm) võib olla lihtsalt ajendiks, et see 
taotlus materialiseeruks. Progress ilmneb nii elamistingimuste paranemise ja 
avardumise seisukohalt, kui keskkonna mõttes – elukohti vahetatakse järjest 
paremasse elukeskkonda (intervjueeritavate seas esines mitmeid näiteid, kus nende 
meelest halvast elukeskkonnast ehk Annelinnast koliti heasse elukeskkonda 
siselinna). 

“Ei no üldiselt seal oli ikkagi suht kärarikas piirkond minu jaoks et, et see et 
praeguse piirkonnaga olen väga rahul et on ikkagi rahulikum. Seal me elasime 
suure kaubanduskeskuse ja suure tee lähedal ja: Hästi palju rahvast liikus ja 
müra ja kärarikkam oli see, oli see elamine. Siin on nagu kõvasti rahulikum.” 
(Int-8, Tammelinna) (räägib eelmisest elukohast Annelinnas) 

 
 Progress on ka üürnikust omaniku staatusesse tõusmine ning seda rõhutavad 
intervjueeritavad eriti. See näib olema loomulik progressi osa, et saada omanikuks.  

“Et jah (.) kindlasti tahtsime osta, et (.) üürida ei tulnud nagu kõne allagi.” 
(Int-14, Ülejõe) 
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Omanikuks olemise olulisus ilmneb eriti pere luua plaanivate leibkondade puhul (30. 
eluaastates). Vähem oluline on omanikutunne nooremate ja üksikute inimeste puhul. 
Samas selles osas, kas saada maja omanikuks või korteriomanikuks, milline piirkond, 
kas vana või uus maja, tulevad sisse mitmed subjektiivsed eelistused – ei ole enam nii 
üksühene suund progressi suunas. 
 

4.2.1.2. Pealesunnitud elukohavahetused 

Vajadusest tingitud elukohavahetusi võib pidada ka sunniviisilisteks 
elukohavahetusteks, sest sel juhul on inimesed pidanud vahetama elukohta endast 
sõltumatutel põhjustel.  
 
Üheks teguriks, miks leibkonnad on pidanud elukohta vahetama, on kindlasti tööga 
seotud põhjused. Töökoha asukohast tulenevalt on need elukohavahetused pigem 
pikema vahemaa taha. 

“Ma elasin varem ka Tartus, aga siis me vahepeal kolisime maale minu 
vanemate juurde (.) ja siis me olime paar aastat seal (..) ja siis, kuna abikaasa 
mul endiselt töötas Tartus ja tal oli koguaeg vaja sõita edasi-tagasi Lääne-
Virumaa ja Tartu vahet, siis see läks nagu nii mõttetult kulukaks ja me saime nii 
vähe koos olla, et siis me otsustasime, et kolime uuesti Tartusse tagasi. (.) Ja 
siis leidsimegi selle üürikorteri ja siis praegu elame seal.” (Int-15, Ülejõe) 

 
Ka üürikorteris elamine võib tihti põhjustada nö sunnitud elukohavahetusi. 
Üürikortereid ei peeta Eestis sageli pikaajalisteks elukohtadeks, sest enamasti tehakse 
üürilepinguid vaid korraga ühe aasta peale ning omanik võib ka korteri maha müüa, 
mis tähendab, et üürnik peab otsima endale uue elukoha. Intervjuudest ilmnes, et 
üürnikud on üldiselt ilma lasteta noored leibkonnad, kelle hulgas oli ka üliõpilastest 
üürnikke.  

“See oli võibolla pigem selline hetke otsus, et kuna ma teadsin, et see korter, 
kus ma elasin Akadeemia tänaval, müüdi ära ja siis ma ju pidin kuskile 
kolima.” (Int-5, Karlova) 

 
Majanduslikud põhjused mängivad tihti rolli sunnitud elukohavahetuste puhul, näiteks 
on inimesed sunnitud elukohta vahetama, kui üür on ülejõu käiv. Siinkohal on aga 
üüri kalliduse kõrval olnud eluaseme vahetuse üheks ajendiks ka soov omada enda 
elukohta (kui majanduslik olukord võimaldab). 

“Ja siis lihtsalt, kuna see üür oli seal nii üüratu, siis tuli otsida kohta. /…/ ja 
ikkagi oli see ka, et oleks nagu oma, ei maksaks üüri.” (Int-4, Karlova) 

 
Mõnikord on erinevate tegurite üheaegne kokkulangevus suunanud 
elukohavahetusega seotud otsuseid. Juhuslikult tekkinud võimalus vabanenud korteri 
näol koos mõlema partneri vajadusega eelmistest elukohtadest välja kolida on 
üheskoos mõjutanud otsust kokku kolida. 

“Mm (..) tegelt ma ei teagi,et mis nüüd kumb see enne tuli, (.) võib-olla tuli 
siiski see (.) enne, et korter vabanes ja (.) vaatasime, et sobilik hetk (.) leivad 
ühte kappi panna, sest ma oleks pidanud eelmisest kohast (.) suht varsti nagunii 
välja kolima (..) ja tema samamoodi tegelt, et meil oleks (.) oleks REAALNE 
vajadus tekkinud võib-olla mingi (.) natukene aega hiljem.” (Int-11, Näituse tn) 
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4.2.1.3. Elukeskkonna parandamisest ajendatud elukohavahetused  

Intervjueeritavate seas olid mõned juhtumid, kus elukoha vahetuse peamiseks 
põhjuseks oli eluaseme kvaliteedi või elukeskkonna parandamine. Sellised näited 
tulid välja Tammelinna elanike puhul. Siinkohal on peamiseks ajendiks elukohta 
vahetada progress eluteel ja seeläbi soov parandada elutingimusi, elutsükli sündmused 
ei ole tõukavaks jõuks elukohavahetusel. 
 
Ühel juhul oli elukohavahetuse põhjuseks kolida ära Tallinna kesklinna ebasobivast 
linnalisest elukeskkonnast.  

“Loomulikul, kui ma hommikul lähen väikese lapsega välja kodust, laupäeva 
hommikul näiteks. Ma lükkan välisukse lahti, ma pean jalaga süstlaid kahte 
lehte peksma. (.) Seda on palju tegelt. /.../ Aga no see selleks. Ikka seesama 
ahistatus. Ruumiline ahistatus pluss see (.) noh, teatav ebaturvaline õhkkond, 
närvilisus ja kõik, mis selle (..) mis selle juurde käib.” (Int-10, Tammelinna) 
 

Teisel juhul oli tegemist aga eluaseme kvaliteedi parandamise sooviga. Eelmisest 
elukohast sooviti lahkuda, kuna ei oldud rahul selle eluaseme ehituskvaliteediga ning 
eluasemel ei nähtud olema pikaajalist turuväärtust. Põhjuseks elukohta vahetada oli 
eesmärk elada ajaloolises piirkonnas ja vanemas enda poolt kordatehtud majas, mille 
väärtus aastatega ei väheneks. 

“Ei absoluutselt, oli see arusaamine, et tahame sealt ära (.) sellest kinnisvarast 
(.) ja (.) et oleks vaja sellist kohta, mis pika aja jooksul oma väärtust ei kaota 
/.../ No eesmärk (.) müügieesmärki ei ole, pigem on see eesmärk, et kui sa nagu 
elad kuskil, paned raha sisse, ja elad seal, ja siis see mõne aja möödudes 
lihtsalt kaotab oma väärtuse eee erinevalt sellest, kuhu sa paned raha sisse ja 
siis ta hoiab oma väärtust, eksju, see on see mõte, jah, seda võib võtta nigu 
turuna, aga ta ei ole nagu spekuleerimise eesmärgil turg.” (Int-9, Tammelinna) 

 
Elukohavahetuste põhjused on väga mitmekesised ja omavahel seotud. Tihti on 
elukohavahetus tingitud elukaare perioodidest ja samas on üheks ajendiks ka eelmise 
elukohaga seotud rahulolematus. Eelmise elukohaga seotud puudused, mida 
soovitakse uude elukohta kolimisega parandada, võivad olla näiteks elukoha kallidus 
ja kvaliteet, halb elukeskkond, ruumipuudus jne. Nendele motiividele lisanduvad ka 
subjektiivsed soovid, näiteks vahetada elukoht vanas majas uue maja vastu või 
üürikorteris elamise asemel omada enda elukohta – pürgimus parandada iga 
elukohavahetusega oma elukvaliteeti. Sellised subjektiivsed soovid võivad küll 
mõnikord olla üheks mitmest põhjusest, miks elukohta vahetati, kuid üldjuhul 
mõjutavad sellised aspektid rohkem uue elukoha valikut. Seega elukohavahetuste 
põhjused ei ole ainuüksi mitte enda olemuselt keerulised, vaid nad on ka 
läbipõimunud elukohavaliku aspektidega. 
 

4.2.2. Elukoha valiku aspektid 

4.2.2.1. Valiku kriteeriumid 

Siinkohal on antud ülevaade aspektidest, mis on olnud siselinnalise elukoha valiku 
puhul intervjueeritavatele olulised. Intervjuudest ilmnes, et kriteeriumid, millest 
lähtudes valiti endale uus elukoht moodustavad neli laiemat kriteeriumite gruppi: 
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„Lähedus“, „Keskkond“ (sh miljöö, sotsiaalne), „Eluaseme tüüp“ ja „Majanduslik“ 
(Tabel 2). 
 
Tabel 2. Elukoha valiku kriteeriumite tüpoloogia 
LÄHEDUS KESKKOND ELUASEME TÜÜP MAJANDUSLIK 
Kesklinna 
lähedus 

Miljööväärtuslik 
piirkond 

Uus maja Hinna ja kvaliteedi 
suhe 

Töökohale, lapse 
koolile/lasteaiale 
lähedus 

Rahulik piirkond Vana ja eriline Kesklinna lähedus 
(väiksem kulu 
transpordile) 

 Kõrghaljastus Väiksem kortermaja Korter eramaja 
asemel 

 Varasem 
kogemus 
piirkonnaga 

Kortermaja puhul 
hoovi/aia olemasolu 

Elukoht kui 
investeering 

  Eramaja suure aiaga  
  Ahiküte  
  Keskküte  
  Korteri suurus  
  Kõrged laed  
 
Kõige tähtsamateks teguriteks elukoha valiku tegemisel olid enamasti hinna ja 
kvaliteedi suhe – palju sõltus konkreetsest korterist. Tihti hakkas korter kohe 
esimesest silmapilgust meeldima.  

“Läksime kinnisvara büroosse (naerab) (.) ja leidsime pakkumise (.) ja käisime 
vaatamas ja meeldis kohe. Et me nagu käisime seda vaatamas ja peale seda veel 
mitut korterit, aga sellel kohe esmamulje rabas. Millegipärast see nagu jäi.” 
(Int-1, Karlova) 
 

Intervjuudest ilmnes, et enamasti uue elukoha valiku puhul lähtutakse kõigepealt 
piirkonnast – pannakse paika piirkonnad, kust üldse otsida uut eluaset. Piirkonna 
valikul on oluline ka piirkonna keskkond, nii sotsiaalne keskkond kui ka miljöö. 
Siselinna elanike puhul jäid alternatiivsed piirkonnad, mida kaaluti uue elukoha 
otsinguil, enamasti kesklinnast sama kaugele kui praegune elukoht. Seega üheks 
oluliseks kriteeriumiks oli kesklinna lähedus ja seeläbi infrastruktuuri kättesaadavus. 
Tulevase elukeskkonna puhul oli kõigile intervjueeritavatele oluline piirkonna 
rahulikkus ja kõrghaljastus. Järgmiseks sammuks oli alternatiivsete piirkondade seast 
leida sobiv eluase, siinkohal oli valiku tegemisel peamiseks kriteeriumiks majanduslik 
aspekt ehk hinna ja kvaliteedi suhe. Kvaliteedi kriteeriumid on aga erinevate inimeste 
jaoks erinevad: vaadati näiteks majatüüpi, maja üldseisukorda, korteri suurust, 
planeeringut või hoopis ümbritseva keskkonna miljööd. 

 “Et mina nagu VALISIN pigem selle piirkonna järgi ikkagi, (..) et piirkond, mis 
mulle sobib ja mis mulle meeldib. (.) Ma arvan, et see on ikkagi (.) 
elukohavalikul esmatähtis ja siis (.) siis tulevad juba niiöelda selles piirkonnas 
olevad VALIKUD, mis sa saad korteritest teha eks.” (Int-7, Veski tn) 

 
Erinevad leibkonnad võtavad elukoha valiku puhul arvesse erinevaid tegureid, 
enamasti on kriteeriumeid, millele uus elukoht peab vastama aga mitu. Intervjuudest 
selgunud peamised kriteeriumid, mille järgi elukoha valik tehakse, on välja toodud 
tabelis 3. Tabelis on kirjeldatud ka kriteeriumi tähtsust ja toodud välja, milliseid 
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elukeskkonnatüüpe antud aspektid enim puudutavad. Elukeskkonnatüüpideks on 
piirkonnad, kus intervjuud läbi viidi ehk miljööväärtuslikud piirkonnad (Karlova, 
Veski tn, Tammelinna) ja funktsionalistlikud uuselamud ajaloolises keskkonnas 
(Näituse tn ja uued kortermajad Ülejõe linnaosas Emajõe kaldal). Kriteeriumite 
paremaks mõistmiseks on näidetena tabelis esitatud intervjueeritavate tsitaadid. 
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Tabel 3. Elukoha valiku kriteeriumite tüpoloogia ja elukeskkonnatüübid, kus vastavaid tüüpe esines.  
Kriteerium Kirjeldus/Tähtsus Piirkond/ 

elukeskkonna-
tüüp 

Tsitaadid 

LÄHEDUS     
Kesklinna lähedus Tähtis, et saaks jala 

liikuda; teeb liikumise 
mugavaks, kõik on 
kättesaadav 

Kõik piirkonnad “Aga minule on just see tähtis, et oleks võimalik jalgsi igale 
poole saada. Et see oli ka kindlasti asukoha puhul oluline.” (Int-
1, Karlova) 

Töökohale, lapse 
koolile/ lasteaiale 
lähedus 

Elukoha valiku puhul on 
arvestatud ka vajalike 
asutuste lähedust. 

Kõik piirkonnad “Aga siin oli hästi oluline, et Emma lasteaed on siinsamas ja see 
kool ka.” (Int-4, Karlova) 

KESKKOND    
Miljööväärtuslik 
piirkond 

Piirkonna ajatus ehk 
ajalooline taust ja miljöö 
oluline 

Karlova, 
Tammelinna, 
Näituse tn 

“Ja tegelikult kogu see miljöö ja noh kant ka oli ikka väga 
oluline.” (Int-4, Karlova) 

Rahulik piirkond Hea perekasvatamiseks, 
lapsed saavad õues 
mängida 

Kõik 
piirkonnad, eriti 
Tammelinna, 
Karlova, Veski 
tn. 

“Seal oli ikkagi suht kärarikas piirkond minu jaoks et, see et 
praeguse piirkonnaga olen väga rahul et on ikkagi rahulikum.” 
(Int-8, Tammelinna) 
“Mingisse rahulikumasse piirkonda, mitte kindlasti kuskile 
betoon (.) linnaosasse, (.) et selline (.) KANT hästi sobib (.) 
pereeluks ja lapse kooli saatmiseks ja kõigeks muuks.” (Int-7, 
Veski tn) 

Kõrghaljastus Oluline kõrghaljastuse 
olemasolu 

Kõik piirkonnad “Noh jah õiget piirkonda ja nagu kõrghaljastust me tahame, 
põllu peale me elama ei koli onju.” (Int-3, Karlova) 

Varasem kogemus 
piirkonnaga 

Varasem kogemus (nt. 
lapsepõlves) piirkonnaga 
või võimalus pöörduda 
lapsepõlve kodusse tagasi 

Karlova, 
Tammelinna, 
Näituse tn 

“Ma ei tea ilmselt nagu enamusel Tartu inimestel on omad 
mingid lemmik (.) linnajaod ja kuna ma olen Karlovas üles 
kasvanud ja sündinud, et siis sai see arvatavasti valikul (..) 
oluliseks.” (Int-1, Karlova) 
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on mitmel korral saanud 
oluliseks teguriks elukoha 
valikul. 

Sotsiaalne 
keskkond 

Oluline, et ümbritsevas 
keskkonnas oleksid 
uuselamud, et ei oleks 
kõrval lagunenud maju 
asotsiaalse elanikkonnaga. 

Ülejõe “Ütleme, et Supilinna ja Kroonuaia on ka kesklinn onju, aga kui 
sul on ikkagi kõrval on ümberringi sisuliselt ikkagi (.) noh 
majad, kus elavad asotsiaalid, eh noh siis eee ei ole meeldiv.” 
(Int-16, Ülejõe) 

ELUASEME 
TÜÜP: 

   

Uus maja Uue majaga vähem 
probleeme ja mugavam. 

Näituse ja 
Ülejõe 

“Ja tahtsime ilmselt (.) JAH (.) uude majja kolida et (.) vana ei 
rahuldanud meid enam.” (Int-12, Näituse tn) 

Vana ja eriline Nt. muinsuskaitse all olev 
maja, on huvitavam ja 
erilisem (kui nt. uus maja 
põllu peal).  
Vanem maja on ka hea 
investeering, sest ei kaota 
aastatega enda väärtust. 

Tammelinna, 
Karlova 

“Aga niipalju muidugi, et see on vana maja ja muinsuskaitse all, 
see meile sobis. Et oleks natuke erilisem või huvitavam koht, see 
oli.” (Int-4, Karlova) 

Väiksem 
kortermaja 

Eelistatakse korterit, aga 
väiksemas kortermajas, kus 
oleks suhteliselt vähe 
kortereid. 

Tammelinna, 
Karlova, Veski 
tn. 

“Sellised MAJA INIMESED me päris ei ole, aga et oleks selline 
hubasem kortermaja, väiksem.”(Int-8, Tammelinna) 

Kortermaja puhul 
hoovi/aia olemasolu 

Elukoha valiku puhul 
oluliseks kriteeriumiks 
hoovi või aia olemasolu.  

Karlova, 
Tammelinna 

“Seal ei olnud küll nii mugavat hoovi, sest kui me siia korteri 
ostsime, siis me jälgisime, et meil oleks ka selline aed, kus me 
väga ei peaks kartuleid kasvatama, kuid kuhu siiski oleks 
võimalik minna õue istuma. Ja siin on nüüd aed ja siin on see 
kõik kõvasti mugavam.”(Int-3, Karlova) 

Eramaja suure Et lapsed saaksid õues Tammelinna “Mis ma arvan meil ka siin selles mõttes loob on see, et (.) 
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aiaga joosta ja oleks turvaline. 
Lapsepõlv sarnases 
piirkonnas (Tallinnas 
Nõmmel). Abikaasaga 
mõlemad perede kaudu 
kokku puutunud suvilatega 
ja aedadega.  

mõlemad on olnud suvilatega seotud mingitel aegadel ja 
aedadega ja selliste /.../ Et (..) mis on selline (.) noh, malli sisse 
istutatud, et ee peab rügama, loodusega võitlema.” (Int-9, 
Tammelinna) 
 

Ahiküte Ahiküte kui eelistus, mõnel 
juhul lausa kriteerium 

Karlova, 
Tammelinna 

Intervjueerija: “Siis ahiküte oli ka eelduseks?” 
Intervjueeritav: “Jah, justnimelt. Sest keskküte on ju saatanast 
(huumoriga).” (Int-3, Karlova) 

Keskküte Keskküte on mugavam ja 
mugavuse eest võib ka 
rohkem maksta. 

Näituse tn, 
Ranna tee 

“Kindlasti me ei ole sellised inimesed, kes viitsiksid puu (.) 
puuküttega mässata (.) siis oli väga oluline et oleks keskküte, (.) 
et kuna me ikkagi (.) väga palju aega veedame kodust väljaspool 
(.) et siis puuküte ei tulnud kindlasti kõne alla” (Int-14, Ülejõe) 

Korteri suurus Otsiti suurt korterit          
(5-toalist). 

Karlova 

Kõrged laed Kõrgete lagede olemasolu 
oli üheks kriteeriumiks 

Karlova 

“Tähendab, ee, esiteks siis nüüd viietoaline korter, siis kõrged 
laed.” (Int-3, Karlova) 

MAJANDUSLIK:    
Hinna ja kvaliteedi 
suhe 

Elukoht valiti korteri hinna 
ja kvaliteedi suhte järgi (nt. 
kvaliteedilt vaadati korteri 
suurust, asukohta, 
planeeringut, maja 
üldseisukorda jne) 

Kõik piirkonnad “Et see on üldiselt (..) kompromiss koht me tahtsime, et ta on 
nagu ikka kinnisavara puhul, et suurus ja asukoht on väga 
tähtsad et. Et tal ei ole väga suur meie perele aga, et asukoht on 
väga hea, et tegime siis sellise kompromissi.” (Int-8, 
Tammelinna) 

Kesklinna lähedus Transpordikulud nii 
ajaliselt kui rahaliselt on 
väiksemad, kui kaugemal 
elades. 

Kõik piirkonnad “Kütuse hind tõuseb, kokkuvõttes sa võid maksta natuke rohkem 
selle eest, et sa elad kesklinnas.” (Int-16, Ülejõe) 
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Korter eramaja 
asemel 

Eramaja või majaosa ei 
jaksanud osta, tuli leppida 
korteriga. 

Ranna tee, 
Karlova 

“Ja ikkagi sai see rahaline pool, et (.) et ikkagi maja ostuks 
piisavalt raha ei olnud kuna me tahtsime kindlasti osta, (.) et siis 
ikkagi see rahaline pool, (.) et seal Emajõe ääres (.) noh seal oli 
ikkagi korter (.) korter on odavam osta kui maja.” 

Elukoht kui 
investeering 

On valitud ajaloolises 
keskkonnas vanemad 
majad elukohaks, mis ei 
kaota aastatega enda 
väärtust ja on heaks 
kinnisvaraliseks tehinguks. 

Tammelinna, 
Karlova 

“Oli see arusaamine, et tahame sealt ära (.) sellest kinnisvarast 
(.) ja (.) et oleks vaja sellist kohta, mis pika aja jooksul oma  
väärtust ei kaota.” (Int-9, Tammelinna) 
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Erinevate elanike gruppide jaoks on elukoha valiku puhul olulised ka erinevad 
kriteeriumid. Näiteks lasteta noortele on kõige tähtsamaks kriteeriumiks lähedus 
kesklinnale, kus enamasti paikneb kas ülikool või töökoht. Samuti võimaldab 
kesklinnalähedane elukoht jalgsi mugavat liiklemist ning on ratsionaalne tänu 
lühikestele vahemaadele transpordilt aja- ja rahakulu kokkuhoiule. Kesklinna 
läheduse puhul on oluline ka erinevate meelelahutusasutuste kättesaadavus, kus 
lasteta noored palju aega veedavad. Teiseks oluliseks kriteeriumiks ilma lasteta 
noortele on mugavus, mis väljendub näiteks elukohana uues majas, kus ei pea ise 
millegi pärast muretsema. Uues majas on mugav keskküte ja hooldusfirma, kes 
hoolitseb näiteks lumelükkamise ja trepikodade pesu eest.  
 
Miljööd hindavate elanike jaoks aga oli tähtis ka elukeskkonna ajalooline taust ja 
elamu erilisus miljööväärtuslikkuse näol. Otsiti kindlasti vanemat maja. Siinkohal oli 
mõnikord väga oluliseks kriteeriumiks ka näiteks ahiküte või hoovi olemasolu. 
Samuti oli oluline kesklinna lähedus, mis sobib keskkonnasäästliku elustiiliga – 
eelistatud liikumisviisiks on kas jala või jalgrattaga. Enamasti eelistasid seda tüüpi 
elamuid lastega pered. Miljööd väärtustavad elanikud valisid vastavalt ka enda 
elukohaks kas Tammelinna või Karlova. 
 

4.2.2.2. Elukohavahetajate tüpoloogia siselinnas 

Intervjuude analüüsist selgus, et elukohavahetuste motiivid siselinna erinevatesse 
elukeskkondadesse on selgelt seostatavad mitmete teiste aspektidega inimeste elus: 
näiteks varasemad eluasemekogemused (eriti lapsepõlvekodu mõju), elukaare tsüklid, 
tarbimismustrid, ajakasutuse mustrid, elukeskkonna tunnetus jne on kõik olulised 
tegurid, mis olulisel määral kujundavad inimeste soovi valida elukohaks just kindel 
elupiirkonna ja/või majatüüp. Et neid vastastikseoseid paremini valgustada, ja 
elukohavaliku komplekssust rõhutada, on uurimistöö autor selles osas välja toonud 
tüpoloogia – ühe viisi, mis aitaks uuslinnastujate rände- ja elukohavaliku käitumist 
paremini mõista.  
 
Siselinna elukohavahetajate hulgas eristus 4 tüüpi: teadlik poollinnaline 
“miljöövalik”, teadlik funktsionalistlik (pool-) linnalise keskkonna valik, 
kompromissvariant ja ülemineku eluasemevalik. Alljärgnevalt on esitatud 
kokkuvõtlik tabel andmete põhjal eristunud tüüpidest ning seejärel on selgitatud kõiki 
gruppe eraldi (Tabel 4). 
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Tabel 4. Elukohavahetajate tüpoloogia siselinna naabruskondades.  
 Tüüp/ alatüüp Kirjeldus (millised 

grupid) 
Piir-
konnad, 
kus esineb 

Millises 
eluetapis 

Milliste elustiili/ 
keskkonnatunnetuse 
aspektidega seotud  

Elukoha valik, 
alternatiivid  

I Teadlik (pool-
linnaline) „miljöö-
valik“ 

Majanduslikult väga 
heal või keskmisel 
järjel.  

Üldjuhul omanikud. 

Elukutsetelt kirju: 
ülikooli õppejõud, 
teadlased, 
ametnikud. 

Karlova, 
Tamme-
linn  

Noorem keskiga 
kuni keskiga, 
sageli väikeste 
lastega pered. 

Ajalooline – ajatu – elu-
keskkond. 

Elustiil: keskkonna-
säästlik – sageli 
liigutakse jala, jalgratta, 
ühistranspordiga.  

Tarbimisharjumused: 
soositakse kohalikku 
kaubandust. 

Kindlasti välistati 
Annelinn ja teiste 
suurte kortermajadega 
piirkonnad. Vaadati 
Tammelinna, 
Tähtverre, Karlovasse, 
Veerikule, Ülejõe 
(Puiestee tn). 

Oluline miljöö-
väärtuslikkus ja vanem 
maja. 

II Teadlik 
funktsionalistlik  
(pool-) linnalise 
keskkonna valik 

Suhteliselt heal 
majanduslikul järjel, 
töötavad (nt. 
ettevõtjad, ülikooli 
töötajad). 

Peamiselt 
omanikud, aga ka 
üürnikke. 

Näituse tn, 
Ranna tee, 
Ujula tn. 

Pigem noored, 
kas lasteta 
kooselu või 
lastega pered 

Oluline on kätte-
saadavus, mugavus, 
vähene aja ja rahakulu 
liikumisele, linnaline 
elustiil. 

Elukoht peab olema 
kesklinnast 15-20 min 
jalutuskäigu kaugusel, 
enamasti vaadati 
alternatiivina ainult 
uusi elamuarendusi. 

III Kompromiss-
variant 

Pered või noored 
plaaniga pere luua. 
Üldiselt omanikud. 

Tamme-
linn,  

Noored, kesk-
ealised. 

Selge eelistus mingi 
muu elukohatüüp (maja 
või elamine maal). 

Eelistuseks eramajade 
piirkonnad Tartu linnas 
või linna ääres või päris 
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 Üldiselt omanikud. Ranna tee  või elamine maal). maalähedane keskkond. 

IV Ülemineku 
eluasemevalik  

Sageli üürnikud, 
tagasihoidlikud 
majanduslikud 
võimalused. 

Näituse, 
Ranna tee, 
Veski tn 

Tudengiaeg, 
ilma lasteta 
kooselu. 

Kättesaadavus kõige 
olulisem, kodust väljas 
meelelahutus. 

Elukoha juures on 
oluline kesklinna 
lähedus ja hind. 

 

Tüüp I - Teadlik (poollinnaline) „miljöövalik“ - jaguneb sõltuvalt pikemaajalistest kavatsustest veel kaheks alatüübiks (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Tüüp I ehk teadliku (poollinnalise) miljöövaliku alatüübid. 

 Tüüp/ alatüüp Kirjeldus 
(millised grupid) 

Piir-
konnad, kus 
esineb 

Millises eluetapis Milliste elustiili/ 
keskkonnatunnetuse 
aspektidega seotud  

Elukoha valik, 
alternatiivid  

Ia Poollinnaline 
elukoht on 
ideaal 

Sama, mis I tüübi 
puhul. 

Karlova, 
Tammelinn 

Alates pere loomisest või 
laste kasvades (noored 
või noorem keskiga). 

Lapsepõlv korteris 
veedetud, ei unista majas 
elamisest – ei pea ennast 
maja-inimesteks.  

Sama, mis I 
tüübi puhul. 

Ib Hingelt “maa-
lähedased” 
inimesed 

Sama, mis I tüübi 
puhul. 

Karlova, 
Tammelinn 

Tööealised: kuni lapsed 
või töö hoiavad linnas 
kinni. 

Varasem kogemus eramaja 
või suvilaga. 

Sama, mis I 
tüübi puhul. 



Tüüp I: Teadlik (poollinnaline) „miljöövalik“ 
Selle tüübi esindajad elavad peamiselt miljööväärtuslikes piirkondades Ees-Karlovas 
ja Tammelinnas. Mõned miljööd väärtustavad elanikud elavad ka Näituse tänava 
uutes kortermajades. Domineerivad pigem nooremas keskeas kuni keskeas elanikud, 
sageli väikeste lastega pered. Üldjuhul omatakse enda eluaset, mis on täisrenoveeritud 
või kus on hetkel renoveerimine veel pooleli. Elukutsete poolest on miljööd hindavad 
siselinna elanikud mitmekesised: ülikooli õppejõud ja teadlased, ametnikud, kodused 
pereemad. 
 
Teadliku “miljöövaliku” tüübi siselinna elanikud on teinud teadliku valiku asuda 
siselinna elama, elukohta on enamasti pikalt otsitud.  

“Ja siis meie otsisime kaua, olime väga nõudlikud. Isegi, ütleme nii, et me lausa 
2 aastat otsisime. Ja siis, siin me oleme.” (Int-3, Karlova) 

Kuna sobiva elukoha otsingusse on panustatud palju energiat ja tehtud valik on olnud 
kaalutletud, siis teadliku miljöövaliku teinud inimesed valisid endale need elukohad 
pikemaks ajaks. Intervjueeritavatel pole lähiajal plaane elukohta vahetada. 
 
Elukoha valiku puhul on pigem mänginud rolli emotsionaalsed motiivid – väga 
oluline on elukeskkond. Siselinnas elamise juures hinnatakse ajaloolist õhustikku, 
ehitusliku keskkonna esteetikat ja üldist miljööd.  

“Ja tegelikult kogu see miljöö ja noh kant ka oli ikka väga oluline.” (Int-4, 
Karlova)  

 
Intervjueerija: “Kui oluline on elukeskkond teie jaoks võrreldes eluasemega?” 
Intervjueeritav: “Nii see oligi meie jaoks määrav, et me oleks saanud lubada 
endale suuremat elamist selle sama raha eest, mis me siia paigutasime, aga me 
jaoks oligi see keskkond oluline, et no me olime siis selle arvelt nii vähem 
leppima väiksemate ruutmeetritega, et(..) ma arvan, et see oli nagu õigem.” 
(Int-8, Tammelinna) 
 

Kuna pigem väärtustavad elukohana miljööväärtuslikku elupiirkonda nooremad 
keskealised ja keskealised, siis tundub, et elukeskkonna tähtsus kasvab koos 
vanusega. Ka intervjueeritavad toovad seda tendentsi välja.  

Intervjueerija: “Aga oskad sa öelda, kas elukeskkond on sinu jaoks tähtis ?” 
Intervjueeritav: “On küll oluline, ja kogu aeg nagu tundub, et läheb aina 
olulisemaks.”  
Intervjueerija: “Miks see nii on?” 
Intervjueeritav: “Vot ei tea (...) ma ei oska seda seletada, aga aina rohkem 
mõtlen sellele (...) noh ma ei tea, võib-olla see on nagu mingi psühholoogiline 
fenomen lausa. Et kui sa saad vanemaks, siis muutud ühiskondlikumaks ja sa 
hakkad tegelt mõtlema rohkem  (.) algul oled ainult oma peas, siis tuleb pere, 
hakkad rohkem neid nägema, siis hakkad nagu vastutama, siis tuleb 
korteriühistu ja siis tuleb juba linnajagu, ma ei tea. Hakkad nagu muretsema 
rohkem. See keskkond on ka, varem see ei olnud lihtsalt oluline teema minu 
jaoks. Ma ei tea, mis siis tähtsad olid.” (Int-4, Karlova) 

 
Sageli on tehtud valik vanema eluaseme kasuks, kuna sajandivanune maja on erilisem 
ja omapärasem kui näiteks uusehitised.  

“Aga nendes uutes eurokorterites on ka sai ka nendes käidud, aga seal mina 
sellist ka ei tahtnud.” (Int-8, Tammelinna) 
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Seega vähem olulised on ratsionaalsed aspektid, näiteks elamu tehniline seisukord. 
Mõnedel juhtudel on ostetud korter renoveerimata elamusse, teades, et kuna maja 
elanikkond on väga mitmekesine, siis on raske teostada kogu maja renoveerimist, 
kõige olulisemaks on olnud elukeskkonna miljöö ja eluaseme ajalooline väärtus. 
Hinnatud on miljööväärtusliku maja potentsiaali, täisrenoveeritud majaga kaasnevad 
mugavused on olnud teisejärgulised. 

Intervjueeritav: “Noh, et seal majas on suhted sassis ja ega see maja nüüd 
ultraheas korras. /…/ Aga niipalju muidugi ,et see on vana maja ja 
muinsuskaitse all, see meile sobis. Et oleks natuke erilisem või huvitavam koht, 
see oli.”  
Intervjueerija: “Aga praegu remondite või renoveerite ka?” 
Intervjueeritav: “Kodus? Jah, jõudumööda. Ja (..) noh tegelikult ikkagi plaanid 
on nagu seda maja ka nagu korda saada.”  
 
“Kusjuures, minu enda see maja on üks tõeline pärl, see on vaja korda saada.” 
 (Int-4, Karlova) 

 
Tähtsaks peetakse tervet piirkonda ja sealse miljöö säilimist, mitte ainuüksi enda 
elamut ja korterit. Soovitakse, et elamuid rekonstrueeritaks miljööväärtust arvestades.  

“Mul on tegelt, õudsalt tähtsaks pean seda, et neid maju ära ei rikuta, siin on 
tegelikult selliseid apsakaid tehtud. Muidu kenale majale pandud absoluutselt 
harmoneerumatud sihukesed aknad, no põhimõtteliselt ära rikutud, lausa pea 
hakkab valutama sellest. See on selline mure, on tõesti rikutuid ja inetuid maju 
siin.”(Int-4, Karlova) 
 

Kuigi seda tüüpi elanikele on kogu piirkonna õigesuunaline areng oluline, siis 
enamasti kogukondlikes tegevustes ei osaleta. Enamasti on põhjuseks kas 
ajanappus või peetakse ennast liiga individualistiks, et liituda näiteks Karlova 
Seltsiga. Mitmed on küll mõtelnud Karlova Seltsiga liitumisele ja kavatsevad 
kogukonna tasemel aktiivsemaks muutuda, kui aega tekib rohkem.  

Intervjueerija: “Aga sa pead seda (kogukonnatunnet) enda jaoks suhteliselt 
tähtsaks või üldse mitte tähtsaks?” 
Intervjueeritav: “No ma pean seda ikka suhteliselt tähtsaks, nii, et kui nüüd 
lapsi jääks vähemaks ja aega jääb rohkemaks, siis ma kavatseksin või no mis 
ma kavatseksin, siis ma alles hakkan Karlova seltsis kaasa lööma.”  

 
Vana maja valikuga kaasneb tihti ka poolehoid ahikütte vastu. Käesoleva tüübi alla 
kuuluvate elanikele on elukohavalikul olnud sageli üheks kriteeriumiks kindlasti 
ahiküte.  

Intervjueerija: “Siis ahiküte oli ka (eelduseks)?” 

Intervjueeritav: “Jah, justnimelt. Sest keskküte on ju saatanast (huumoriga).” 
(Int-3, Kar1ova) 

Isegi kui küttetüübi osas pole kindlaid eelistusi, siis miljöövaliku teinud siselinna 
elanikele on sellised mugavused, mis kaasnevad uute elamutega (näiteks keskkütte 
olemasolu) vähem olulised kui vana maja erilisus ja omapära. 
 
Seda tüüpi elanikud hindavad keskkonnasäästlikku eluviisi. See väljendub näiteks 
liikumisviisides ja tarbimisharjumustes. Peamiselt liigeldakse kas jala, jalgrattaga või 
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ühistranspordiga. Autoga tehakse ainult liikumisi, mida muul viisil ei saa sooritada 
või on ebamugavad.  

Intervjueerija: “Kas enamasti liigute siis jala?” 
Intervjueeritav: “Jah, (.) sest siin selles piirkonnas autot vaja ei ole, autot ma 
kasutan siis, kui ma tean, et (..) mul on vaja poest palju süüa või midagi tuua, 
(naerab) kui ma käe otsas ei viitsi tassida, siis ainult jah. (.) Aga enamasti ma 
käin ilma autota.” 
 

Ka elukohavalikul oli eluaseme asukoha puhul tähtsaks teguriks asjaolu, et saaks 
liigelda jalgsi – et kesklinn ja töökoht (mis enamasti oli kesklinna piirkonnas) asuksid 
elukoha lähedal. Mõnel juhul on siselinna kolimine mõjutanud liikumisviise: 
siselinnas elades liigutakse rohkem jala.  

“Aga minule on just see tähtis, et oleks võimalik jalgsi igale poole saada. (.) Et 
see oli ka kindlasti asukoha puhul oluline.” (Int-1,Karlova) 
 
“Noh olen hakanud ikka rohkem jala käima (.) vanasti olin mina peamiselt 
autoga sõitja.” (Int-8, Tammelinna) 

 
“See on küll muutunud, et vanasti ma sõltusin bussiliiklusest ja sellest, kas ma 
saan autoga sõita või ei saa, nüüd ma käin igal pool jala, (.) see on väga 
meeldiv.” (Int-2, Karlova) 

 
Samuti sisseostud tehakse enamasti kodu lähedal, ei sõideta linna ääres paiknevatesse 
suurtesse ostukeskustesse. Eelistatakse töölt koju tulles tee peale jäävatest kauplustest 
osta vajalikud toiduained. 

“Ja siis kella viiest meil tööpäev lõpeb, pastakas kukub käest. Ja siis lähen mina 
läbi ütleme niimoodi, et kauplusest. Kauplusest jah. Ja siis ma lähen jala koju. 
Kauplusest ma väga palju tooteid ei osta, sest käe otsas ei jaksa vedada.” (Int-
3, Karlova) 
 

Samuti suhtuvad keskkonnasäästliku elustiiliga Karlova elanikud väga positiivselt 
piirkonnas olevasse teenindusse, kohalikku kaubandust toetatakse nendest kauplustest 
toodete ostmisega. 

“Kõik need uued väiksed (.) kohvikud ja poekesed, mis on tekkinud, need on noh 
(.) need on väga toredad ja ma PÜÜAN neid toetada, nii palju ma püüan, et ma 
püüan nendest poodidest osta asju ja ma püüan nendest (.) lillepoest osta lilli ja 
et see pood JÄÄKS püsima (naerab) nii palju kui ma jaksan toetada. (..) Nii et 
selles mõttes on väga tore.” (Int-2, Karlova) 

 
Karlova elanikud sooviksid, et nende elupiirkonda tekiks veel rohkem 
teenindusasutusi ja meeleldi tarbiksid kohalike ettevõtete poolt pakutavaid tooteid ja 
teenuseid, ka vaba aja veetmise eesmärgil. 

“Õudsalt kihvt oleks, kui siin veel seda ettevõtlus või, siin on väga ägedaid 
poode ja kohvikuid, et kuidagi, et see veel nagu areneks. Et oleks VEEL 
kohvikuid, või siis tekiks jällegi mingi konkurents ja surevad mõlemad välja, 
seda ei tea, et siia võiks ju tekkida tõesti ka vilkam selline, et ei pea minema 
sõpradega kohtumiseks ainult kesklinna, et võib ka siin olla. Et selliseid 
ägedaid poode võiks nagu olla, et ma ei tea, kuidas seda nagu esile kutsuda.” 
(Int-4, Karlova) 
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Miljöö kõrval peetakse tähtsaks ka linnalisi aspekte. Oluline on infrastruktuuri, k.a. 
sotsiaalse infrastruktuuri (nt. kauplused, tervishoiuasutused, kuultuuriteenused, vaba 
aja veetmise võimalused jne), lähedus ja seeläbi ka kättesaadavus. Kuna enamus 
asutusi paikneb kesklinnas, siis peamiseks teguriks kättesaadavuse määramiseks võib 
lugeda kesklinna lähedust elukohale, mida ka siselinna elanike seas väga 
väärtustatakse.  

“Aga no minu jaoks on kõige tähtsam see, et see on NIIVÕRD lähedal 
kesklinnale, kus (.) kus tegelikult on tänu sellele, et mu töökoht on ka praktiliselt 
kesklinnas (.) ja kõik MUUD (.) noh kinos, teatriskäigud, (.) poodides käigud, 
kesklinnas toimuvad ka igasugused muud kultuuriüritused, kogu AKTIIVSUS on 
ju tegelikult kesklinnas. (.) Isegi minu ARST on kesklinnas, (.) ma ei pea tõesti 
minema Riiamäest ja Tähe tänava algusest, põhimõtteliselt sellest väiksest 
ringist kaugemale, (.) enamasti (.) ma EI PEAKS minema.” (Int-2, Karlova) 

 

Tavaliselt on inimestel, kes on pika kaalutluse järel valinud enda elukoha 
miljööväärtuslikku piirkonda ka tugev seotus kohaga. Mõnikord on see seotud 
varasema kogemusega piirkonnas - nt. on samas kandis lapsepõlv veedetud.  

“Aga, noh, muidugi, seal on ju ka (.) vähe sellest, et seal on see, nii-öelda, 
semantiline (..) side, eksole, selle lapsepõlvega, nüüd see omakorda, jällegi see 
(.) vaev ja hool ja see (.) mis sinna sisse on pandud (.) investeeritud, eksole, 
hoiab nagu päris kõvasti kinni küll.” (Int-10, Tammelinna) 

Kohaga seotust suurendab ka omanikutunne ja enda eluaseme korrastamine või 
renoveerimine – ise tegemine. Üürides ei pruugi nii tugevat elukeskkonnaga seotud 
identiteeditunnet tekkida, sest tavaliselt inimesed ei panusta väga elukohta, mis ei 
kuulu neile.  

“Et mida vanemaks saab inimene ja kui ta näeb, et ta midagi ise ehitab, kasvõi 
paneb (.) piirdeaia püsti, siis see on hoopis teistsugune (.) omanikutunne, kui 
see (.) või tähendab omaniku, elaniku või midaiganes, selle (.) selle asupaiga 
ühikutunne , kui see, kui sa OLED kusagil, noh, ükskõik, noh, kellegi teise poolt 
korrastatud (.) korda tehtud ilusti ja probleemideta, eksole. Loomulikult see 
kasvatab juuri rohkem alla ja (.) ja sellest lähtuvalt tekib ka (.) tugevam 
identiteeditunne.” (Int-10, Tammelinna) 

 
Kõikidele teadliku miljöövaliku teinud inimestele meeldib väga praeguses elukohas 
elada ja enamasti ei ole veel kindlaid plaane elukohta vahetada. Aga kaugema 
tuleviku soove vaadates, ilmneb, et selle tüübi võib omakorda kaheks alatüübiks 
jaotada: Ia – poollinnaline elukoht on ideaal ja Ib - hingelt maalähedased inimesed.  
 
Alatüüp Ia - poollinnaline elukoht on ideaal 
Seda tüüpi inimesed on praeguse elukohaga – korteriga siselinnas – väga rahul, nad ei 
igatse oma majast ja neile on poollinnaline elukeskkond ja korteris elamine ideaal. 
Sageli väidetakse, et nad ei olegi majainimesed – ei soovita majas elada, sest sellega 
kaasneb palju kohustusi ning maja ülevalpidamisele ja hooldamisele kulub palju aega 
ja tahet, mida aga linnalise elustiiliga elanikel pole.  

“Sellised MAJA INIMESED me päris ei ole, aga, et oleks selline hubasem 
kortermaja väike, väiksem.” (Int-8, Tammelinna) 
 

Varasemaid elukeskkondade kogemusi analüüsides selgub, et sageli on korterit 
elukohana eelistavad inimesed ka ise korteris elades üles kasvanud. Intervjuude näitel 
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on lapsepõlv enamasti möödunud suures paneelmajas, väiksemas või suuremas 
korteris, ükskõik kas siis Kuressaares, Ülejõel või Pärnus. 
 
Ib - hingelt “maalähedased” inimesed 
Selle tüübi alla kuuluvad inimesed on hetkel linnalisele elustiilile orienteeritud, kuid 
siiski hingelt “maalähedased” inimesed. Nad näevad ennast kunagi kaugemas 
tulevikus kas äärelinna eramajas oma maalapiga või päris maal.  

“Hetkel plaanis ei ole mingeid elukoha vahetusi, sest me oleme selle kohaga 
väga rahul. (..) Aga (..) mina, minu hing igat, (.) mina arvan, et mina tahan 
vanast peast ikkagi elada (..) majas, (.) kus saab muru peale astuda. (.) 
HETKEL ma ei vaja seda.” (Int-2, Karlova)  

 
Praegune poollinnaline elukoht siselinnas on nende jaoks alternatiiv oma majas 
elamisele. Käesolevas eluetapis on nad linnas tulenevalt igapäevaelu vajadustest, 
näiteks tööga või lastega seotult. Linna keskuse lähedal elades on lastel mugavam 
lasteaias või koolis käia ja vanematel tööl, samuti on mugavam vajalikke teenuseid 
saada. Kuid põhjuseks oli ka elukaaslase/ abikaasa erinevad elukeskkonna eelistused. 
Ka selle tüübi puhul võib lapsepõlve elukohaga paralleele tõmmata – neil, kes 
soovivad kunagi kaugemas tulevikus oma majas elada, on üldjuhul olnud ka varem 
eramajas elamisega kokkupuude, kas lapsepõlves või elavad praegu vanemad 
ühepereelamus, või on elu jooksul puututud kokku suvilatega, ühel juhul oldi 
lapsepõlves viibitud suviti sageli maal vanavanemate juures. 
 
Tüüp II: Teadlik funktsionalistlik (pool-) linnalise keskkonna valik 
Selle tüübi esindajad elavad uuselamutes kas Näituse tänaval, Ranna tee elurajoonis 
või Ujula tänava kortermajas. Peamiselt on tegu noorte või noorema keskeaga, on nii 
lasteta paare kui ka lastega peresid.  

Elukoha valiku puhul olid määravaks ratsionaalsed kaalutlused. Tähtsaks motiiviks 
olid elukoha pakutavad mugavused – näiteks keskküte, turvalisust tagav suletud 
sisehoov parkimisvõimaluse ja mänguväljakutega. Uuselamute elanikud hindavad ka 
elamute eest hoolitsevate hooldusfirmade poolt pakutud teenuseid – ise ei pea mitte 
millegi pärast muretsema. Tänu hooldusfirmadele on elamute koridorid alati puhtad, 
talvel teed ja parklad lumest lahti lükatud.  

“Tegelikult ei vaadanud ise ühtegi puuküttega (.) maja, ega korterit (.), et (.) et 
selle suhtes on (.) on see (..) ei (.) ei ole aega sellist, et (.) jännata nende puu, (.) 
puu kütetega majadega. (…) ja noh natuke mugavus (.) mugavus maksab ka, 
et.” (Int-17, Ülejõe) 
 
“Et selles suhtes on ikkagi uued majad, et sa ei pea muretsema selle pärast, et 
hakkab seal midagi ära lagunema või (.) on vaja katust parandada või (.) krohv 
hakkab kuskil maha lagunema, et (.) selles suhtes on nagu hea ja (..) et no 
selliseid nagu muresid ei ole otseselt seal elukeskkonna pärast.” (Int-14, 
Ülejõe) 
 

Mugava kortermaja elukohana eelistamine võib sõltuda ka lapsepõlve 
eluasemekogemustest. Lapsepõlve eluasemekogemus võib mõjutada korteris elamist 
kahel viisil: 1) need, kes ise on korteris üles kasvanud, eelistavad ka tulevikus 
eluasemena korterit ning 2) need, kes on küll ise majas üles kasvanud, kuid 
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meenutavad seda läbi negatiivse kogemuse, nt suurte kohustuste näol (muru niitmine 
jne) ja seeläbi eelistavad korterit eluasemena eramaja asemel. 

“Kusjuures (.) ma olen elanud ennem majas ja nüüd korteris (.) et tegelt on 
korteris hästi mugav elada (.) sa ei pea selle kütte pärast muretsema (.) sa ei 
pea muru niitma (.) sa ei pea hekki pügama (.) mitte midagi (..) et selles mõttes 
minule nagu meeldib (.) aga korter peab suur olema (.) et ta ei ahista (.) et ta 
väike ei ole (..) noh see on minu subjektiivne arvamus muidugi.”(Int-16, Ülejõe) 
 

Mugavust tagavate tegurite kõrval on väga oluline ka linnalähedane asukoht. Tegu on 
linnalise elustiiliga inimestega, seega on tähtis – nagu ka miljöövaliku tüübi elanikele 
– infrastruktuuri ja erinevate asutuste kättesaadavus. Asukoht linna keskuse lähedal 
teeb vajalike toimetuste ja käikude tegemise mugavamaks, aga samas pakub ka 
lisavõimalusi vaba aja veetmiseks. Seda tüüpi elanike jaoks on enamasti välistatud 
kesklinnast kaugele jäävad elupiirkonnad, peamiselt selle tõttu, et kogu elu käib 
kesklinnas, lisaks töökohtadele ja kõrgkoolidele, mis asuvad linnas, paiknevad ka 
meelelahutuslikud asutused enamasti kesklinnas. Kesklinnalähedast asukohta 
peetakse tähtsaks eeliseks.  

“Aga huvitav on jah see, et (.) ma olen alati tahtnud kesklinnas elada (.) noh ma 
elasin ülikooli ajal ühiselamus (.) Narva 27 (.) ma tean, mis eelis on sellel, kes 
elab kesklinnas (.) ja sellel, kes elab äärelinnas.” (Int-16, Ülejõe)  

 
“Esiteks on see vaade (.) suvel on see Emajõgi seal (.) pardid (.) ja paadid 
sõidavad (.) ja siuke nagu hoopis (.) kuurorti elu või siuke hästi ilus (.) huvitav 
(.) ja möll käib kogu aeg (.) linnagi lähed jala (.) jumalast mugav käia (.) ei pea 
taksoarvet ega midagi seal organiseerima.”(Int-16, Ülejõe) 
 
“Aga võib-olla lihtsamini viitsid välja minna või (.) lihtsam (.) kergem on nagu 
käia (.) muidu sealt hakka kolistama kaugelt kuskilt tulema /…/ selles mõttes 
kõik on hästi lähedal (.) et siis on palju rohkem variante, kuhu minna ja mida 
teha (.) et selles mõttes võib-olla aktiivsem jah (.) et erinevates kohtades käia.” 
(Int-18, Ülejõe) 
 
“Kuna elukaaslane käib (.) käib koolis, siis (.) siis (.)  ja (.) ja tal endal autot ei 
ole, (.) et (.) et noh siit kesklinnast (.) on hea iga kell (.) jala nagu kooli minna, 
et (.) et ei ole vaja isegi bussiga liikuda, et just (.) just sellepärast oleks (.) oleks 
välistanud kõik kesklinnast kaugele jäävad piirkonnad.” (Int-17, Ülejõe) 
 

Asukoht linna lähedal ratsionaliseerib ka transpordile kuluvad aja- ja rahakulud.  
“Just see linnas elamise eelis on kõik need sellele et sul on  (..) noh sa ei pea 
eraldi ettevõtmist [(millestki tegema)?] kui ma isegi arvutasin seda siis 
transport ka (.) et võtan pangalaenu (.) et palju ma maksan pangale (.) et elu 
läheb mul kitsamaks selle koha pealt, et pean rohkem maksma (.) teistpidi kui 
ma hoian kokku selle mis ma sõidan kõik aeg (.) ja aeg ka maksab (.) et ma 
hoian sellevõrra kokku (.) see on (.) ütleme kes elavad just nagu linnast 
kaugemale (.) et selle võrra kulub mul vähem aega (.) ja kütusehind noh (.) iga 
päev tõuseb.” (Int-16, Ülejõe) 

 
Elukoha valikul oli väga oluliseks ka elamutüüp, et tegu oleks uue majaga. Samuti oli 
väga oluline ka ümbritsev elukeskkond, kuid erinevalt miljöövaliku teinud siselinna 
elanikest, eelistavad osad uuselamute elanikud ka uusehituslikku keskkonda enda 
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ümber (Ranna tee elanikud). Nende jaoks seostub uus maja maksejõuliste naabritega, 
oluline on naabrite sotsiaalne staatus. Uuselamute piirkond tundub ka turvalisem, see 
võib tingitud olla ka elanike teatud homogeensusest – kõik elanikkonna grupid ei saa 
endale võimaldada elukohta uuselamus. 

“Ma võin nagu öelda, et, ütleme, et Supilinna ja Kroonuaia on ka kesklinn onju, 
aga kui sul on ikkagi kõrval on ümberringi sisuliselt ikkagi (.) noh majad, kus 
elavad asotsiaalid, eh noh siis eee ei ole meeldiv. Kui sul olid ümberringi oligi 
see uus piirkond ja ümberringi nagu ei olnudki maju. Sul olid juba eramud.” 
(Int-16, Ülejõe) 

 
Intervjueeritav: “Kui meie maja oleks kuskil koledas ümbruskonnas, siis ma ei 
tahaks seal elada. Näiteks Supilinnas ma ei julgeks elada, seal on kuidagi 
ebaturvaline mulle tundub.”  
Intervjueerija: “Mis seal teile ebaturvalisena tundub?” 
Intervjueeritav: “Ma ei tea kuidagi tundub et on, et selline pime ja vanad 
majad. Et ma ei oskagi rohkem.” (Int-16, Ülejõe) 
 

Lisaks teatud sotsiaalse staatusega elanikele, tundub uuselamute kompleks turvalisem, 
sest uuselamutega kaasnevad suletud sisehoovid, mis tagavad privaatsuse ja hoiavad 
võõraid eemal.  

“Üleval mõlemal korrusel on jah väljas nagu sisehoov (..) ja kõik on lukustatud, 
et keegi nagu niimoodi sinna sisse ei saa.” (Int-18, Ülejõe) 
 

Samuti on oluline eraldatus peatänavatest (Ranna tee rajooni puhul). Eraldatus 
üldistest liikumisteedest muudab elanike arvates elukohta vaiksemaks ja ka 
turvalisemaks. 

“Siin on kah siuke (.) ta on ikkagi kõrvaline paik (..) sest ta ei ole ühegi 
peatänava ääres (..) ta on tupiktänav (.) mis tähendab seda, et sinna ei juhtu 
suvalised võõrad (.) et sinna tulla sa pead ikkagi spetsiaalselt sinna tulema (.) 
ma ei kõnni sealt lihtsalt mööda (.) noh autoga ei sõida selt lihtsalt mööda sest 
auto ei saa sealt läbi sõita (.) peab tagasi minema (..) et seal ei puutu kokku 
siukse aktiivse transpordisaginaga (.) siuke vaikne (.) suht turvaline on ka 
ilmselt praegu.” (Int-16, Ülejõe) 
 

Kuigi osadele elanikele meeldib väga ümbritsev uusehituslik keskkond, siis teised 
jällegi hindavad piirkonna ajaloolisust, mis muudab elukeskkonna hubasemaks. 

“Samas need siuksed vanad puumajad, et need (.) nad (.) jälle teistmoodi (.) 
teevad siukest piirkonda nagu (.) nagu hubasemaks ja mõnusamaks, et ei ole 
siuke (.) mingi nüüd (.) mingi äripiirkond või (.) või selline, et (.) mingi kõrgelt 
arenenud või (.) siuke (.) mõnus ja (.) mõnus ja hubane.” (Int-17, Ülejõe) 
 

Kuid üldiselt piirkonna ajalooline taust ei ole nii oluline kui ratsionaalsed aspektid. 
Siiski on ümbritsev elukeskkond väga tähtis, kuid hinnatakse pigem kõrghaljastust, 
rahulikkust, piirkonna eraldatust linnakärast. Vähem olulised on ehitusliku keskkonna 
esteetilised aspektid ja ajatus.  

“Noh just esimene põhjus oli see, et ta oli samamoodi kesklinnale lähedal (.) 
nagu ka see eelmine elukoht ja teiseks oli (.) see elukeskkond LINNAOSANA (.) 
oli meile (.) me hindasime seda ja ja ja muidugi, et ta oli kõrghaljastatud 
piirkond ja seal oli meeldiv ümbrus (.) ja maja ise konkreetselt NOJAH samas 
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ta pakkus tegelikult (.) ka auto parkimise võimalust ja (.) nojah.” (naerab) (Int-
12, Näituse tn) 
 
“Noh, (.) ta on (.) looduslikult (.) kaunis kohas, et (.) ta ei ole noh, (.) kuigi 
korter on kesklinnas, on, (.) on ta ikkagi (.) niivõrd vaikses ja hubases kohas, et 
(.) ja emajõgi on (.) kiviviske kaugusel.” (Int-17, Ülejõe) 

 
Üldiselt on funktsionalistliku linnalise keskkonna valinud inimestele kõige 
olulisemaks asukoht ja sellest tingitud hüved ning uue elamuga kaasnevad 
mugavused. 

 
Tüüp III: Kompromissvariant  
Kompromissvariandi puhul on elanike selgeks eelistuseks muu elukohatüüp kui korter 
siselinnas: kas oma maja või elamine maal. Praegune elukoht võib olla tingitud 
materiaalsete ressursside nappusest, mis ei võimalda hetkel lubada maja eluasemena.  

“Ja ikkagi sai see rahaline pool et (.) et ikkagi maja ostuks piisavalt raha ei 
olnud kuna me tahtsime kindlasti osta (.) et siis ikkagi see rahaline pool (.) et 
seal Emajõe ääres (.) noh seal oli ikkagi korter (.) korter on odavam osta kui 
maja (.) ja samas ta on ka kesklinnale lähedal (.) et need kaks kombinatsiooni 
siis.” (Int-14, Ülejõe) 

Teiseks võimaluseks on kompromiss teiste pereliikmetega. Näiteks oleks 
eelistatuimaks elukohaks maalähedasem elukeskkond, aga perekondlikel põhjustel ei 
saa seda realiseerida – näiteks kui keegi perekonnast jällegi eelistab linnalist 
elukeskkonda. Sel juhul on leitud kompromiss poollinnalise elukeskkonna näol – 
suure aiaga kahepereelamu Tammelinna kesklinnapoolsemas piirkonnas.  

“Mina akadeemilise bioloogina pigem eelistaksin suurlinnale või üldse 
linnalisele eluviisile mingisugust (.) vähe (.) metsasemat keskkonda. Jah, metsa 
(.) elu, kui sellist. No mitte päris nüüd maale (.) aga on selge, et ülejäänud 
pereliikmetel on teised eelistused. Ja see (..) käib ühte sammu minu (..) noh, 
võimaliku (.) linnalise eelistusega. (..) Kompromiss.” (Int-10, Tammelinna) 
 

Üldiselt on sellesse gruppi kuuluvad elanikud enda eluaseme omanikud ja seostavad 
ka oma identiteeti elukeskkonnaga, kuid mitte nii tugevalt kui teadliku miljöövaliku 
teinud inimesed. Enda identiteeti seostatakse elukeskkonnaga, sest nähakse ka selles 
elukeskkonnas palju eeliseid ja häid külgi. Kuna elukohta juba omatakse, siis pole ka 
plaane lähiajal kuskile liikuda. Praegune elukoht pole küll ideaal, aga on 
ideaalelukohast kohe järgmine variant.  

“Praegu on kuidagi nüüd just kui see korter sai ostetud et (.) et siis tunned selle 
kohaga nagu veel rohkem nagu sellist seotust (.) et nüüd ongi nagu (.) siin ongi 
(.) sinu kodu.”(Int-14, Ülejõe) 
 

Praeguse elukoha puhul nähakse ja väärtustatakse samu eeliseid, mida peavad 
oluliseks ka esimesse kahte gruppi kuuluvad siselinna elanikud: kesklinna lähedust, 
infrastruktuuri kättesaadavust, uue elamu puhul sellega kaasnevaid mugavusi 
(keskküte), rahuliku ja turvalise elukeskkonna olemasolu. 

Intervjueeritav:” Piirkond oligi üks kõige olulisem asi selle korteri valiku juures 
(.) et kindlasti ei tahtnud minna kuskile Annelinna paneelmajadesse (.) et ikkagi 
nagu sellist (.) et oleks rahulik (.) turvaline (.) aga samas ikkagi kesklinnale 
lähedale (.) et elukeskkond oli kindlasti üks põhitegureid korteri ostu juures.” 
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Intervjueerija: “Aga mida te seal elukeskkonna juures siis vaatasite?” 
Intervjueeritav: ”Elukeskkonna juures (..) seda et oleks (..) no põhiline, et oleks 
kesklinnale lähedal (.) et ei peaks kogu aeg bussidega sõitma (.) et kuna mul on 
ka kool kesklinnas (.) ja töö kesklinnas (.) siis et oleks (.) ja muidugi see ka, et 
kuna lähedal on poed (.) olemas on ka spordikeskus (.) et see nagu oli ka 
määrav selle keskkonna juures.” 
Intervjueerija: “Aga kas määravaks sai ka nii-öelda küttesüsteem?” 
Intervjueeritav: “Jaa (.) see ka (.) et kindlasti me ei ole sellised inimesed, kes 
viitsiksid puu (.) puuküttega mässata (.) siis oli väga oluline et oleks keskküte (.) 
et kuna me ikkagi (.) väga palju aega veedame kodust väljaspool (.) et siis 
puuküte ei tulnud kindlasti kõne alla.” (Int-14, Ülejõe) 
 

Juhul kui soovitud elukohta ei saanud muretseda materiaalsete võimaluste tõttu, tehti 
praegune siselinna elukohavalik suures osas tingituna eluetapist ja -stiilist.  

“Et ongi nagu kesklinna on nii käe-jala juures et (.) et kuna töö ja kool ja kõik 
on nii kesklinnas ja (.) ja suhteliselt palju käin ka sõpradega väljas (.) ikkagi 
veel (.) et siis nagu see sai minu puhul kindlasti mõjutas seda otsust päris 
palju.” (Int-14, Ülejõe) 
 

Praegu ollakse veel elukohaga rahul, kuid nähakse ka elukoha negatiivseid külgi, mis 
ei vasta ideaalelukohale ja loodetakse, et kaugemas tulevikus on materiaalsed 
võimalused paremad ning eelistatud elukohatüüp – eramaja linnakeskusest veidi 
eemal – saab võimalikuks.  

“Pigem mulle tundub, et see keskkond, kus me praegu elame (.) et seal on võib-
olla neid negatiivseid poole natuke rohkem tegelikult (.) kui nendes Tammelinna 
ja Variku linnaosas (..) et just (.) seal Variku ja Tammelinn on ikkagi nii kaugel 
kesklinnast (.) et seal kasvõi näiteks kodutuid ei liigu /…/ jah (.) pigem ikka 
rahaline pool (.) sai nagu otsustavaks.” (Int-14, Ülejõe)  
 
“Või siis oleme mõelnud, et isegi võib vaadata ka kuskil Tartu linnapiirides või 
kuskil lähedal mõnda piirkonda (.) et kuhu kolida (..) et selleks ajaks võib-olla 
on rahalised võimalused ka paremad (.) et siis saab vaadata võib-olla ka 
väikest maja (.) ostmiseks.” (Int-14, Ülejõe) 
 
“Hea oleks muidugi kui saaks elada oma majas (.) et just ka, et kui on lapsed (.) 
et oleks laste selline mänguruum, kus saaks mängida (.) et ei peaks kogu aeg 
muretsema nende pärast.” (Int-14, Ülejõe) 
 

Juhul, kui praegu elukoht linnalises keskkonnas maalähedase asemel on 
kompromiss perekondlikel põhjustel, siis plaanitakse paika jääda ja ei ole plaanis 
elukohta vahetada. Pere on tähtsam kui ideaalis maalähedane elukoht. 

“Aga, noh, ütleme, et see mingisugune selline (.) SOOV on kusagil, väike ajus 
olnd olemas juba, noh, ammust ajast, aga see on sihike ebamäärane. Aga ta on 
järjest komplitiseerund ja komplitiseerund. (..) Aga, aga ma saan aru, et see 
praegune situatsioon, see kompromiss on ka (...) nii on. Ehk siis, et kui tahta 
ikkagi (.) nagu oma seda (...) unistust realiseerida, siis tuleb millestki muust 
loobuda. Ma ei tea, kas see on siis pere või mis. See on ikka päris selline asi, 
millest võib nagu loobuda. Pere ei ole kindlasti see, millest loobuda.” (Int-10, 
Tammelinna) 
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Tüüp IV: Üleminekueluaseme valik (ajutine) 
Üleminekueluaseme valiku puhul on praegune eluase ajutine peatuspaik. Elanik teab, 
et praegune elukoht on valik ainult teatud eluperioodil: enamasti tudengiajal või ilma 
lasteta kooselu vältel. Kuna teatakse, et elukoht on ajutine, siis enamasti üüritakse 
praegust elukohta. Sageli on noortel tagasihoidlikud majanduslikud võimalused, mis 
ei võimalda elukohta osta. Seega ka tulevikuplaanid on ebakindlad, kuid praegusest 
üürikorterist liigub kindlasti edasi, kas endale kuuluvasse suuremasse korterisse, 
majja või isegi maale. Praegune elukoht linnas on valitud sõltuvalt õpingutest või 
töökohast. 

“No järgmised 5 aastat tuleb elukaaslase õpingute tõttu kindlasti Tartus olla. Et 
(.) selle järel täpselt ei kujuta ette.” (Int-11, Näituse tn) 
 
Intervjueerija: “Aga kauaks te siis uude kohta plaanite jääda, et see kus te 
praegu olete seal Ülejõel?”  
Intervjueeritav: ”Ei oska üldse (.) üldse öelda praegu, sest noh (.) momendil 
meil praegu nagu enda (.) mingisuguseid korteri või maja ostmiseks nagu 
võimalusi ei ole, et me (.) noh praegu on see üürikorteri plaan ja kuna see on 
firma poolt on mingisuguseid soodustusi, siis meil on endal lihtsalt mugav seal 
elada, et (.) aga ma tõesti ei kujuta ette üldse (.) et eks see sõltub sellest kui 
kauaks seda töökohta on mehel (.), et kaua see firma meid seal nagu hoiab ja (.) 
ma ei oska tõesti üldse.” (Int-15, Ülejõe) 
 
“Kuigi maal meile tegelikult mõlemale meeldis ikka tohutult elada, et me noh (.) 
tulevikus on ka tegelikult plaanis, et otsiks endale maale kuskile mingisuguse 
maja, et linnas lihtsalt, (.) et noh saaks lihtsalt omaette oma suure maatüki nagu 
kõik unistavad (naerab).” (Int-15, Ülejõe) 
 

Nagu ka teiste tüüpide puhul on ka siinkohal kättesaadavus oluline kriteerium elukoha 
valiku puhul. Kuna aga enamasti kuuluvad selle tüübi alla noored ja tudengid, siis 
enamasti ollakse orienteeritud kodust väljas meelelahutusele.  

“Ja siis (.) õhtune aeg (.) kulub lihtsalt meelelahutuse peale, (.) külastades 
erinevaid meelelahutuse kohtasid linnas.” (Int-7, Veski tn) 

 
Elukeskkond ja miljöö ei ole nii oluline kui asukoht. Kuna nooremad elanikkonna 
grupid on tavaliselt liikuva eluviisiga, siis on ka oluline, et infrastruktuur (rongijaam, 
bussijaam) asuks lähedal. Kesklinnalähedane asukoht võimaldab aga mugavalt ja 
kiirelt käia koolis, tööl ja sisustada ka vaba aega.  

“Et see on (.) sobiv (.) nii minu jaoks, (.) kuna ma liigun palju ringi, (.) 
väljaspool Tartut just, et ma saan siit rongi peale minna, (..) bussijaam ei ole 
võib-olla väga kaugel, auto parkla on (.) maja hoovis olemas. Elukaaslasel on 
(.) siit (.) rattaga 10 minutit kooli minna.” (Int-11, Näituse tn) 
 
“Lihtsalt, et liikumine oleks mugavam (.) lihtsalt tööl käimine, poes käimine, 
raamatukogus, kus iganes, kohvikus.” (Int-15, Ülejõe) 
 

Praeguse elukohaga ollakse enamasti rahul ja lähima paari aasta jooksul elukohta 
vahetada ei soovita. Kuid sellegi poolest ei olda tavaliselt identiteedilt kuigi tugevalt 
kohaga seotud. Enamasti on see tingitud sellest, et praegust elukohta üüritakse ja 
teatakse, et mingi hetk liigutakse sealt edasi. Seega ei võeta ka kogukonna tegemistest 
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osa ega panustata piirkonna arengusse. Samuti ei nähta ka väga vaeva, et muuta 
korterit enda jaoks hubasemaks ja kodusemaks.  

“Kuna ma tunnen, et ma ennast liiga pikalt selle kohaga ei seo, (.) siis ma ei 
taha endale (.) lisakohustusi juurde võtta, kuna praegu päris hästi SEEDITAV 
elukeskkond, siis ei hakka (..) ka osa võtma. Ma arvan, et kui (.) ma oleks selle 
korteri ostnud (.) siia, siis kahtlemata ma (.) püüaks panustada siinsesse 
ühistusse või ükskõik piirkonna, (.) kui siin on mõni selts või miski, et (.) elu 
parandada, et tegevust juurde, (.) et ühiseid tegevusi.” (Int-11, Näituse tn) 
 
“Üürikorteri puhul muidugi see, et me ise seal ju praktiliselt (.) et me võib-olla 
võiksime seal midagi teha, kui me tahaks, aga (.) ma mõtlen just mingisugust 
remonti (.) ma tahaks (.) mulle võib-olla ei meeldi need valged seinad, mis meil 
seal on (.) et on natukene (.) kõle on ja see laminaatpõrand ja (.) noh et kui ma 
saaksin ise seal natukene rohkem midagi teha ja tõesti oma käe järgi, oma 
südame järgi, siis oleks see juba midagi muud. Et praegu ta (.) ta ei ole ikkagi 
selline pesa, et oma kodu nagu.” (Int-15, Ülejõe) 

 
Lisaks on ka ideaalseks elukohaks mingi muu elukohatüüp: näiteks vanem maja või 
hoopis maalähedasem elukoht.  

“Mulle nagu meeldib see (.) see kant ja see korter, see koht, aga üldiselt ma 
TUNNEN ennast linnas üsna siuke VANGISTATUNA, (.) et kuna ma olen maal 
looduses üles kasvanud, siis (.) siis tõmbab koguaeg metsa poole. (.) Et õnneks 
mul siis (.) töö pakub seda võimalust, et ma (..) saan iga nädal päris mitu päeva 
linnast välja loodusesse. (.) Et jah, (.) see on see et (.) LINN ei ole päris minu 
elukeskkond.” 
 
“Kui hakata endale mingisugust elukohta vaatama (.) kuigi siis pigem nagu 
eramaja, mitte korterit, aga see oleks küll tingimuseks, et ei peaks olema selline 
uus maja (..) et tal oleks ikka mingisugune hing juba sees või kuidagi (.) midagi 
natuke ajale juba jalgu jäänud (.) kuidagi nagu natuke masseeritus saadud või 
noh (.) et need siuksed uued karbid nagu  (.) noh sa elad seal, aga mingisugust 
siukest emotsiooni ei teki.” (Int-15, Ülejõe)  

 

4.2.3. Elustiil 

Tartu siselinna elanikel on suhteliselt linlik elustiil. Linliku elustiili all mõeldakse 
siinkohal seda, et paljud igapäevase elu aspektid ja ka tarbimisharjumused on seotud 
linna keskusega. Tartu siselinna elanikud käivad kesklinnas palju, enamasti lausa 
igapäevaselt. Kesklinnas asub kas töö, kool või käiakse kesklinnas meelelahutuslikel 
eesmärkidel, näiteks sõpradega kohtumas ja vaba aega veetmas.  
 
Eristubki kaks gruppi inimesi, ühed, kes käivad enamasti kesklinnas seotult erinevate 
kohustustega, kas siis asjaajamised erinevates asutustes, tööl või koolis, ja teised, 
kelle jaoks kesklinnas käimine tähendab enamjaolt vaba aja veetmist. Vaba aja 
veetmise eesmärgil käiakse kesklinnas näiteks kultuuriüritustel (teatris, kinos, 
näitustel), kohvikutes sõpradega aega veetmas või niisama söömas, õhtuti 
meelelahutusasutustes (enamasti baarides ja klubides), samuti käiakse kesklinnas ka 
lihtsalt jalutamas või perega mänguplatsidel lastega aega veetmas. Kesklinnal on ka 
suur osa inimeste sotsiaalses elus – peamine sõprade, tuttavatega suhtlemine toimub 
kesklinnas. 
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Enamasti ilmneb, et üldine elustiili valik sõltub paljuski elukaarest: nooremad 
leibkonnad on liikuvama elustiiliga ja rohkem orienteeritud kodust väljaspool asuvale 
meelelahutusele, väikeste lastega pered aga pühendavad enda vaba aja lastega 
erinevate tegevuste ettevõtmiseks.  

Intervjueerija: “Aga kuidas te oma vabaaega veedate?” 
Intervjueeritav: (..) “Vabaaega (.) hetkel ikkagi põhiliselt (.) põhiline aeg kulub 
(.) ikkagi kas sõpradega lihtsalt kuskil kinos käimisele (.) kohvikus käimisele (.) 
nädalavahetustel käime ikkagi (.) suhteliselt palju väljas tantsimas.” (Int-14, 
Ülejõe) 
 
“Sinna kesklinna, (.) kesklinna muidu asja, seal on mingid toitlustusasutused, 
lastega käimine, linna (.) nendes, linnas käime kesklinnas JALUTAMAS /.../ 
meile meeldib tegelikult Toomemäel jalutada, meile meeldib käia seal 
Kaubahalli vastas lastemänguväljakul.” (Int-12, Näituse tn) 
 
“Aga (..) lastega just nädalavahetustel käime näitustel, (.) ee 
mänguasjamuuseumis (.) sellistes kohtades, (.) kinos et (...)” (Int-1, Karlova) 
 
“Ütleme, me käime noh Auras ujumas või veepargis või (.) siis on (..) see  (.) 
see Ahhaa keskuses lapsed armastavad käia ja siis botaanikaaias meeldib 
käia.” (Int-6, Karlova)  

 
Väikeste lastega perede puhul eristuvad ka erinevad elustiililised valikud, kas ollakse 
suhteliselt kodused ja perele orienteeritud või just tahetakse vahelduseks palju väljas 
käia.  

“Esimestel aastatel (.) kui me oma selle kodu lõime, siis me olime väga kodused 
(naerab), (.) et siis oli põhisuhtlus käis kodus, et hästi palju käisid sõbrad (.) 
külas (.) õhtusöökidel näiteks, aga nüüd me nagu viimastel aastatel pigem 
läheme ise kodust välja, (.) kuna me veedame palju aega siin, (.) siis pigem 
lähme väljapoole.” (Int-1, Karlova) 

 
Intervjueeritav 1: “Me väga suured väljas käiad ei ole vist väga /…/ Enamus 
oleme tegelikult kodus, kodune rahvas.” 
Intervjueeritav 2: “Ja üsna sihukesed perekesksed niimoodi. Tema nüüd ei käi 
oma sõpradega väljas ja mina oma sõpradega. Pigem jah pere tuttavad ja 
mõned üksikud.” (Int-8, Tammelinna) 

 
Samuti on inimeste aktiivsus ja elustiil sõltuv eluetapist ja vanusest, mida vanemaks 
inimesed saavad, seda rohkem veedetakse aega tööl ja kodus ja ka suhtlemine jääb 
vähemaks.  

“Võib-olla vastupidi, et (naerab) varem ma käisin rohkem kontserdil, teatris ja 
kinos, (.) sest võib-olla on see kõik vanadusest tingitud, et lihtsalt ei viitsi enam 
nii palju, pole nii motiveeritud enam.” (Int-2, Karlova) 
 
“Huvitav, et tegelikult ei ole see suhtlus üldse nii vilgas. Kogu aeg aina 
vähemaks jääb.” (Int-4, Karlova) 
 
“Ma ütlen enamus ajast on siiski nagu tööga seotud elu, et pigem siin töö 
juures. (..) Kuna ma autoga sõidan, siis tänaval ma tegelikult tuttavaid ei näe, 
et tegelikult selline suhtlemine jah on ära kadunud ja kohvikutes ka suhtlust ei 



 87 

käi, et tegelikult tänavatel kohvikutes ma kujutan ette et Tartu kultuuri ja 
intelligentsi, kes käivad, liiguvad jalgsi ja suhtlevad ja tänava peal saavad 
kokku ajavad tarka juttu, et see on täiesti mul (.) see on OLEMATU, suhtlus on 
kas täiesti töö peal olemas või läbi interneti inimestega, aga sellist vahetut 
suhtlust on tegelikult üpris vähe jah. /.../ 
Seltsielu nagu sellist on väga vähe enam, kui ütleme sellist, ütleme sellist, jah, 
seltsielu, mis see muu on kui mingi seltskondlik elu, mingid ühingud mingid 
sõpruskonnad, mingid, ma ei tea (.) korporatsioonid. See on nagu puudu.” (Int-
12, Näituse tn) 

 
Lisaks elukaare ja elustiili valiku vahelistest seostest saab tõmmata paralleele ka 
elustiili ja elukoha valiku vahele. Elustiil on mingil määral seotud elukoha ja 
majatüübiga – miljöö valiku teinud elanikud on üldiselt kodusemad kui 
funktsionalistlike uuselamute elanikud. See võib tingitud olla ka sellest, et uuselamute 
elanikkond on enamasti noorem kui miljööväärtuslike piirkondade elanikud Karlovas 
ja Tammelinnas. Noorte elustiil on aga suunatud rohkem kodust väljapoole, nad on 
mobiilsemad ja ka suhtlevad rohkem erinevate gruppidega väljaspool kodu. Linnaline 
elukeskkond pakub neile palju erinevaid vaba aja veetmise võimalusi.  

“Aga LINNAS on selles mõttes mulle nii tohutult meeldib et mul on noh (.) 
valikuid on tohutult palju, mida sa võiksid oma vaba ajaga teha, et (.) et ükskõik 
nagu kuhu minna (..) et me just eelistame selliseid alternatiivseid võimalusi (.) 
nagu ongi see Genialistide klubi, et hästi mõnusad kontserdid ja mingid 
huvitavad peod (.) ja mingid filmiõhtud ja kõik selline nagu (.) et hästi hästi 
mõnus.”(Int-14, Ülejõe) 

 
Sõltuvalt elustiilile, mis on suunatad kodust väljapoole, on ka valitud kõiki mugavusi 
pakkuv funktsionalistlik uuselamu. 

“Kindlasti me ei ole sellised inimesed, kes viitsiksid puu (.) puuküttega mässata 
(.) siis oli väga oluline et oleks keskküte (.) et kuna me ikkagi (.) väga palju 
aega veedame kodust väljaspool (.) et siis puuküte ei tulnud kindlasti kõne 
alla.” (Int-14, Ülejõe) 
 
“Tegelikult ma olen korteriinimene võib-olla, mitte majainimene, majainimesel 
on vaja palju aega ja võib-olla siis kui oled vanem, võib-olla siis, aga kui on 
lapsed, ja töö on tähtis ja vähem viibid kodus üldse siis, maja eeldab koguaeg 
nokitsemist ja maja ümber ka vaja muru niita ja hoida ja hooldada ja kõik, seda 
ei ole nagu vaja, korteris elad, seal on haldur, kes koristab ja nii ja kõik ja 
edasi ja parkla ja sa ei pea ise palju vaeva nägema.” (Int-12, Näituse tn) 

 
Elustiililisi valikuid võib selgitada ka seotus elukohaga ja keskkonnaga. Kuna 
funktsionalistlikes uuselamutes elavate inimeste seas oli rohkem üürnikke kui 
miljöövaliku teinud elanike seas (Karlovas, Tammelinnas olid kõik intervjueeritavad 
omanikud), siis see võib olla üheks põhjuseks, miks eelistatakse veeta palju aega 
kodust väljaspool. Üürieluasemega kui ajutise peatuspaigaga on väiksem side kui 
elukohaga, mille omanik ollakse. 

„...ma arvan, et võib-olla kui me näiteks üürikorteris elasime, siis me käisime 
rohkem väljas (.) sest siis nagu kodu ei olnud see päris, et see oli selline ajutine 
(.) peatuspaik pigem. (..) aga kui nüüd on oma kodu, mis on enda oma, siis (.) 
kuidagi see suhe on teistmoodi, on parem olla siin.”(Int-1, Karlova)  
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Samuti, kui tegu on ka üleminekueluaseme valikuga ehk ajutise peatuspaigaga näiteks 
tudengiajal, siis võib side elukohaga väike olla ja veedetakse palju aega kodust 
väljaspool. Sel juhul võidakse küll olla linnalise elustiiliga, mis tähendab, et paljud 
tegevused on seotud kesklinnaga, aga esimene eelistus on hoopis linnast väljas maal 
enda vaba aega veeta. 

Intervjueeritav: “Kui ei tööta, siis esimese asjana tegelikult (.) püüame linnast 
kuskile (.) kas siis minu vanemate koju või elukaaslase vanemate koju minna (.) 
või HOOPIS kuskile (..) kuskile mujale. (.) Et koos midagi ette võtta aktiivselt.” 
Intervjueerija: “Nii et linnast väljas just?” 
Intervjueeritav: “Linnast välja jah. (.) VÕI SIIS kui jääme linna, siis (.) kodust 
välja, et hästi palju (.) kinno (.) ja (.) kesklinnas (.) kohvikus restoranis. (.) Et 
Tartu piires veedame kesklinnas palju aega.” (Int-11, Näituse tn) 

 
Kuigi elukoha valiku ja elustiili vahel võib mingil määral tõmmata paralleele, siis 
enamasti on tingitud elustiililised valikud siiski eluetapist. Näiteks Karlovas elav 
väikeste lastega noorpere on väga mobiilse eluviisiga ja ka aktiivse sotsiaalse 
suhtlemisega väljaspool pereringi, hoolimata sellest, et nad omavad kodu 
miljööväärtuslikus piirkonnas ja on ka tugevalt seotud enda elukohaga. 

“Me oleme hästi sellise liikuva eluviisiga, et me tihti ei tea, eriti suvel ei tea, kus 
me homme ööbime (.) et Tartus või maakodus, et sellised nagu (.) suhteliselt (.) 
ekspromt (.) käigud. (.) Aga nädalavahetustel püüame lastega (.) teha 
võimalikult palju (.) käia (.) üritustel väljas, mänguplatsidel, kohvikutes.” 
 
Intervjueeritav: “Näost näkku on igapäevaselt päris palju. Et ma näen sõpru 
iga päev, ei ole sellist päeva, kus ma kedagi ei näe.” 
Intervjueerija: “Aga kus siis selline vahetu suhtlus sõpradega toimub?” 
Intervjueeritav: “Kas siis meie pool, sõprade pool või käime lõunal väljas 
koos.” (Int-1, Karlova) 

 
Lisaks on paljude siselinna elanike sotsiaalsed võrgustikud seotud piirkonnaga, kus 
elatakse.  

“Sõbrad ka elavad lähedal (.) ongi (.) vist enamus sõpru elavad ka kõik 
suhteliselt kesklinna läheduses.” (Int-14, Ülejõe) 
 
“Kui ma siia kolisin ja siiamaani, siis väga palju häid sõpru elavad siin, just 
siin paari-kahesaja-kolme meetri kaugusel.” (Int-13, Näituse tn) 
 
“Siin samas piirkonnas on tõesti palju sõpru elab, mõnikord peab astuma ainult 
naabermajja.” (Int-2, Karlova) 

 
Inimeste suhtlemises ja liikuvuses ilmnevad mõnikord ka sesoonsed erinevused. 
Talvel ollakse kodused ja töisemad ning suvel liigutakse rohkem ringi. Sel juhul ka 
linnaruumi kasutamine erineb talvel suvistest liikumismustritest. Talvel käiakse 
enamasti töö ja kodu vahet, aga suvel liigutakse palju rohkem, satutakse ka rohkem 
kesklinna.  

Intervjueeritav: ”Ise elan Karlova siin linnapoolses otsas, (.) töökoht on 
Riiamäel (naerab), et see minu ring (.) on tavaliselt väga väike ja mõnikord siis 
satun sinna kesklinna, (.) kas siis kultuuriüritusele või (..) siis midagi ostma, (.) 
mida vaja.” 
Intervjueerija: “Aga kui sageli satute kesklinna?” 
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Intervjueeritav: “Mmm no ma teen mõnikord asja, et süüa tuua (.) 
Kaubamajast, et natukenegi jalutada (naerab). Aga noh (.) nädalas korra või 
üle paari kolme nädala käin kinos või teatris (.) niimoodi. (..) Aga muidu mul 
sinna asja ei ole. (..) SUVEL rohkem muidugi, talvel mitte eriti. Talvel ma olen 
üsna töökeskne, suvel, siis (.) ma käin rohkem ringi.” (Int-2, Karlova) 

 
Suhtlemise kasvu suvel soodustavad Karlovas näiteks hoovide olemasolu, kus saab 
ühiselt naabritega aega veeta.  

Intervjueeritav: “Jajah, suve poole näeb ikka naabreid rohkem, jah.” 
Intervjueerija: ”Ja pigem nagu siis ühisel õuealal siis?” 
Intervjueeritav: “Jah.” (Int-3, Karlova) 

 
“Siis on siin ja kuna majad on siin niimoodi kokku ehitatud, (.) siis aias viibides 
tuleb tunne peale nagu ei olekski linnas, nii et see on hästi meeldiv, suvel on 
aias võimalik olla sellise tundega nagu oleks maal, (.) et linnakära nagu ei 
kosta suvel üldse.” (Int-2, Karlova) 

 
Üldiselt võib väita, et elukoht mõjutab elustiili küll, need, kes varem elasid kesklinnas 
kaugemal, käivad nüüd, kui kesklinn on kättesaadavam, rohkem linnas. Neil, kes on 
kesklinnale alati sama lähedal elanud, ei ole harjumused elukohavahetusega 
muutunud. Lisaks sellele, et kesklinnalähedane asukoht soodustab linliku eluviisi, 
aitavad aktiivsele kodust väljapoole suunatud eluviisile kaasa ka sotsiaalsed sidemed 
piirkonnas.  

“No selline väljas käimine, kuna siin on palju lihtsam, siis ma arvan, et see on 
SUURENENUD mingil määral, sest no (..) suveõhtutel ikka linna väga lihtne 
minna ja mõnus. (..) ja üldse (..) kui kuskil kaugemal elaks, siis ma arvan, et 
väga ei viitsiks.” (Int-13, Näituse tn) 

 

4.2.4. Piirkonna tunnetus ja taju  

4.2.4.1. Alad miljööväärtuslikes piirkondades 

Karlova 
Miljöövaliku teinud elanikud näevad enda elukohta selgelt miljööväärtuslikuna. Nad 
hindavad piirkonna miljööd väga ja teevad vahet hästi renoveeritud majal ja 
miljööväärtust mitte arvestades renoveeritud või ehitatud majal. Neile elanikele ei 
meeldi renoveerimised ja ehitused, kus pole arvestatud algupärase hoone ajaloolise 
väärtusega. Eriti tundlikud on “õigesti” renoveerimise suhtes Karlova elanikud. 

“Seesama muinsuskaitse, kes ei lasknud siin meil seda terrassi teha, seesama 
lasi ehitada ilusa sammastega hoone asemele sellise jõleduse. See on nagu terve 
mõistuse vastane. Mina seda küll üldse aru ei saa, kuidas üldse on võimalik 
kuidagi teistmoodi mõelda, et kui sul on selline maja, et sa, ma ei tea, tõesti, see 
on nagu ilumeeles või ma ei tea milles. Minu arust see on ainuvõimalik viis seda 
renoveerida. Ei saa nagu (...).” (Int-4, Karlova) 

 
“Ma sooviks Karlovale ka seda oma ilu, et, et näiteks kohe siin mõni maja edasi 
on selline betoon-klaasi koletis, et, et jah, et näiteks minu meelest see 
kunstimaja, see Kunstikool on piiri peal, minu meelest päris maitsekalt 
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renoveeritud ja moderne, aga mitte liiga selline kummaline, on säilitanud 
natukene oma sellist ajaloolist hõngu. See mulle meeldib.” (Int-6, Karlova) 

 
Karlova elanikud tunnetavad piirkonna ajaloolist hõngu, mis eelkõige seostub neile 
puitarhitektuuriga. Ka hubased hoovid kõrghaljastusega on piirkonna pildis tähtsal 
kohal. Elanikud peavad piirkonda huvitavaks ja meeldivaks jalutamiskeskkonnaks, 
eelkõige madalama hoonestuse tõttu. Karlova elukeskkonda peetakse väga 
meeldivaks ja kuna enamus Karlova elanikke on tulnud siia elama pikalt kaalutletud 
valiku tagajärjel ja plaaniga pikemaks Karlovasse paigale jääda, siis ka keskkonnast 
rääkides seostatakse seda enda elu kaugema tulevikuga. 

“Väikene puust linn. No jah, puitasum. Ajalooline miljööväärtuslik puitasum. 
Kesklinna lähedal. Kõrghaljastusega. Ee ja siis, mis ma siis tahaksingi, ja ei 
jah, õue- ei hoovialaga, aiad ühesõnaga, kõrghaljastus ja aiad.” (Int-3, 
Karlova) 
 
“Aga kodu võiks mul olla ikkagi mitte suurte majade vahel, et KUI ma TAHAKS 
jalutama minna, ma ei ole küll jalutajatüüp, aga KUI MA TAHAKS jalutama 
minna oma lapsega või lapselapsega kunagi, et siis mul oleks see keskkond, kus 
ma saaks seda teha. Selles mõttes Karlova on väga meeldiv keskkond muidugi.” 
(Int-2, Karlova) 

 
Hinnatakse kesklinna lähedust ja kättesaadavust, samas erinevalt kesklinnast ka 
vaikust. Tunnetatakse, et piirkond on mingil määral eraldatud kesklinnast ja 
linnakärast. Oluliseks aspektiks kesklinnalähedase asukoha puhul on, et saaks 
jalgsi või jalgrattaga liigelda, mis on oluline osa miljöövaliku teinud elanike 
keskkonnasäästlikust elustiilist. 

Intervjueeritav: “Ei ta on, üks asi on see kindlasti, mis meile meeldib, on see, 
asukoht, et ta on nagu (.) noh (..) ütleme kesklinna lähedal aga samas ta ei ole 
nagu ka päris kesklinn. Et ta on nihukene noh (..) ühest küljest kõik need ujulad 
ja värgid ja noh töökohad meil ka siin lähedal tegelikult mõlemat.” 
Intervjueerija: ”Mhmh.” 
Intervjueeritav: “Saab minna jalgsi, rattaga, ja ei ole mingit probleemi , et 
asukoht on kindlasti, teisest küljest on selline vaiksem.” (Int-6, Karlova) 
 

Karlova elanikud tunnevad ennast piirkonnas üldiselt turvaliselt. Samas ei 
idealiseerita sealset elanikkonda ja tõdetakse, et kuritegevust on ka Karlovas. Mõnel 
juhul tunnistatakse küll turvalisuse ja madalama staatusega elanikkonnaga seotud 
probleemide olemasolu piirkonnas, aga neid ei peeta millegipärast osaks enda 
elukeskkonnast. Üldjoontes tunnevad Karlova elanikud ennast Karlovas turvaliselt. 

“Ma olen alati ennast Karlovas turvaliselt tundnud, kuigi siin on olnud 
intsidente (.) aga (.) need on nagu kuskil (.) teises Karlovas (naerab), mitte 
selles minu Karlovas.” (Int-1, Karlova) 
 
Intervjueeritav: “Ei no üldiselt võib-olla see on selline stiilne koht. Ikkagi on 
see miljöö siin lahe. See on meeldiv. Mingisugune halb üllatus on see, et see 
tundub selline kriminogeenne, siin on sellised noorte.” 
Intervjueerija: “Kambad jah.” 
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Intervjueeritav: “Noortekambad jah. Ja suvel oli siin sellist lärmi (.) noh, et see 
oli ebameeldiv. Ja siis (..) aga üldiselt jah, ei kihvt, suhteliselt vaikne ikkagi.” 
(Int-4, Karlova) 
 
“Jah, aga ega ma ei loe Karlovat maailma kõige turvalisemaks kohaks. Juba 
enne, kui ma siin ei elanud, võis alalõpmata lehest lugeda, kuidas saega tänaval 
keegi  inimene, keegi naine triikrauaga oma mehele lõi ja Tähe tn nurgal võeti 
ära mobiiltelefonid. Ma arvan, et siin ikka elab igasugust elementi.” (Int-3, 
Karlova) 
 
Intervjueeritav: “Noh, ei ole nagu niisugust hullu, et noh, ma ei tea, seal on 
väga harva, ütleme, sel kevadel oli korra, kui kutsuti (.)” 
Intervjueerija: ”Politsei.” 
Intervjueeritav: “Politsei ja kiirabi, keegi ähvardas kellegi ära tappa ja oli 
selline (.), hommikune järeljooma, kus (.). Aga noh ei, see oli noh, (.) üldiselt 
nagu tänaval küll ei arva, et keegi sulle kallale tuleks.” (Int-6, Karlova) 

 
Karlova elanikud on tajunud ka, et piirkonda on kolinud rohkem kõrgemal ametialasel 
positsioonil elanikke. Kõrgema staatusega elanikud piirkonnas tõstavad piirkonna 
elanike silmis Karlova mainet.  

“Ja siis peale (.) nojah siis mingil ajal kolis siia hästi selline nagu (.) eee 
ülikooli professorid ja arstid ja sellised inimesed (.) et jah.” (Int-1, Karlova) 

 
Tammelinna 
Ka Tammelinna taju juures on oluline koht kõrghaljastusel. Lisaks ruumil, mida 
piirkonnas on palju tänu suurtele kruntidele. Samamoodi tunnetatakse piirkonna 
eraldatust kesklinnast, aga samas väga väikest vahemaad kesklinnani.  

“Noh, ma arvan, märksõna kindlasti on selline kõrghaljastus või puud. (.) Siis 
(.) Majad. Hajali (.) Ruumi. (..) Aedlinn. (..) Minu jaoks on see nagu selline (.) 
nagu maa ja linn koos tegelikult. Et sa siin oled, siis sa ei ole (.) ei linnas ega 
maal, vaid hetke pärast oled linnas ja võid olla ka nagu maal.” (Int-9, 
Tammelinn) 
 
“Jah. Ma arvan küll, et see on nagu väga selgelt see, et (.) hajaasustus ja 
rahulik kant ja (.) ja siis need samad puud, mille kallal ma siin vingun, et nad 
tegelt on (.) ju väga toredad. Noh, see miljöö, nendest tammedest, mis siin on, 
kui kõnnid seda alleed mööda kevadel, varahommikul või (.) Aga, noh, mis siin 
nagu (..) Tegelikult saab siit 10 minutiga jala kesklinna.” (Int-9, Tammelinna) 

 
Ka Tammelinna elanikele on oluline piirkonna ajaloolisus ja selle taju, mis väljendub 
rahulikkuses.  

“Ta on nagu rahulikum, ta on arhailisem, igas mõttes vanamoodne. Nii heas kui 
halvas mõttes. Et see ongi tema eelis. Loomulikult. Nii, nagu, noh (.) Tähtvere 
teatud piirkondadel, osadel on sama fluidum.(.) Paljus. (.) Karlovas on osalt 
sihukseid kohti olemas. On samad (.) samad (...) Ta kannab mingisugust 
sihukest (.) minevikutaaka. Jutumärkides.” (naerab) 
Intervjueerija: “Mhmh. Heas mõttes?” 
Intervjueeritav: “Heas mõttes, jah.” (Int-10, Tammelinna) 
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Tammelinna elanikud hindavad sealset ajaloolist arhitektuuri, aedlinnale omast 
rahulikku elulaadi. 

“Ta natukene selline, vanamoodne. Oma (.) oma sellelt olemuselt. Siis see 
arhitektuur, see on tegelikult ju eelmise sajandi algusest pärit. Kui ka inimesed, 
kes seal on, on natukene vanamoodsad. Ei ole mingid (..) noh, ultramoodsad 
inimesed siis. Kuigi nad võivad riietuda täiesti moodsalt jne, aga, nii-öelda, see 
SUHTUMINE ja see kõik on natukene teistsugune. (..) Ta on ikka nagu (.) 
arhailisem igas mõttes. Nagu rahulikum on, kui niimõnigi teine koht siis. See on 
küll asi, mis mul (.) nagu tema juures meeldib küll. (.) Et see sobib palju 
rohkem, kui Tallinna kesklinn.” (Int-10, Tammelinna) 

Intervjueeritav: “Lihtsalt võibolla siin on nagu meeldivam see asi nagu või 
enesetunne või sihukene rahulikum meeldiv õhkkond.” (Int-8, Tammelinna) 

 
Tammelinna püsielanikkonnast suurem osa on elanud oma eramutes juba 
aastakümneid ja on vanemapoolne. Elanikud tunnetavad, et piirkonda on kolinud 
palju uusrikkaid, kes on maju renoveerinud. Elanikud tajuvad, et enamus inimesi 
piirkonnas on pereealised, kas siis nooremkeskealised või keskealised, samuti on 
piirkonnas ka vanemaid inimesi, pensioniealisi. Nooremaid inimesi on siiski vähem. 
Piirkonnas segunevad nii uusrikkad, kes on alles hiljuti piirkonda kolinud, kui ka 
pikaajalised elanikud, kes pigem on vanemaealised. 

Intervjueeritav1: “Mulle tundub et ka need inimesed on nagu püsivad kohalik 
elanikkond ja paiksemad. Muidugi see Elva tänav seal on palju selliseid 
uusrikkaid ka noh kes.” 
Intervjueeritav2: “Ei noh kõik on ju viisakas (..)ehitavad ilusasti ja.” 

Intervjueeritav1: “Jah.”  
Intervjueerija: “Kuidas te iseloomustate elanikkonda? Kas on siis vanemapoole 
või siis nooremapoolne. Näiteks teie tänava elanikkond. Millised inimesed siin 
on?”  
Intervjueeritav1: “Siin on nii ka vanemaid ka ju nii keskealisi siis on ka noori 
ju.” 
Intervjueeritav2: “Keskealised. Noori, meist nooremaid ikka ei ole. Pere 
inimesi, meist nooremaid.”  
Intervjueeritav1: “Ma peangi neid nooreks sihukesed 30-40 on ju ka noored ju 
(naerab).” 
Intervjueeritav2: “Enamus on sellised pere inimesed 30-40 või 45 aga on 
vanemaid ja päris noori siin ikka ei ole Meil naabrid on üürnikud siin tudengid 
vist.” 
Intervjueerija: “Tudengeid satub vist vähe siia piirkonda.”  
Intervjueeritav1: “Ei minuarust on siin mõned majad, mis on siin tervenisti 
üüritud välja ja tudengid on seal.” (Int-8, Tammelinna) 
 

Aspektid, mida miljööalade elanikud elukoha piirkonna juures tajuvad, on pigem 
esteetilised ja seotud neile ajaloolistele aladele omase miljööga: kõrghaljastus, 
iseloomulik arhitektuur, Tammelinnas vaba ruum ja aeglasem elutempo, Karlovas 
omanäolised hoovid ja piirkonna “stiilsus”. 
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4.2.4.2. Funktsionalistlikud uuselamud ajaloolises keskkonnas 

Ülejõe 
Üldiselt peavad Ülejõe uuselamute elanikud enda elukeskkonnaks ainult väikest ala, 
mis hõlmab Emajõge ja oma eluaset uute kortermajade kompleksis. Enamasti 
uuselamu arendusest väljapoole jäävaid vanemaid elamuid ei peeta osaks enda 
elupiirkonnast. Uuselamute elanikele on piirkonna tunnetamise puhul väga oluliseks 
faktoriks Emajõgi, mida seostatakse tugevalt enda elukeskkonnaga. Emajõeäärset 
elukohta peetakse boonuseks. Samuti tajuvad Ranna tee uuselamute elanikud enda 
elupiirkonda eraldatuna nagu ka Karlova ja Tammelinna elanikud. Kui Karlova ja 
Tammelinna elanikud tunnetavad enda elupiirkonda eraldatuna kesklinnast, siis 
Ranna tee elanikud tajuvad pigem eraldatust ümbritsevast vanast elukeskkonnast. 
Suletus tagab elanike arvates turvalisuse ja hubasuse ning ka sobivuse perekonna 
eluks. Oluline on ka kesklinna lähedus ja kättesaadavus. 

 “Praegune elukoht on nagu jõe ääres, (.) on (.) on väga (.) väga mõnus ja siuke 
(.) noh (.) hingelähedane, et (.) ja (.) ja see piirkond on ise ka selline (.) mõnus 
(.) mõnus vaikne ja (.) samas on ta kesklinnale väga lähedal, et (.) et igati (.) 
igati mõnus elupiirkond.” (Int-17, Ülejõe) 
 
“Mulle üldse tundub, et Emajõe ääres elamine on kuidagi boonus või ma ei tea 
(.) /…/ Et ongi (.) et linnale hea ligipääs ja (.) kõik on kuidagi käe-jala juures ja 
(..) suvel on nii hea mõnus kui on Lodjakojas mingid üritused, siis on rahvast 
jälle nii palju kuidagi kõik see allee on kuidagi (.) melus (naerab). Tõesti (.) et 
tõesti kõik on nagu korras ja kõige eest on hoolt kantud, et (..)” (Int-15, Ülejõe) 

 
“See piirkond, kus me siis elame on elukeskkonnaks selles suhtes väga hea, et 
(.) ta on hästi selline (.) turvaline (.) hästi hubane (.) on selline (.) ma ütleks, et 
on (.) kui ma esimest korda sinna läksin (.) mulle tekkis esimene mõte, et see on 
nagu selline omaette selline maailm (.) et seal on nagu kõik sellised uued 
kortermajad (.) on seal teatud määral ka aiaga piiratud (.) et see tekitabki 
sellise nagu (..) väikse oma nagu (..) maailma või sellise nagu (.) piirkonna 
tunde (.) et oleks natuke nagu teistest kohtadest võib-olla ära lõigatud (.) et 
selles suhtes on ta elukeskkonnaks (.) et siiamaani ma olen nagu väga rahul, et 
(..) et ta on selline nagu kodune (.) ütleme nii (.) et tekitab sellise koduse tunde 
(.) et seal on nagu hästi lihtne ennast koduselt tunda (.) ja samal ajal on hea 
see, et kõik asjad on nii lähedal ja (.) ja et on seal see jõgi ja saab jalutamas 
käia (.) et see on natukene selline looduslähedane ja (.) et selles suhtes on hästi 
sõbralik keskkond ka et (.) eelkõige tulevikule mõeldes, et kui lapsed oleksid 
näiteks (.) et saavad seal rahulikult mängida (.) seal on siuke (.) omamoodi 
hoov seal (.) et saavad seal kasvõi jalgrattaga rahulikult ringi sõita, et ei pea 
muretsema autode pärast (.) või et tuleksid ka võõrad tülitama (.) et see tundub 
natukene selline piirkond (.) et seal kõik tegelikult tunnevad (.) näevad kes seal 
liiguvad ringi ja ikkagi elavad seal (.), et kui sinna ikkagi võõras inimene satub 
(.), et siis on ikkagi kohe suhteliselt teada.” (Int-14, Ülejõe) 

 
Uuselamuid ümbritsevates vanades puumajades nähakse mõnikord probleemi 
madalama staatusega ja asotsiaalse elanikkonna näol. Teistes piirkondades ei tooda 
seda aspekti eraldi välja. Kuid ka Karlovas kerkis esile turvalisuse probleem seoses 
sealsete madalama staatusega elanikega. Ülejõe elanikke häirivad asotsiaalid nii oma 
olemasoluga kui ka eluviisiga, samas ohtlikuks neid ei peeta.  
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Intervjueerija: “Aga kas selles piirkonnas on nagu muret ka või probleeme, mis 
vajaksid lahendamist?” 
Intervjueeritav: “Mm (.) ausalt öeldes, (.) hetkel nagu väga ei oska öelda. (.) 
Võib-olla need (.) võib-olla need vanad puumajad, mis on meie elamute ümber, 
(.)  et need mõned seal võib-olla ja noh (.) eks seal Emajõe ääres neid 
asotsiaale ka siiberdab ringi, et (.) senini, (.)  senini nad küll kurja teinud ei ole, 
aga (.) aga kes teab, et (.) võib-olla mõned elanikud tunnevad selle pärast 
muret, et (.) ise, ise hetkel väga, (.) väga (.) väga ei (.)  mõtle sellele.” (Int-17, 
Ülejõe) 
 
“Muidugi seal on see, et (.) suvel on seal (.) asotsiaalid pargipinkide peal (.) et 
see on küll negatiivne, mis seal on (.) ja siis nad käivad sinna (.) seal on all üks 
nurk ja seal on see veekaev või mingi siuke, kust see tavaline puhas vesi tuleb (.) 
ja siis nad käivad seal seda vett võtmas ja kolistavad seal oma pudelitega 
(muigab) nad on täpselt nagu meil seal magamistoa akna all (..) ja siis nad 
mõnikord seal suvel terve öö läbi tülitsevad seal ja siis (.) magavad seal kuskil 
siruli maas ja (.) see on nagu ainuke negatiivne asi (..) aga no vahest suvel ikka 
tullakse peolt ja karjutakse seal ja (.) siuke möll käib suvel kogu aeg (.) aga 
talvel ka tegelikult (.) eile just oli seal korteris kuskil pidu (.) karjumine oli (..) 
aga noh see on nagu igas kortermajas (.) muud ma nagu ei oskakski välja 
tuua.” (Int-18, Ülejõe) 
 

 
Sealset elukeskkonda peetakse turvaliseks, sõbralikumaks ja üldiselt paremaks kui nt. 
Annelinna kortermajade piirkonda.  

“Selles suhtes ikkagi on (.) see elukeskkond nagu olulisem (..) et (..) et ikkagi 
olulisem on see elukeskkond (.) et see oleks nagu selline sõbralik ja (.) turvaline 
ja hea et (.) et kui see eluase (.) noh (.) ma arvan, et kui see eluase (.) sama 
eluase asuks kuskil Annelinnas (.) et siis ma nagu oleksin sellega vähem rahul 
(.) et ikkagi keskkond on see, mis selle asja nagu positiivseks teeb.” (Int-14, 
Ülejõe) 

 
Enamusele Ülejõe uuselamute elanikele meeldib väga uute majade mugavus ja 
muretus maja ja selle ümbruse olmeprobleemidega tegelemise osas. Samuti 
hinnatakse homogeenset elanikkonda, mis on enamasti nooremapoolne ja heal 
majanduslikul järjel. Funktsionalistliku keskkonna valiku teinud inimesed peavad 
oluliseks privaatsust ja heaolu, mida uuselamud pakuvad.  

“Iseenesest ma mõtlen, et (..) lastega perele on ta üsna ideaalne (.) noh tõesti (.) 
selles mõttes, et sul on (.) sa ei pea nagu mitte millegi pärast muretsema. Sa 
tuled koju, sinu trepikoda on puhtaks pestud onju /…/ jah (.) asukoht on väga 
hea ja (..) ma usun, et kui seal majas oleks vaja midagi ära teha, siis on tõesti 
noored perekonnad, noored inimesed ma usun, et on piisavalt hakkajad, et kui 
on vaja.” (Int-15, Ülejõe) 
 
Intervjueerija: “Ma just tahtsingi teada, et kes need inimesed on või millised (.) 
mis tüüp inimesed need on, kes seal elavad.” 
Intervjueeritav: “Vot jah (.) paljudel seal (.) selles kortermajas (.) minu meelest 
on paljud siuksed ühetoalised korterid (.), et siuksed väiksemad (.) ja siis on 
need kahekorruselised (.) ja siis on siuksed suuremad (.), et nendes väikestes (.) 
väiksemates korterites elavad siuksed vanemad inimesed ja (.) või siis vastupidi 
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(.) hästi noor üks tüdruk elab (.) ja teistes on siuksed (.) noh (.) ma ütleks 
siuksed heal järjel inimesed (.) kellel on kindlasti noh (.) töökohad olemas ja 
noh (.) ütleme selles mõttes on elu nagu korras, et ei ole seal mingeid (.), et on 
tööpuudus ja laen jookseb ja noh siukseid (.) no võib-olla muidugi, aga mulle 
tundub, et enamuses nagu ei ole (..) ja siis mõned üürilised (.) ja väikeste 
lastega on suhteliselt (.) võib-olla kolm peret on seal lastega (.) et siuksed 
täiskasvanud inimesed enamuses.” (Int-18, Ülejõe). 
 
“Noh (.) uutes arendustes ongi üldiselt naabrid on kõik noored inimesed (.) 
töölkäivad inimesed (.) pensionärid lihtsalt ei võta pangalaenu (.) korterid 
maksid seal ikka miljon ja ülespoole (.) kroonides (..) sest see noh (.) pensionäre 
on seal vähe (.) selles piirkondades üldse (.) ja see teeb ka nagu noh (.) selles 
piirkonnas värskendust (.) ja samas ei ole seal noh (.) kriminaalseid elemente 
nii palju (..) nagu Annelinna korterites.” (Int-16, Ülejõe) 

 
Uuselamute üheks puuduseks peetakse seda, et kuna kõik elanikud ei ole 
püsielanikud, palju on üürnikke ja elanikud vahetuvad sageli, seetõttu ei teki ka 
tihedaid sidemeid naabritega. Tajutakse, et naabrid hoiavad pigem omaette.  

Intervjueerija: “Kas te naabritega suhtlete? Toimub seal mingi.” 
Intervjueeritav: “Ülevalt naabritega jah (.) ta on mul vana tuttav ka, et selle 
pärast oleme suhtlend (.) aga no mitte palju (.) aga suhteliselt (.) muidu 
enamusega ei suhtle (.) et mulle tundub, et seal teised ka eriti ei suhtle (muigab) 
nagu omaette on kõik (.) teretatakse küll ja nii, aga et umbes lähme külla ja (.) 
niimoodi küll ei ole (..) aga see oleneb inimestest pigem ma arvan, et mitte 
sellest korterelamust.” (Int-18, Ülejõe) 
 
“Et elanikkond ka (..) et noh (.) selles suhtes see ei ole nagu (.) väga sinna (.) ei 
satu nagu väga palju inimestega kokku (.) et ikkagi kõik elavad oma (.) omas 
mullis (.) või kuidas on õige öelda (.) et (..) noori on seal tegelikult suhteliselt 
palju iseenesest (.) liigub ringi (.) et vanemaid inimesi nii palju ei ole (.) pigem 
on noored ja.” (Int-14, Ülejõe) 

 
“Muidugi meie piirkonnas on see, et (.) noh uuselamurajoonides või ütleme 
uusarendustes (.) väga suur hulk osa (.) on üürnike (.) paljud, kes tol ajal ostsid 
sinna piirkonda (.) noh olid ikkagi inimesed, kes tahtsid investeerida (.), et 
paljudes korterites ei ela omanikud sees (.) et see on nagu suur vahe küll (.) 
elavad noh (.) omanikud (.) noh on rendipinnad (.) elavad üürnikud (.) see on 
nagu noh (.) kõik aeg vahetuvad inimesed, et ei ole nagu (.) reaalset naabrit, 
kellega suhelda (.) või keda sa tead (.) isegi minu majas on a’la viis tükki (..) 
ülejäänud on täna on üks, homme teine (.), et vahet ei ole nagu (.), et see on 
uutes majades tendents jah.” (Int-16, Ülejõe) 
 

Kui enamus uuselamute elanikke hindab majade heal järjel olevat elanikkonda, siis 
neile, kelle jaoks on praegune elukoht ainult ajutine üleminekueluaseme valik, ei 
meeldi just väga , et seal elab kindel grupp inimesi - jõukamad ja noored pered ning et 
pigem hoitakse omaette, elanikud ei suhtle omavahel. Samuti ei meeldi ka uuselamu 
poolt pakutavad mugavused – pigem eelistaks ise koristada, kütta ja hoolitseda enda 
eluaseme eest. Seega kõikide uuselamute elanike jaoks ei ole nende praegune elukoht 
ideaalne elukeskkond, mõned eelistaksid elada ka hoopis vanemas majas, millega on 
ka varasem elukohakogemus olnud.  
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“Kõik see, mis ma suudan kuidagi kokku võtta ongi see Emajõgi ja need suured 
paplid, et noh (..) iseenesest see on (.) et need majad seal – uusasumipiirkond 
/.../ aga see (..) selline uuselamurajooni selline sündroom  (.) või ma ei tea mis 
asi (.) inimesed on (.,) et seal elab mingisugune kindel grupp inimesi (.) kuidagi 
jõukamad, noored pered (.) üldiselt ja (.) mul ei ole nagu tekkinud mitte ühtegi 
sellist kontakti mitte ühegi inimesega neist, sest kõik on kuidagi (.) omaette (.) 
kuidagi (..) vat ma ei teagi, mis asi see on, mis näiteks seal Karlovas meil 
soodustas seda (.) seda heade suhete tekkimist ja miks meil seal seda ei teki (.) 
või milles see asi on. (.) Et ma natukene tunnen ennast seal nagu võõrkeha, et 
ma pigem elaksin mingisuguses (.) noh tõesti pigem vanas ja natuke lääpa 
vajunud puumajas, kus ma pean kütma ja natuke vaeva nägema, kui see, et (.) et 
ma elan seal selles uues (.) suure valge trepikojaga majas.” (Int-15, Ülejõe)  

 
Näituse tn 
Näituse tänava elanikud seostavad enda elupiirkonda pigem Tähtvere kui Vaksali 
linnaosaga. Kui Ülejõe elanikud tajuvad Emajõge osana enda elupiirkonnast, siis 
Näituse tn elanikud seostavad piirkonda raudtee ja raudteejaamaga.  

Intervjueerija: “Palun teil kujutada ette teie elupiirkonda, millised pildid teil 
tulevad ette? Et palun kirjeldage oma elupiirkonda, et mida te näete?” 
Intervjueeritav: “No selline rahulik Tähtvere (..) eee linnapilt, sellised 
kahekordsed eesti majad, (..) Tähtvere park tuleb kohe silma ette, (.) raudtee, (.) 
raudteejaam, (.) Kassitoome, (.) Miina Härma gümnaasium, (naerab) (..) mis 
mulle veel ette tuleb (..) no (...) ei oskagi rohkem öelda midagi (naerab).” (Int-
13, Näituse tn) 
 

Tähtveret peetakse väga heaks elukeskkonnaks, hinnatakse nii piirkonna ajaloolugu, 
arhitektuuri, miljööväärtuslikkust, heakorda, lähedust nii kesklinnale kui ka 
sportimisvõimaluste kättesaadavust, kõik see muudab elanike jaoks piirkonna 
hubaseks. Elanikud hindavad piirkonda rahulikuks ja peresõbralikuks. Parkide rohkus 
pakub võimalusi nii täiskasvanutele sportimiseks kui ka lastele mängimiseks. Enim 
hinnatakse piirkonna rahulikkust, mida seostatakse enda elustiiliga. Huvitav on, et 
kuigi just funktsionalistliku keskkonna valinud inimesed on pigem lasteta noored, 
kellele on küll linnaline elustiil ning oluliseks lähedus ja kättesaadavus 
infrastruktuurile, siis enda elukohas hinnatakse just rahulikkust ja aeglast elutempot 
(ka Tammelinn elanikud väärtustavad piirkonna rahulikkust enim). Samas Karlova 
elanikud, kes on enamasti lastega pered, soovivad aga piirkonda just aktiivsust juurde 
– ettevõtete ja erinevate teenindusasutuste näol.  

“Mm ümberringi on (.) noh et TEED, TÄNAVAD on korras, (.) siis ee kesklinna 
lähedal, (.) sportimisvõimalused on väga lähedal, (..) üleüldine selline 
elukeskkonna HUBASUS (.) või siukene (..) ma ei oska võib-olla ühe sõnaga 
otse öelda, et aga niukene (.) ütleme, see MILJÖÖVÄÄRTUSLIK piirkond 
iseenesest juba tekitab siukse (.) hea enesetunde, kui sa siin elad. (..) Mm (..) 
elukeskkond kui selline tundub üleüldse väärtuslik olevat, (...) mis veel, (.) ilus, 
(.) arvestades juba ARHITEKTUURI, (.) majasid, (.) seda ajalugu, (..) turvaline. 
(...) Ei teagi mis, kõik ilusad sõnad on juba ära öeldud, (...) ma ei oskagi 
öelda.” (Int-7, Veski tn) 

 
“Ma olen selline rahuliku eluviisiga inimene ja mulle meeldib Tähtvere, kuna 
see on ka selline SOBILIK minu elustiiliga. (..) ei ole väga palju tormamist, 
inimesed on üsna rahulikud ja (.) enamusjaolt ka sõbralikud. /.../ Ja üldiselt (.) 
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see on hästi selline peresõbralik koht ka muidugi, (.) ma saan aru, miks see 
tõmbab, (..) sest no Tähtvere park, Tähtvere pargis on suur mänguväljak ja 
poed ja kõik asjad on ka nii, et sa saad lapsekäruga rahulikult minna.” 
(Int-13, Näituse tn) 

 
“See on (..) üldmulje jääb, et see on RAHULIK, kuna minu (.) väljavaade aknast 
sisehoovile ja (.) siia müra tänavalt peaaegu üldse ei kosta, ainult rong.” 
Intervjueerija: “Et kõik aknad on hoovi poole?” 
Intervjueeritav: “Kõik aknad on hoovi poole jah, et see nagu jätab mulje (.) et 
väga rahulik on, et (.) ainult lapsed mängivad akna all ja mõned üksikud autod 
on ainult. (.) Aga majast väljapool on ka isegi niuke kontrastne, et on (..) see 
Näituse tänav ja Vaksali tänav tiheda liiklusega, (..) aga kõrval Anna Haava ja 
need on nii rahulikud. Meeldib just selle pärast, et ma saan (.) saan KESET 
tänavat kõndida, et (naerdes) ma ei pea kartma, et auto mulle otsa sõidaks, et 
see tekitab siukse (.) külamiljöö tunde, et ma võin ükskõik kus kõndida, ilma (.) 
ohtu kartmata. Et (..) rohelust (.) nagu on siin, on see suur heinamaa seal.” 
(Int-11, Näituse tn) 
 

Samamoodi nagu kõikide teiste piirkondade puhul, on üheks oluliseks tajutud 
aspektiks piirkonna eraldatus ülejäänud linnast.  

“Ma võib-olla ütleks, et kõige rohkem on see, et see on tõesti kesklinnale nii 
lähedal, aga samas on ka kuidagi nagu (.) Tartust eraldatud, (.) selles mõttes, et 
siin on ikkagi oma elu mingil määral. (..) Et no ainuke võimalus kesklinnale veel 
lähedamal elada, olekski kesklinnas juba otsapidi elada, nii et (..) no see (.) et 
ma tõesti olen selline inimene, kes jala liigub ja saan seda väga meeldivalt ära 
tehtud. (..) Ja see on mulle vast kõige tähtsam. (.) Teistmoodi ma (.) praegu ei 
oskakski. (..) et seda (.) nimetaks mina kõige tähtsamaks enda jaoks.” (Int-13, 
Näituse tn) 

 
Elanikkonnas on palju noori, lastega peresid, heal majanduslikul järjel inimesi. 

“Üldiselt tundub, et siin majas elajad, (.) majaelanikud on (..) üsna heal 
majanduslikul järjel ja nii väiksed summad ei huvitagi, et (.) või (.) ei huvita jah 
või nad ei pane tähelegi arvetel, et lihtsalt makstakse ära, tähelepanu 
pööramata, et kellele või miks see läheb.” (Int-11, Näituse tn) 

 
Piirkonda hinnatakse väga turvaliseks, parimaks Tartus. Isegi kui on olnud piirkonnas 
isiklikke kokkupuuteid mitte kõige turvalisemate situatsioonidega, siis seda ei 
seostata enda elukeskkonnaga – samamoodi ka Karlova puhul.  

“Turvalisus on väga hea, selles mõttes, et (.) ei ole kunagi näinud kuulnud ega 
tajunud, et siin midagi ohtlikku oleks. Kui siis ainult Kassitoomelt üle kõndides 
hilisel õhtutunnil (.) on tekkinud imelikke olukordi, aga see on ka nagu (..) 
selline (.) ma ei seostaks seda kuidagi oma elukeskkonnaga. (..) Aga (..) üldiselt 
on see üks parimatest keskkondadest, mida ma siin Tartu linnas tean.” (Int-13, 
Näituse tn.) 
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4.2.5. Tajutud muutused piirkondades  

4.2.5.1. Füüsilised ja sotsiaalsed muutused 

Karlova 
Karlovas on toimunud viimase 10 aasta jooksul väga palju renoveerimisi, elanikud 
hindavad piirkonna arengut kui agulist meeldivaks puulinnaks muutumist. Tuntakse, 
et Karlova ei ole veel täielikult uut ilmet saanud, aga elukeskkonna kvaliteet on ajaga 
palju paranenud ja areneb ka edaspidi – järjest enam toimub vanade majade 
renoveerimist ja korrastamist. Piirkonda nähakse arenemas Lääne-Euroopa sarnaste 
elurajoonide suunas.  

“No on, piirkond on muutunud selles mõttes, et minu arust algselt, 10 aastat 
tagasi (.) nägi see välja ikka selgelt AGUL (.) ja noh mina suhtusin isegi 
natukene eelarvamusega, mu mees oli vähem häiritud, aga minule tundus, et 
mis see siis nüüd on, et läheme täitsa sellisesse agulisse, kus igapäevased on (..) 
ee igapäevaselt sa kohtud kõikuvate inimestega, eksju (.) ee ja nagu ikka 
hommikul kuuled, kuidas politsei sireeniga kohale tuleb mingi maja ette. (.) Aga 
see on täiesti ära kadunud, nii et (.) Karlova on muutunud meeldivaks (.) 
puulinnaks, mis ei ole veel päris korras, aga (.) aga elukeskkonnana, tema 
kvaliteet on kindlasti kõvasti paremaks muutunud. (.) Selles mõttes kindlasti.” 
(Int-2, Karlova) 
 
“See on muutunud aastatega (..) kui me siia kolisime, siis pigem Karlova oli 
minu jaoks pigem selline (..) eem (.) selline agulirajoon, (.) kus on palju 
alkohoolikuid (.) nolke ja koledaid (.) renoveerimata puitmaju (.) ahiküte (.) 
suitsune õhk, (.) et (..) koledad porised tagahoovid. (.) AGA NÜÜD viimasel 
ajal on nagu muutunud see, et pigem on selline armas (.) paljud inimesed on 
hakanud maju korda tegema (.) pigem elavad siin noored üliõpilased (.) 
kunstnikud, (..) et minu see kujutluspilt alati on kuna ma olen Kopenhaagenis 
elanud (..) seal oli üks linnarajoon Lyngby, et seal (.) on samamoodi selline 
linnaosa ja siis on peatänav, mis on ääristatud kohvikute ja väikeste poodidega 
ja siis ma alati kujutan ette, et tulevikus võiks Tähe tänav olla samamoodi, siin 
JUBA ON et (.) kui alguses olid siin ainult second hand’id ja viinapoed, siis 
neid nagu kaob ja tulevad lillepoed ja kohvikud, et (.) seda progressi on nagu 
näha, et see nagu annab sellist (.) lootust juurde.” (Int-1, Karlova) 
 
Intervjueeritav: “Noh ikka need puumajad. Üks mida ma naudin on see, et me 
abikaasaga kõnnime noh kasvõi õhtul või hommikul, käime kõndimas ja siis ma 
alati vaatan, mis muutunud on ja et nagu Karlova on siiski piisavalt lai, alati 
ütleme nagu iga kuu toimub midagi kuskil, natukene ehitatakse juurde, siin on 
uus uks, see maja on just värvitud, siin on uus katus ja selliseid väikesi detaile 
tuleb juurde. Nagu nagu midagi tehakse, vana muutub jälle, saab ilusamaks ja 
tasakesi muutub ja muutub jälle kaunimaks. Need on need sellised väiksed 
rõõmud, mida siin ringi kõndides saab tunda noh nagu.”  
Intervjueerija: ”Mhmh mhmh.” 
Intervjueeritav: “Ja just see, et nendes puumajades on oma võlu.” (Int-5, 
Karlova) 
 

Majade korda tegemisest järeldavad kohalikud elanikud Karlovas, et ka sealne 
elanikkond on muutunud. Vähenenud on madalama staatusega ja kriminogeense 
elanikkonna osakaal. Karlova elanikud on täheldanud, et esimesed sammud 



 99 

renoveerimiseks tehti suuremas osas juba 10 aastat tagasi, mil piirkonnas toimunud 
muutused said alguse akende korrastamisest.  

Intervjueerija: “Aga elanikkond ka siis on.” 
Intervjueeritav (katkestab): “On muutunud, sellega see kõik kaasnebki, et siin 
on väga palju ilmselt kortereid ostetud-müüdud ja omanikud on vahetunud, 
seda on näha kohe. (..) Akendest (.) algas see.” 
Intervjueerija: “Akende vahetusest?” 
Intervjueeritav: “Akende vahetusest. Või no sa näed, et aknad on kellelgi jälle 
korda tehtud, (.) üldiselt viitas see seda, et nii see korter on läinud uue omaniku 
kätte, (.) seda oli eriti , eriti 10 aastat tagasi umbes siis, siis oli näha kohe, 
kuidas maja oli täitsa räämas, aga aknad hakkasid muutuma ilusaks.” 
Intervjueerija: “Ja siis vaikselt hakati.” 
Intervjueeritav: “Jah, sest majani jõuti hiljem (.) lihtsalt. (..) Ja uksed muutusid 
kah, (.) ja järgmine asi oli majale tekkisid ilusad aknad ja siis tekkisid ilusad 
uksed ja siis hakkasid fassaadid tekkima, seda on päris tore olnud jälgida.” 
(Int-2, Karlova) 
 
“Ja enam (.) kui algusaastatel võis mõnikord äratada selline (.) aguli joobnud 
SÕIM, kus keegi ähvardas kedagi ära tappa ja keegi kutsus politseid, nii et selle 
peale võis üles ärgata, sest tänavalt kostis see sisse lahtisest aknast, (.) siis 
nüüd seda enam EI JUHTU, vähemalt siin, JÄRELIKULT LÄHIÜMBRUSES on 
elanikkond vahetunud, (.) et sellised (..) punkrikohad niiöelda vist on siis neid 
on vähemalt kindlasti vähenenud.” (Int-2, Karlova) 

 
Tajutakse, et elanikkond on muutunud jõukamaks, see väljendub selles, et elamuid on 
järjest korda tehtud ja hoovidele piirded ümber pandud – majandusliku järje 
paranemisega suureneb ka inimeste vajadus ja soov privaatsusele. Karlova elanikud 
aga toovad välja, et ilma piireteta oli vanasti tore otseteena läbi kellegi aia minna. 

Intervjueerija: “Aga kas selle aja jooksul, mis te siin nüüd elanud olete, kas see 
piirkond või see kant on siin kuidagi muutunud ka ja see elanikkond ka?” 

Intervjueeritav: “Rikkamaks kindlasti on muutunud. Ma ei tea, kuidas see 
elanikkond on, et kas on teistsugust elanikkonda sisse liikunud või, seda ei oska 
nagu hinnata noh. Rikkust on ikka, selles mõttes et maju on.” 
Intervjueerija: “Maju on korda tehtud, niimoodi jah.” 
Intervjueeritav: “Jah, et kui me siia tulime, oli neid varemeid ju veel palju. 
Siinsamaski üle tee oli see imelik, (.) imelik galerii oli, kus oli see jokk lahendus. 
Et öeldi ju, Muinsuskaitseamet ütles ju, et neid sambaid säilitavad. Enam ühtegi 
sammast muidugi ei näe (naerab), aga sambad on kuskil olemas.” 

Intervjueerija: “Mhmh.” 
Intervjueeritav: “Ja no see teine oli see pikaaegne tondiloss oli see, mis on 
nüüd Kunstikooli poolt korda teind, eks ole see, noh see on ka Eha tänaval.” 
Intervjueerija: “Mhmh, Eha tänav on see jah.” 
Intervjueeritav: “Nii et ega neid maha jäetud maju on siin tasapisi vähemaks 
jäänud, et siin sisehoovides ja eriti palju ei ole. Seal selle Tähe poe või mis ta 
oli.” 

Intervjueerija: “Kaseke jah.” 
Intervjueeritav: “Nii et tasapisi on maju, mahajäetud maju on ikka korda tehtud 
ja teisi maju on värvitud ja, ütleme, kümne aasta jooksul on ikka päris.” 
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Intervjueerija: “Muutusi on?” 
Intervjueeritav 2: “Läinud on suletumad, ütleme niimoodi, et kõik on endale 
aiad kõvemini ümber pannud. Vanasti oli otseteid päris palju ja tore oli.” (Int-
6, Karlova) 

  
Võrreldes nõukogude ajaga on Karlovas teenindussektor vähemaks jäänud, praegust 
olukorda, kus piirkonnas on ainult vähesed kauplused, peetakse pigem puuduseks. 
Aga positiivsena nähakse, et järjest enam hakkab piirkonda teenindust pakkuvaid 
asutusi juurde tekkima ja see on ka elanike poolt soovitud arengutee Karlovale.  

“Kui ma lapsena siin elasin, siis olid olemas ka kauplused, kioskid, juuksurid, 
saunad, kõik oli olemas. See tegelikult natukene jätab soovida, et siin ei ole 
ühtegi sellist nagu poodi lähedal, (.) et on võib-olla mingi Kuu pood kuskil 
nurga peal aga see ei ole nagu (.) märkimisväärne.” (Int-1, Karlova) 

 
“Ja teine on see, et ma olen märganud, et Karlova on muutunud aktiivsemaks ja 
see on positiivne, noh kasvõi seesama, et see kohvik, või lillepood kohe kõrval ja 
need väikesed putiigid siinsamas lähedal, et see on, see on selline rõõmustav 
nähtus.” (Int-5, Karlova)  
 
“No jah, mulle tundub, et vähekene on kriminogeensust vähemaks jäänud. Et 
Karlova Selts ja kõik need Karlova Päevad ja siis need poed, mis siia algusesse 
on tekkinud ja siis see kohvikukene ja. Et on muutund, jah.” (Int-3, Karlova) 

 
Tammelinn 
Vana-Tammelinna elanikud peavad piirkonda elitaarseks ja arvavad, et on läbi aegade 
elitaarne olnud, kuid nõukogude ajal ei paistnud see elitaarsus välja – terve linnaruum 
oli ühtlane. Kuid tuuakse välja, et nõukogude ajal oli piirkonnas rohkem 
kultuuriinimesi ja seeläbi ka vaimsust, tänapäeval on seda aspekti Tammelinna 
elukeskkonnas vähem tunnetada. Praegu on pigem tajuda elanike jõukust ja 
materiaalset heaolu – raha teenimise kõrvalt pole palju aega vaimu arendada.  

Intervjueeritav: “Eks ta võib-olla selles mõttes on (.) praegust kvalifitseerub (.) 
ütleme, Tartu mõttes ikkagi sellise natuke elitaarsema piirkonnana. Eks ta oli 
omal ajal samamoodi. Aga (.) siis ta ei paistnud välja lihtsalt. Oli ühtemoodi 
hall igal pool. Praegust on (.) päris palju on (.) vanu kortereid. Nad näevad 
juba päris head välja. (...) Et tundub praegust rohkem elitaarsem kui ta tookord 
oli. Siis oli võib-olla (..) vaimsust ja mingit seda poolt rohkem. Noh, siis olid 
sellised inimesed (.) selliseid inimesi oli seal rohkem.” 
Intervjueerija: “Kultuuriinimesi siis?” 
Intervjueeritav: “Jah.” 
Intervjueerija: “Nõukogude ajal?” 
Intervjueeritav: “Jah. Kultuuri- ja haridus- ja teadusinimesi. Noh, mitte, et neid 
praegu ka vähe oleks, aga siis neid oli kuidagi nagu (.) veel rohkem.” 
Intervjueerija: “Pigem siis tuleb praegu selliseid lihtsalt ärimehi ja (.) või 
äriinimesi ja neid jõukamaid inimesi, kes (.) kellel on raha? Et ei ole nii palju 
vaimsust?” 
Intervjueeritav: “Jah. (.) Jah. Ma ei tea. Ma ei ütleks, et üks välistab teist, aga 
(..) kui ikkagi päevast päeva äri ajada, siis pole nagu väga palju aega 
filosofeerida. (naerab) Et see on täiesti normaalne.“ (Int-10, Tammelinna) 
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Piirkonna elanikud on täheldanud ka majade renoveerimist, mida seostatakse uute 
jõukamate elanike sisserändega, leitakse, et uutel tulijatel on rohkem võimalusi maju 
korda teha kui pikaealistel elanikel. Ka käesoleva uurimustöö intervjuude valimist 
selgub, et just uued tulijad elavad pigem renoveeritud majades, pikaealiste elanike 
elukohtade seas aga leidub ka kehvemas seisukorras elamuid. 

Intervjueeritav: “Järjest majad saavad uue kuue. Inimesed ka vahetuvad. /…/ 
Ütleme, et see tänava väljanägemine on (.) on uuenenud, jah. Või ütleme 
renoveeritud.” 
Intervjueerija: “Mis vahe on, võib ka välja tuua, on mingi vahe vanade ja uute 
inimeste vahel?” 
Intervjueeritav: “No võib selgelt. Uued, kes tulevad, neil on võimalused 
sellised, et nad (.) on ostnud neid ja teised mingite oma võimaluste piires 
vähehaaval kõpitsevad maju.” (Int-9, Tammelinn) 
 

Elanikud, kes on piirkonnast ära läinud on teinud seda kas majanduslikel põhjustel –
pole majanduslikult jaksu maja hallata või ei ole motivatsiooni hakata kehvas seisus 
kinnisvara üles töötama (nt noorem põlvkond, kes on maja pärinud). 

“Eks ta loomulikult, et tulla linna ja see, eksju (.) üks selline maja ära osta koos 
selle hirmsuure krundiga, teha see korda ka kõik ja (.) see eeldab juba kapitali 
korralikku küll. See tähendab seda, et päris ilma kapitalita inimene siia ikka 
naljalt ei tule. Need, kes on, need on. (.) Ja, noh, ega nad siis selle pärast (.) 
Kuskil ei ole öeldud, et põlisasunikud ei tohiks hakkama saada (.) selle 
haldamisega. Ehk siis (.) paljud põliselanikud on jalad alla saanud ja saanud 
endal need asjad korda. Aga need, kes ei ole saanud korda, need on tavaliselt 
äraminejad (.) või siis nagu ma ütlesin, et noorem põlvkond ei näe nagu põhjust 
ja (.) ja siis on ära müünud. (..) Aga, noh, need protsessid on (.) Suurem selline 
verevahetus on juba ära olnud. Praegused sihuksed liikumised on (.) 
marginaalsed.” (Int-10, Tammelinna) 

 
Näituse tn 
Sarnaselt Karlovale ja Tammelinnale on ka Näituse tänava uuselamute elanikud 
täheldanud piirkonnas vanemate elamute renoveerimist. 

“Hästi palju RENOVEERIMIST on, kuna siin nagu juurde ehitada väga palju ei 
ole just. (.) Nüüd just alustati muidugi Näituse ja Kooli tänava ristile äkki, (.) 
nurga peale ehitatakse just mingit uut maja. Aga see sama siit üle tee ja Anna 
Haava ristis tehti väga ilusti korda. Siin ongi pigem just see jah, et inimesed 
võtavad kätte ja teevad majad korda.” (Int-13, Näituse tn) 
 

Renoveeritud majade kõrval on piirkonda ka ehitatud uusi maju. Uute majade 
ehitamise läbi on muutunud ka piirkonna elanikkond nooremaks. Samuti noored 
pered, kes on pärinud endale vanema elamu, panustavad piirkonna arengusse elamut 
korrastades.  

“Nooremaks on kindlasti muutunud (..) selle arvelt, et on ehitatud uusi maju, (.) 
aga no (.) ma mäletan, kui ma lapsena elasin, siin oli ikka hästi palju just 
vanainimesi, kes nagu olid jäänud need majad nende kätte. (.) Aga nüüd tundub, 
et on hakanud kõvasti noori peresid peale tulema, kes teevad neid maju korda. 
(..) Siin on isegi tänavapildis hästi palju noori emasid näha. (.) Noorenenud, 
sest kunagi oli Tähtvere selline koht, et vanaema ja vanaisa elasid seal (..) aga 
jah, (.) mu vana naaber näiteks, (.) on niimoodi, et oma vana perega kolisid ära 
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ja jätsid kõige vanemale lapsele, kes ka nüüd elab näiteks oma noore perega 
seal.” (Int-13, Näituse tn) 

 
Kui majade renoveerimist piirkonnas ja elanikkonna noorenemist täheldatakse väga 
positiivsete muutustena, siis uute majade ehitusega arvatakse, et kaasneb piirkonna 
kallinemine, kardetakse, et eluasemete üldine hinnatase võib seeläbi tõusta.  

“Noh arvestades muidugi SEDA, et siia (.) ülikool (.) need kolm kortermaja 
ehitab ja (.) ka Kooli tänava ja Näituse ristile tuleb uus kortermaja, (.) siis ma 
arvan, et (..) võib-olla see muutub natukene kallimaks (.) kallimaks 
elurajooniks, et (..) üldine hinnatase võib siin tõusta, (.) korteritel.” (Int-11, 
Näituse tn) 
 

Ülejõe 
Ülejõe uuselamute elanikud ei taju, et piirkonnas oleks elatud aja jooksul toimunud 
muutuseid. Uuselamute puhul ei ole renoveerimine vajalik ning sealsed elanikud ei 
toonud välja ka ümberkaudse füüsilise keskkonna muutumisi, ei toodud välja 
naabruses asuvate vanade puitelamute renoveerimistrendi.  
Ka elanikkonna struktuuris ei ole selle lühikese aja jooksul (majade valmisid alles 
2007. aastal) muutuseid täheldatud. Märgatud on ainult üüripindadel üürnike 
vahetumist, mida Ujula tänava majas on vähem esinenud, kuna on vähem 
üürikortereid, Ranna tee rajooni iseloomustab aga suurem elanike voolavus, kuna seal 
on elanike sõnul suhteliselt palju üüripindu.  

Intervjueerija: ”Te olete nüüd kaks aastat seal elanud, et kas selle ajaga on 
elanikkond ka seal muutunud või seal ongi need ühed kindlad?” 
Intervjueeritav: “Kogu aeg on ühed (..) ühed üürilised nüüd vist äkki vahetusid, 
(.) et üks perekond läks ära ja asemele tuli üks noorem poiss, (.) aga muidu on 
küll kõik samad (..) ja linnapea elab ka meil seal (..) aga jah (.) ma ei ole 
täheldanud küll seal (.) ma arvan, et seal on enamustel äkki (.) ostetud need 
korterid (.) mitte ei üüri, (.) et võib-olla mõned üksikud, mis üüritakse, (.) et siis 
need vahetevahel nagu (.) vahetuvad (..) ja lapsi on seal vähestel (.) väikseid 
lapsi.” (Int-18, Ülejõe) 
 

4.2.5.2. Tulevikuvisioon piirkonnast  

Kõikide kõne all olevate piirkondade elanikud ei taha, et toimuks mingid drastilised 
muutused. Elanikud tahavad, et nende elukeskkonnad jääksid samasugusteks, ollakse 
rahul praeguse olukorraga.  
 
Miljööväärtuslike piirkondade elanikud leiavad, et kuna piirkonnad on ajalooliselt 
niimoodi kujunenud, siis seda tuleks säilitada ja mitte muuta.  

“No ma sooviksin, et ta säiliks sellisena, nagu ta oleks. Kui elurajoon on juba 
100 a tagasi välja ehitatud nii, nagu ta on, siis milleks ta peab nii väga 
arenema, pigem peaks säilima.” (Int-3, Karlova) 

 
Samuti on neile väga oluline piirkonna miljöö, mille hoidmiseks ei tohiks nende 
silmis kindlasti mitte vanu maju maha lõhkuda, vaid renoveerida. Renoveerimise 
juures on oluline ka see, et seda tehtakse arvestades miljööväärtust.  

“Vahepeal oli suur mure selles kui, (.) mis nüüd on natukene hakanud kaduma, 
kuidas neid vanu Karlova puitmaju (.) põhimõtteliselt nagu vägistati, et iga 
omanik pani oma akna ja värvis oma seina oma värvi, et (.) see nagu läheb 
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kaduma. Ja nüüd on suur mure, kuidas lihtsalt vanu maju võetakse maha. 
Siinsamas meie maja taga Kitzbergi ja Eha tänava nurgal oli imeilus (.) 
puitmaja, mis kuni vundamendini lammutati maha ja nüüd ehitatakse uus 
asemele. Et nagu mure on see, kuidas neid uusi ja vanu omavahel kokku viiakse, 
(.) et see miljöö nagu säiliks, MITTE EI JÄÄKS samasuguseks puitaguliks, aga 
(.) see (.) nagu renoveeritud, aga samas mitte (.) nagu ära lõhutud. (.) Ma ei 
oska selgitada. (.) ja siis kindlasti see vana Tähe pood on ka suur mure, et mis 
sellega ette võetakse.” (Int-1, Karlova) 

 
“Aga paremaks teha, (.) midagi muuta, (.) ega ma ei oskagi ausalt öeldes 
midagi SOOVIDAGI väga siia, siin on nagu asjad päris pikk aega paigas olnud 
ka et, (.) kui jah, pigem see, et ei tehtaks mingisuguseid (..) miljöösse mitte 
sobivaid uusi ehitisi (..) ja (.) ei lõhutaks vanu maha näiteks. (..) Pigem oleks 
niuksed (.) aspektid.” (Int-7, Veski tn) 

 
Renoveerimist peavad eriti oluliseks just “miljöövaliku” teinud Karlova elanikud, kes 
hea meelega näeksid, et nende elukoha ümbruses asuvad majad saaksid tulevikus kõik 
renoveeritud ja inimesed hoolitseksid peale maja ka maja ümbruse heakorra eest.  

“No üks asi, et võiks mingi hetk tulla, et kõik selle tänava majad on 
renoveeritud. Tegelt ikkagi see heakord annab nagu soovida.” (Int-4, Karlova) 
 

“Selliseid asju võiks rohkem olla tegelikult, kus inimesed (.) oma majaümbrust 
koristavad ja (.) MITTE AINULT oma maja ei vooderda ja ei värvi, aga lisaks 
sellele muretsevad (.) maja ümbruse eest.” (Int-1, Karlova) 

 
Karlova elanikud näevad ka, et kui ei hoita olemasolevat miljööd, siis Karlova kaotab 
omase ajaloolise puitasumi erilise hõngu. Nad peavad Karlova võlu säilitamist väga 
oluliseks. Karlova miljööd ja piirkonna õigesuunalist (miljöö säilitamist) arengut 
peavad elanikud eriti tähtsaks ilmselt ka seepärast, et praegune elukoht pole nende 
jaoks ajutine üleminekueluase, vaid plaanitakse piirkonda jääda pikemaks ajaks. 

“Peamine on, et suudetaks säilitada see puumajade regioon, sellel on oma hõng 
ja (.) see on kõige tähtsam, ma arvan.” (Int-2, Karlova) 

 
“Ma arvan, et see kõik on loomulik areng (.) nagu (..) noh suurim viga, mis 
võib-olla saab teha on see, et lihtsalt (.) lammutada see, mis on olnud, (.) 
renoveerimise asemel. Et seda tagasi ei too, et siis (.) see Karlova kaotab enda 
võlu (.) ilmselt.” (Int-1, Karlova) 

 
Karlova elanikele meeldiks ka, et piirkonda tekiks rohkem ettevõtlust ja teenindust, ka 
vabaajaveetmise asutusi. Soov, et piirkond ei oleks ainult magalapiirkond, vaid 
pakuks ka muid teenuseid ja võimalusi, muutes seeläbi linnaosa elu aktiivsemaks, 
annab aimu piirkonnas elavate inimeste linnalisest elustiilist.  

“Õudsalt kihvt oleks, kui siin veel seda ettevõtlus või, siin on väga ägedaid 
poode ja kohvikuid, et kuidagi, et see veel nagu areneks. Et oleks VEEL 
kohvikuid, või siis tekiks jällegi mingi konkurents ja surevad mõlemad välja, 
seda ei tea, et siia võiks ju tekkida tõesti ka vilkam selline, et ei pea minema 
sõpradega kohtumiseks ainult kesklinna, et võib ka siin olla. Et selliseid 
ägedaid poode võiks nagu olla, et ma ei tea, kuidas seda nagu esile kutsuda.” 
(Int-4, Karlova) 
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Intervjueeritav: “Võib-olla otseseid muresid ei olegi, aga just see soov oleks, et 
see piirkond jääks sellise ilmega, nagu ta on olnud et ei muutuks.” 
Intervjueerija: “Et väga palju selliseid uusehitisi ei oleks?” 
Intervjueeritav: ”Uusehitisi võib tulla küll aga nad peavad siis siia sobima, 
selle piirkonna, selle vaimuga ja selles suhtes see, et mingid mingeid 
väikeettevõtjaid, poode ja selliseid, noh neid ma ei karda. Neid võib tulla küll ja 
ja see ei ole halb asi. Lihtsalt see kuidas siis need majad konkreetselt välja 
näevad.” (Int-5, Karlova) 

 
Ka elanikkonnalt loodetakse, et Karlova jääb pigem nooremapoolseks ja edumeelseks. 
Hea meelega nähakse piirkonna elanikena kunsti-, kultuuri- ja haridusvaldkondadega 
seotud tegevusaladega inimesi. 

“Mm (...) ma ei oska öelda, ma loodan, et Karlova jääb alati selliseks nagu 
kergelt boheemlaslikuks linnaosaks, (.) aga samas mitte (..) nagu (..) kus elavad 
vanad inimesed, alkohoolikud ja (.) et ikkagi oleks selline noor ja progressivne 
ja üliõpilased ja kunstnikud ja kirjanikud (.) ülikooli töötajad aga (..) kindlasti 
võiks siia tulla rohkem (.) väikseid poode ja kohvikuid, (.) et sellest on kahju, et 
väga paljud väikesed toidupoed on ära kadunud, kui me siia kolisime siis 
siinsamas Tähe tänaval oli neid kolm, (.) nüüd ei ole enam ühtegi. (.) Et see 
second hand asi võiks siit rohkem ära kaduda, (.) võiks olla rohkem selliseid (.) 
nišipoode, mida nüüd järjest tuleb tervise ökopoed ja lillepoed, et mis veel (...) 
ma ei oska öelda, ma loodan, et sellest saab selline kaunis puitlinnaosa, (.) 
kenasti maitsekalt renoveeritud majadega.” (Int-1, Karlova) 

 
Ka Tammelinna elanikele on praeguse olukorra säilimine tähtis. Nende arvates on 
piirkonnas kõik paigas ja nad loodavad, et mingeid uusi suuri kinnisvaraarendusi 
tulevikus ei teki. 

“Siin on kõik nii paigas, et siin pole midagi parem, hea oleks, kui siin oleks, ega 
siin ei olegi võimalust, et siin rohkem täis ehitatakse midagi uuem, status quo 
võiks ikka säilida.” (Int-8, Tammelinna) 

 
“Noh, mingit nihukest metsikut arendamist siin (.) ma pigem näeks hea 
meelega, et seda ei ole, et siin, mingi keegi hakkaks a'la kinnisvaraarendust 
tegema hirmsati.” (Int-9, Tammelinna) 
 

Oluline on ka piirkonna olemasoleva miljöö hoidmine. Vana-Tammelinna asumi 
elanikele tähendab miljöö aga eelkõige piirkonnas säilinud suuri krunte. Loodetakse 
väga, et sealseid siselinna kontekstis ainulaadseid suuri krunte ei tükeldataks, nagu on 
tehtud ülejäänud Tammelinna puhul. 

“Ma tahaksin väga, et (.) omaaegne linnaarhitekt Arnold Matteus, kes need 
krundid hoidis omal ajal, viskus sisuliselt (.) laskeavale, eksole, oma kehaga ja 
keelas ära nende kruntide tükeldamise. Nii, nagu seda on tehtud (.) mõned 
kvartalid eemal. Kus need tänavad, noh, põiktänavad sisse aetud ja, noh, palju 
eramuid topitud väiksele maa-alale. Et väga tahaks, et see situatsioon säiliks. 
JÄÄB selline asustus, ei ole tükeldamist. Tegelikult, noh, ma saan aru, et see on 
ebaratsionaalne maa kasutus. Aga (.) kusagil võiks reservaat ka olla. (...) Ja 
olgu, minu meelest, kasvõi seal kröösused peal, lihtsalt nendes majades, aga see 
(..) see miljöö võiks ju jääda. See omaaegne (.) kvaliteet, kes seal oli.” (Int-10, 
Tammelinna) 
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Ka uuselamute elanikele on oluline piirkonna miljöö ja selle säilimine. Peamise 
viisina miljööd alal hoida nähakse, et ei ehitataks elamuid juurde, mis tagaks rahuliku 
poollinnalise ja rohelise elukeskkonna säilimise. 

“Ma loodan, et ka niipea midagi ei muutu, et (.) noh, (.) ja ma eeldan, et suure 
tõenäosusega ei muutu, et siin (.) siin tegelikult ei ole midagi väga muuta, et 
lastemänguväljak on siin (.) majade hoovis ja (.) et (.) et siin (.) kui ehitataks 
midagi juurde, siis see rikuks ära antud (.) asukoha miljöö, (.) et ma arvan, et 
sellele hakkaksid siinsed elanikud tugevalt vastu ja (..) ma loodan, et see 
piirkond jääb, (.) jääb nii nagu ta praegu eksisteerib.” (Int-17, Ülejõe) 

 

Näituse tänava elanikel on samuti sarnased soovid ülejäänute siselinna piirkondade 
elanikega. Tähtsaimaks on, et piirkond jääks samasuguseks ka tulevikuks ja 
arengusuunaks oleks vanemate elamute korrastamine. Renoveerimine muudaks 
elukeskkonda veelgi meeldivamaks. Oluliseks peetakse ka madala hoonestuse ja 
hoovide säilitamist (aitab kaasa ka ala rohevõrgustiku säilimisele), et piirkond ei 
muutuks tiheasustatud kortermajade rajooniks.  

“Otseselt ma mingeid uusi ehitusi isegi ei (.) soovi väga näha. Kõige rohkem 
võib-olla sooviksin ma (.) korrastust näha, vanade majade puhul, mis siin 
läheduses asuvad, mis hakkavad juba ära vajuma. Aga (..) võiks nagu KORDA 
TEHA, (.) just vaatan selle maja põhjal, mis praegu remonditi, et see (.) nagu (.) 
vaatepilt võib veel kõvasti meeldivamaks muutuda, mis siin Tähtveres avaldub.” 
(Int-13, Näituse tn) 
 
Intervjueeritav: “No üldiselt ma loodan, et see jääks see piirkond enamvähem 
samasuguseks, et (.) kõik need väiksed majad jääksid alles (..) ja (..) kõik (..) 
siin paljudel väiksematel majadel on (.) tagahoov, et ma loodan, et kuidagi ei 
õnnestu kinnisvaraarendajatel sinna midagi püsti panna.” 
Intervjueerija: “Et ei muutuks korterelamute piirkonnaks?” 
Intervjueeritav: “Jah, (.) et ta peaks jääma madalama hoonestusega (.) 
piirkonnaks. (.) Et siin Näituse tänava risti peal on normaalne, et on need 
kõrgemad, aga (.) aga võiks (.) miljöö võiks säiluda suures osas. (..) 
Kaubanduspindu (..) küll siia juurde ei taha, (.) praegu on, (.) see Selver on nii 
lähedal ja kõik muu on kesklinnas käejala ulatuses, (..) pigem jah (.) sooviks, et 
üldine miljöö jääks samaks.” (Int-11, Näituse tn) 
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5. ARUTELU 
 
Muutused Tartu siselinna elanike struktuuris 1990ndatel ja 2000ndatel 
Käesoleva uurimustöö kvantitatiivse andmeanalüüsi tulemusena võib väita, et Tartu 
siselinna linnaosad on elanikestruktuurilt üpriski erinevad, vähemalt 1998. aastal, mil 
selgelt eristub teistest siselinna piirkondadest üksnes Tähtvere. Tähtvere elanikest olid 
juba 1998. aastal pooled kõrgharidusega (mida on enam kui poole rohkem kui Tartu 
linnas tervikuna 1998. aastal) ning ka õppivate või töötavate elanike osakaal oli 
Tähtveres 1998. aastal suurem kui teistes siselinna piirkondades ja kogu Tartus. Kuid, 
kui jätta Tähtvere, kui läbi aegade Tartu elanike poolt prestiižseks peetud linnaosa, 
kõrvale, siis ilmneb, et ülejäänud siselinna aladel oli nõukogude perioodil toimunud 
mingil määral sarnane sotsiaalne allakäik nagu Lääne linnades ja millest lähtub 
gentrifikatsiooniteooria. 
 
1998. aastal õppis või töötas seal väiksem osakaal siselinna elanikest, võrreldes kogu 
Tartu linnaga, samuti oli siselinna elanike haridustase madalam, võrreldes Tartu linna 
kui tervikuna. Kuid 2008. aastaks olid need näitajad tõusnud kogu linna näitajatega 
samale tasemele või kõrgemalegi.  
 
Võrreldes 1998. aasta ja 2008. aasta andmeid, ilmnesid üldised siselinna 
rändesuundade muutused: 1) siselinna saabujate osakaal oli 10 aastaga tunduvalt 
tõusnud: 2008. aastal olid peaaegu pooled siselinna piirkondade elanikest kolinud 
piirkonda alles hiljuti (perioodil 2003-2007), v.a. Tähtvere, mille elanikest ainult 29% 
olid piirkonda hiljuti elama asunud; 2) piirkonda on rohkem elama tulnud noori, 
kõrgelt haritud elanikke, kes on hõivatud kas tööturul või õppimisega. See näitab, et 
siselinna piirkondi väärtustavad järjest enam kõrgema sotsiaalse staatusega elanikud, 
ja madalama sotsiaalse staatusega elanikke on piirkonnas vähemaks jäänud. Eriti 
suured muutused on perioodil 1998-2008 toimunud Supilinnas, mõne näitaja puhul ka 
Ülejõel ja Vaksali linnaosas. Supilinnas on näiteks 10 aastaga tõusnud kõrgharitute 
osakaal 14%-lt 39%-le. Sellised muutused elanikkonna struktuuris siselinna aladel, 
mis kujundavad ümber piirkonna sotsiaalse identiteedi, on tüüpilised 
gentrifikatsiooniprotsessile. 
 
Võrreldes aga siselinna piirkondadesse saabujaid 2003-2007 ning pikaajalisi elanikke 
(kes elasid seal juba enne 2003. aastat), ei ilmne nii tööhõive kui ka kõrgharidusega 
elanike osakaalu põhjal saabujate ja jääjate vahel suuri erinevusi (üksnes Vaksali 
linnaosas on just saabujate tõttu haridustase oluliselt tõusnud). Selle põhjuseks võib 
pidada asjaolu, et 1) olulised muutused sotsiaalse staatuse tõusus olid osaliselt 
toimunud juba 2003. aastaks (näiteks selleks ajaks oli elanikestruktuuri mõjutanud 
eluruumide tagastamisega seonduv osade üürnike sunnitud väljakolimine, vt Kährik 
2000), ning 2) piirkondadest on viimastel aastatel lahkunud just madala staatusega 
elanikkond, ning jääjate hulgas on esindatud rohkem kõrgema staatusega elanikud.  
 
Suured erinevused on küll noorte osakaalu osas siselinna saabujate ja jääjate vahel. 
Kui võrreldes 1998. aastaga on 2008. aastal jääjate hulgas noorte osakaal mõnes 
siselinna piirkonnas langenud, siis saabujate puhul just tõusnud (eriti palju on noorte 
osakaal saabujate hulgas tõusnud Kesklinna, Vaksali, Tähtvere ja Ülejõe linnaosades). 
Noorte suurt osakaalu saabujate hulgas selgitab aga asjaolu, et nooremad elanikkonna 
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grupid on mobiilsemad kui vanemad elanikud. Kuid kui võrrelda noorte osakaalu 
saabujate hulgas, siis ilmneb, et üldjuhul on noorte osakaal siselinna aladel suurem 
kui kogu linnas. Ka noorte elanike sisseränne siselinna aladele on üheks 
gentrifikatsiooni tunnuseks. 
 
Analüüsi tulemusel võib väita, et Tartu siselinna aladel on toimunud sotsiaalse 
struktuuri muutused positiivses suunas – võrreldes 1998. aastaga, oli 2008. aastal 
siselinna aladel tõusnud noorte ja kõrgelt haritud töötavate elanike osakaal (ületades 
linna keskmist nende näitajate puhul). Suurenes ka omanikuasustus (v.a Kesklinnas, 
kus on suurenenud üüripindade osakaal). Erinevalt traditsioonilistest gentrifitseerijate 
gruppidest, oli üllatav, et mõnes siselinna linnajaos (Karlova, Supilinn) oli tõusnud ka 
lastega perede arv – ilmselt on see toimunud tänu küllaltki erilisele, poollinnalisele, 
peredele sobivale elukeskkonnale (mis erineb tavalisest Lääne linnadele 
iseloomulikust siselinna elukeskkonnast), samuti oli suurenenud just neis linnaosades 
ka naiste osakaal. Gentrifikatsiooniuurimus feministlikust vaatenurgast seletab naiste 
rolli gentrifikatsioonis läbi naise muutunud rollide (sünnituse ja abielu edasi 
lükkamine, naiste edu tööturul jne), naisi peetakse ka aktiivsemateks 
gentrifitseerujateks nende kättesaadavusele orienteeritud elustiilile (Bondi 1991). 
 
Kuigi autori eelnevas uurimusel sarnasel teemal (vt. Kadarik 2009) käsitleti Tartu 
siselinna teistsuguse valimiga (ei uuritud linnaosade kaupa siselinna, vaid siselinn 
defineeriti kui enne 1961. aastat valminud vanemad eluasemed), saadi sarnased 
tulemused elanikkonna sotsiaalse struktuuri muutuste osas. Lisaks tõendas varasem 
uurimus, et Tartu vanemaid elamuid on perioodil 1998-2008 aktiivselt uuendatud ja 
renoveeritud. Mõlema uurimuse põhjal saab öelda, et Tartu siselinnas on toimunud 
perioodil 1998-2008 gentrifikatsioonile omane kvalitatiivne tõus. 
 
Ka käesoleva uurimustöö kvalitatiivne andmeanalüüsi osa tõendas siselinna sotsiaalse 
ja füüsilise staatuse tõusu. Kõik peale 2000. aastat siselinna kolinud noorema 
elanikkonna intervjueeritavatest olid kõrgharitud või oli neil kõrghariduse 
omandamine pooleli. Tegevusalalt olid enamik intervjueeritavaid (või vähemalt üks 
leibkonnaliige) oma ala professionaalid kõrgetel kohtadel. Siselinnades toimunud 
“ülespoole sotsiaalseid muutuseid” klassi näol on enamus gentrifikatsiooniuuringuid 
rõhutanud ning saanud ka kinnitust, et siselinnades on suurenenud professionaalide ja 
kõrgelt haritud elanike osakaal (Howley 2009; Hjorthol 2005). 
 
Intervjueeritavad elasid kas uuselamus või ajalooliste elamute puhul enamasti 
täisrenoveeritud majas, mõnel juhul oli korter seest täisrenoveeritud, aga maja 
fassaadini polnud veel jõutud renoveerida. Kehvas seisukorras aga ei olnud ühegi 
noorema ja peale 2000. aastat siselinna elama asunud leibkonna eluase. 
 
Noorte leibkondade elukohavahetuste põhjused 
Uurimuse kvalitatiivsest osast ilmnes, et erinevad etapid elutsüklis on tihti elukoha 
vahetuse ajendiks. Nendeks elukaarest tingitud ajenditeks on näiteks uue partneriga 
kooselu, lapse sünd vms. Käesolevasse uuringusse kaasatud inimeste puhul, kes on 
kõrgelt haritud ja tööalaselt kõrgetel positsioonidel, lisandus siia ka pürgimus 
parandada iga elukohavahetusega elukvaliteeti. Nende elukohavahetusi saab seostada 
progressiga eluteel. Progress ilmneb nii elutingimuste paranemise ja avardumise 
seisukohalt kui ka keskkonna mõttes, elukohti vahetades liigutakse järjest paremasse 
elukeskkonda. Siselinna elanike jaoks on näiteks elukeskkonda parandav liikumine nii 
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Annelinnast kui ka äärelinnast praegusesse elukohta ajaloolises poollinnalises 
keskkonnas.  
 

Inimestele on oluline ka omanikustaatus, see tundub olevat loomulik suund 
eluasemekarjääris edasi liikudes – osa progressist eluteel. Eriti oluline on enda 
elukoha omanikuks olemine pere loomist planeerivate leibkondade puhul (30. 
eluaastates). Vähem tähtis on omanikutunne üksikute ja nooremate inimeste puhul. 
Samas selles osas, millise eluaseme omanikuks saada, tulevad sisse mitmed 
subjektiivsed eelistused – kas korteri või maja omanikuks, kas uus või vana maja, 
millises piirkonnas – ei ilmne enam nii üksühest suunda progressi osas. 
Sageli jõutakse elukohavahetuseni mitmete tegurite koosmõju tulemusena.  
 
Noorte leibkondade elukoha valik siselinna 
Käesoleva uurimustöö kvalitatiivse andmeanalüüsi põhitulemuseks oli siselinna 
rändemotiivide süstematiseerimine, lähtudes laiadest mõjuteguritest. Inimeste 
rändemotiivid on väga keerukad ja neid mõjutavad sellised tegurid nagu näiteks 
varasemad eluasemekogemused (eriti lapsepõlvekodu mõju), elukaare tsüklid, 
tarbimismustrid, ajakasutuse mustrid, elukeskkonna tunnetus jne. Nende erinevate 
aspektide vastastikseoste mõistmisele aitab kaasa käesoleva uurimustöö kvalitatiivse 
andmeanalüüsi tulemusena loodud tüpoloogia. Siselinna elukohavahetajate hulgas 
eristus 4 tüüpi: teadlik poollinnaline “miljöövalik”, teadlik funktsionalistlik (pool-) 
linnalise keskkonna valik, kompromissvariant ja ülemineku eluasemevalik (ajutine). 
 
Nende tüüpide käitumise mõistmine aitab kaasa ka linnaplaneerimisele, et nende 
gruppide soovidele paremini vastata. Erinevad grupid tajuvad enda elukeskkonda 
erinevalt, samuti on neil ka erinevad ootused elukeskkonnale ja eluasemele. Kuid 
siselinna elanike hulgas ilmneb ka mõningaid sarnasusi kriteeriumite osas, millele 
elukeskkond peaks vastama. 
 
Kõigi gruppide ja piirkondade jaoks on praeguse elukoha puhul kõige olulisemaks 
aspektiks kättesaadavus ja lähedus linnale. Ka teistes siselinnade uurimustes (nt. 
Rotterdamist, Dublinist) on jõutud järeldustele, et siselinna elanikud peavad enda 
elukoha eeliseks eelkõige kättesaadavust, mitmesuguste asutuste lähedust ja laia 
valikut, s.h. ka lastele mõeldud asutusi ja alasid, ning seeläbi on nende igapäevaelu 
organiseerimine lihtsam (Karsten 2007; Hjorthol 2005; Howley 2009). Peale läheduse 
peetakse tähtsaks ka piirkonna rahulikkust ja kõrghaljastust.  
 
“Miljöövaliku” teinud elanikud peavad kõrghaljastuse ja piirkonna rahulikkuse kõrval 
ka väga oluliseks elukoha ajaloolisust ja sellega kaasnevat erilist hõngu, eriti selgelt 
tulevad need aspektid välja Tammelinna ja Karlova “miljöövaliku” teinud elanike 
puhul. Neile elanikele on tihti oluline ka elamu ajaloolisus ja miljööväärtuslikkus. 
Samuti suhtutakse väga tundlikult kogu ümbruskonna arengu küsimustesse – areng 
peaks järgima miljööväärtuse säilitamist piirkonnas.  
 
Funktsionalistliku elukeskkonna elanikud hindavad aga eelkõige eluaseme pakutavat 
mugavust ja elanikkonna homogeensust nooremapoolse elanikkonna ja majandusliku 
staatuse näol, sest uude majja ei saa kõik grupid endale elukohta lubada. Selline 
tulemus erineb aga lähenemistest, mis väidavad, et siselinnade elanikud väärtustavad 
kõrgelt oma elukoha sotsiaalset heterogeensust (nt. Bridge 2003, Butler & Robson 
2001, Ley 2003). Samas on elanikkonna homogeensuse väärtustamine omane ainult 
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uuselamutele, sest Karlova elanikele jällegi meeldib piirkonna heterogeensus, mis 
väljendub nii elamute (renoveeritud ja kehvas seisukorras elamud) kui ka elanikkonna 
(kõrge ja madala staatusega elanikud) kontrasti näol. 
 
Kõikide piirkondade elanikud eelistavad aga väiksemaid kortermaju suurtele, 
hindavad piirkonna rohelust ja ei soovi, et piirkonda uusi ehitisi tuleks ja seeläbi 
tihendaks piirkonna asustust – seega tänapäeva Tartu siselinna elanik naudib just 
poollinnalist elukeskkonda ja soovib enda kodukohta ka tulevikus sellisena näha. 
Seega tuleks neid elukeskkondi arendada väga säästlikult, arvestades ja säilitades 
olemasolevat, tihendada uusehitistega minimaalselt ning miljööd säästvalt. 
 
Inimestele näib meeldivat just taoline nn poollinnaline rahulik miljöö, väiksemat tüüpi 
kortermajadega. See on paljudele alternatiiviks või eelistatud eluasemeks eramaja ees 
äärelinnas. Nt tartlaste seas on üldiselt, eriti aga siselinna osas, tõusnud eelistus just 
väiksemate kortermajade kasuks (v.a Kesklinna elanikud, kelle eelistus on tõusnud 
just suurte kortermajade osas), eramajade eelistus on langenud. Toetades sellise 
keskkonna arengut ning seda tüüpi majade säästlikku ehitust selleks sobilikele 
kruntidele, saab investeerida ka keskkonnasäästlikkusse. Ka elanike elustiil on 
siselinnas tunduvalt säästlikum, keskkonda hoidev. 
 
Eluetapist sõltuvad valiku erinevused 
Üheks uurimisküsimuseks oli ka, millisel eluetapil eelistavad nooremad leibkonnad 
elukohana siselinna. Kas siselinnalist elukohta eelistatakse ainult teatud eluetapis 
(noored, üksikud inimesed, lasteta paarid) või hinnatakse piirkondi ka pereealiste 
hulgas ehk läbi terve elu? Nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse analüüsi tulemusel 
selgus, et ka lastega pered eelistavad elukohana siselinna. “Tartu ja tartlaste” uuringu 
andmetel on lastega leibkondade osakaal siselinna linnaosades suhteliselt suur – mõne 
linnaosa puhul isegi kuni 50%, samuti ei ole lastega leibkondade osakaal siselinna 
piirkondades väiksem kui kogu Tartus.  
 
Kuigi ka lastega pered on siselinna elanikeks, siis ilmnevad eluetapist sõltuvad 
siselinna erinevate keskkondade eelistused. Nimelt vanemaks saades kasvab soov 
parema elukeskkonna järgi, samuti hoolivus enda ümbruskonnast. Tihti otsustatakse 
pere luues kolida teise keskkonda. Kvalitatiivsest uurimusest ilmnes, et enamik 
funktsionalistlikke uuselamuid eelistavatest elanikest olid lasteta noored ning 
miljööväärtuslikes piirkondades nagu Karlova ja Tammelinn pigem just lastega pered. 
Seega nende piirkondade elanikud peavad neid elukeskkondi sobivaks pere 
kasvatamisel. Samuti ei plaaninud “miljöövaliku” teinud pered ka piirkonnast ära 
kolimist. Ka teiste siselinnaliste uurimuste tulemuseks on olnud, et osad siselinna 
elanikud väärtustavad siselinna elukohana läbi terve elu ning see on nende jaoks 
ideaalne elukoht ja ei tahetaks kuskil mujal elada (Karsten 2007; Butler & Robson 
2001).  
 
Käesolevas uurimustöö kvalitatiivse analüüsi tulemusena selgus ka, et uuselamutes on 
rohkem siselinna elanikke, kelle jaoks praegune elukoht on ajutine peatuspaik 
(ülemineku eluasemevalik). Siia rühma kuuluvad inimesed eelistavad siselinna 
elukohana enamasti noorelt, mil siselinn elukohana sobib hästi noortele omase 
linnalise elustiiliga, kuid elutsüklis edasi liikudes soovitakse kolida kas oma majja 
äärelinna või lausa maale. Ka Howley et al. (2009) Dublini siselinna piirkondade 
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uuringust ilmnes, et sealsetele siselinna elanikele on elukoht siselinnas ajutine 
elukoht, mida eelistatakse peamiselt ainult noorena. 
 
Käesoleva uurimustöö analüüsist  ilmneb, et Tartu siselinna muutuste kirjeldamiseks 
sobib teooriaosas käsitletud siselinna taaselustamist käsitlevatest teooriatest paremini 
gentrifikatsiooniteooria. Kuigi nii gentrifikatsioonil ja taaslinnastumisel on ka 
ühisosa: nende mõlema tähelepanu keskpunktis on siselinn, sarnasus on ka seoses 
elanike elukoha eelistustega ning kvalitatiivse naabruskondade muutustega, kuid 
taaslinnastumise teooria hõlmab suurema osa elanikkonnast kui 
gentrifikatsiooniteooria. Taaslinnastumise all mõistetakse paljude erinevate elanike 
gruppide tagasirännet siselinna, k.a. madalama staatusega ja vanemaealiste elanike. 
Taaslinnastumise teooria järgi toimub siselinna alade üleüldise elamisväärsuse ja 
jätkusuutliku kasutuse suurenemine läbi kõigi nende erinevate elanikkonna gruppide 
siselinnaaladele asumise (Haase et al. 2010).  
 
Gentrifikatsiooniteooria on juhitud aga valikuliste sotsiaalsete, professionaalsete ja 
sissetulekutega gruppide poolt (Hamnett 2003). Ka nii kvantitatiivsest kui ka 
kvalitatiivsest uuringust ilmnes, et Tartu siselinna alasid on hakanud eelistama kindel 
grupp inimesi, nimelt kõrgema staatusega elanikud – kõrgelt haritud, hõivatud 
tööturul, nooremad – ning seeläbi on toimunud madalama staatusega elanike 
piirkonnast lahkumine. Uued elanikud on tõstnud piirkondade sotsiaalset kapitali, nad 
on elukeskkonna väärtustamise ja arendamise osas motiveeritud ning omavad rohkem 
ressursse kui varasemad elanikud. Sageli on nad ka ise panustanud oma eluaseme ja 
elamu renoveerimisse ning seeläbi elukeskkonna parandamisse. Seega võib tulemuste 
põhjal järeldada, et Tartu siselinna muutuste kirjeldamiseks sobib paremini 
gentrifikatsiooniteooria. 
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6. KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli uurida Tartu siselinnas aset leidnud sotsiaalseid 
muutuseid ning luua uusi teadmisi selle kohta, millised asjaolud ja asjaolude 
kombinatsioonid mõjutavad noorte leibkondade elukoha valikuid siselinna. Uurimuse 
tarbeks püstitati järgmised uurimisküsimused: kes on need elanikud, kes elavad Tartu 
siselinnas ning millised muutused on aset leidnud siselinna linnaosade 
sotsiaalmajanduslikus, demograafilises ja etnilises koosseisus 1990ndatel ja 
2000ndatel aastatel; mis on olnud 2000. aastatel Tartu siselinna kolinud noorte 
leibkondade elukohavahetuste põhjused ja mis aspektid (elukeskkonna taju, elustiil, 
eluetapp jm) on mõjutanud nende elukoha valikut just siselinna. 
 
Siselinna muutuste lahtimõtestamiseks on antud käesolevas uurimustöös ülevaade 
siselinna muutuste teoreetilistest käsitlusviisides – nii elukohavahetusi käsitlevatest 
lähenemisviisidest kui ka siselinna taaselustamist käsitlevatest teooriatest 
(taaslinnastumine ja gentrifikatsioon). Ilmnes, et Tartu siselinna muutuste selgitamisel 
on gentrifikatsiooniteooria sobivam kui taaslinnastumise teooria.  
 
Püstitatud uurimusküsimustele leiti vastuseid nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse 
andmeanalüüsiga. Kvantitatiivse andmeanalüüsi puhul teostati ülelinnaliste 
küsitlusuuringute “Tartu ja tartlased 1998” ja “Tartu ja tartlased 2008” andmete 
võrdlev analüüs, kus võrreldi ka Tartu siselinna piirkondi (linnaosade kaupa) kogu 
Tartu linnaga. Kvalitatiivse andmeanalüüsi puhul kasutati uuringu “Tartlaste 
elukeskkonna tunnetus” individuaalintervjuude andmeid.  
 
Kvantitatiivse analüüsi abil kirjeldati siselinna elamufondi, muutuseid siselinna 
elanike sotsiaal-majanduslikus staatuses, elanike mobiilsust, võrreldi ka siselinna 
saabujate (viimane elukohavahetus on toimunud lähiminevikus) ja jääjate (on kolinud 
siselinna varem) sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Kvalitatiivse analüüsi abil selgitati 
elukohavahetuste põhjuseid, elukohavaliku aspekte, elanike piirkonna tunnetust ja 
taju, tajutud muutuseid elukeskkonnas ning ka elanike tulevikuvisiooni piirkonnast.  
 
Kvantitatiivse andmeanalüüsi tulemusena saab väita, et üldised muutused, mis on 
siselinna rändesuundades toimunud on järgmised: 1) siselinna saabujate osakaal on 
tunduvalt tõusnud: 2008. aastal olid pea pooled siselinna piirkondade elanikest 
kolinud piirkonda alles hiljuti (perioodil 2003-2007); 1998. aastal aga ainult veerand 
siselinna linnaosade elanikest olid kolinud piirkonda hiljuti (perioodil 1991-1998); 2) 
piirkonda on rohkem elama tulnud noori, kõrgelt haritud elanikke, kes on hõivatud 
kas tööturul või õppimisega. See näitab, et siselinna piirkondi väärtustavad järjest 
enam kõrgema sotsiaalse staatusega elanikud, ja madalama sotsiaalse staatusega 
elanikud on sunnitud piirkonnast lahkuma. Sellised muutused elanikkonna struktuuris 
siselinna aladel, mis kujundavad ümber piirkonna sotsiaalse identiteedi, on tüüpilised 
gentrifikatsiooniprotsessile. Samuti on gentrifikatsioonile omane ka siselinna aladele 
uute elanike sissevool. 
 
Kvalitatiivse andmeanalüüsi üheks põhitulemuseks oli siselinna rändemotiivide 
süstematiseerimine ehk tüpoloogia loomine. Tüpoloogia võtab keerukate 
rändemotiivide selgitamisel arvesse laiad mõjutegurid: varasemad 
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eluasemekogemused (eriti lapsepõlvekodu mõju), elukaare tsüklid, tarbimismustrid, 
ajakasutuse mustrid, elukeskkonna tunnetus jne. Tüpoloogia aitab mõista nende 
aspektide keerukaid vastastikseoseid. Siselinna elukohavahetajate hulgas eristus 4 
tüüpi: teadlik poollinnaline “miljöövalik”, teadlik funktsionalistlik (pool-) linnalise 
keskkonna valik, kompromissvariant ja ülemineku eluasemevalik (ajutine). Nende 
tüüpide käitumise mõistmine võib aidata kaasa ka linnaplaneerimisele – teades 
erinevate gruppide soove siselinnalisele elukeskkonnale, saab linnaruumi 
keskkonnasäästlikumalt planeerida. 
 
Lähtuvalt tulemustest võib väita, et uurimustöö eesmärk sai täidetud. 
Uurimisküsimustele saadi vastused ja koguti uut informatsiooni keerukate 
elukohavahetuste taga olevate käitumismustrite kohta. Nii kvantitatiivse 
andmeanalüüsi kui ka kvalitatiivse andmeanalüüsi põhjal võib öelda, et Tartu 
siselinnas on toimunud muutused, mis viitavad gentrifikatsiooniprotsessile. 
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Residential location decision-making among younger households as 
the cause of changes in the inner city: the case of Tartu 

 
Summary 
 
The aim of this research is to explore the urban changes in the inner city of Tartu, 
which have been caused by younger households and their residential location 
decision-making.  
 
The first part of the research is theoretical. It gives an overview of some of the 
theories that explain the changes in inner cities: residential mobility and decision-
making, reurbanization and gentrification. Analytical data shows that gentrification 
explains the changes in the inner city of Tartu better than reurbanization.  
 
The second part introduces methods and data, which have been used for this research. 
This research incorporates two approaches: quantitative and qualitative. Data for the 
quantitative part is derived from a regular survey of Tartu and its citizens, which takes 
place every five years. For this research, I analyzed the data of the surveys from 1998 
and 2008. Data for the qualitative part comes from a survey carried out in winter 
2011/2012 by the University of Tartu Geography Department. The aim of this survey 
was to find out about residential decision-making, and how people feel about their 
residential environment. The data collection method used for this survey was in-depth 
interviews with citizens of different urban residential environments.  
 
The third part focuses on analytical data to examine and determine how the inner city 
has changed. The quantitative data was analyzed with SPSS Statistics 20.0 program, 
and the qualitative data was analyzed with qualitative data analysis computer software 
NVivo 8.0. 
 
As a result, I found out that there have been many changes in the inner city of Tartu 
that indicate the process of gentrification: 1) the number of arriving residents to inner 
city areas has increased; 2) more residents with higher education have moved to the 
inner city areas, and there have been changes in age-class distribution of inner city 
residents – more younger inhabitants, more residents who work or study, less 
unoccupied inhabitants have chosen inner city areas for their home. All of these 
changes indicate that more upper- and middle-class residents value inner city as a 
place of residence.  
 
One result for the qualitative analysis was a typology that explains residential inner 
city location decisions for different types of people. Different factors have been 
considered for making this typology: dwelling type in childhood, life course, life 
style, consumption habits, time management, attitudes toward residential environment 
etc. Typology helps to understand complications behind residential decision-making. 
Altogether four types were distinguished: milieu choice, functionalist choice, 
compromise option and transitional choice. 
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LISAD 1- 7 
LISA 1. Intervjuude kava ja ankeet. 

Sissejuhatus 
Kontakti loomine, tutvustan ennast ja uuringut  

Mina olen ..., olen uurija Tartu Ülikooli geograafia osakonnast.  
Viime läbi uuringut Tartu erinevates piirkondades ja uusasumites.  
Intervjuu koosneb kolmest teemade ringist: (1) mis asjaoludel on inimesed oma linnaosa 
elukohaks valinud, (2) kuidas erineb erinevates linnapiirkondades elavate inimeste igapäevane 
linnaruumi kasutus ning (3) milliste elukeskkonna aspektidega on inimesed rohkem, millega 
vähem rahul ning kuidas seda parandada.  
Meid huvitavad just teie kogemused neis valdkondades... 
 

Kas teil on esialgu mingeid küsimusi tekkinud? 

Kontakti loomine: kes leibkonda kuuluvad? 

/Teil on väga hubane, kaunis kodu! Kas olete siin ise palju ära teinud?/ 

Algatuseks tahaksin teada, kes te siin majas/ korteris elate? (võib kirjutada 
otse lõpus olevasse ankeeti, või teha esialgu vaid omale märkmeid) 

Avatud õhkkonna loomine 

Uuringu tulemusi esitame me üldistatult, selliselt, et teie isikuga me neid ei seosta. Intervjuu 
võtab aega umbes 1-1,5 tundi. Selleks, et saaksin teiega vabalt vestelda ja ei peaks kõike 
räägitut üles kirjutama, kasutaksin hea meelega diktofonil, et saaksin salvestise hiljem maha 
kirjutada. Kasutame salvestist rangelt ainult selle uuringu tarbeks. Loodetavasti teil ei ole 
midagi selle vastu (?).  

Kui olete valmis, siis läheme esimese teemade bloki juurde, milleks on „Elukoha vahetused“. 

 

A. Elukohavahetuste taust 
A-1. Praegusesse elukohta elama asumine 

Millal tulite praegusesse elukohta elama?  
Mis asjaoludel (välised, perekondlikud, tööga seotud jne) otsustasite elukohta 
vahetada? Mis asjaoludel valisite just selle eluaseme/ olete kolinud elama just 
sellesse piirkonda – kas oli alternatiivseid variante? Kuidas te saite selle 
korteri/ maja? 

A-2. Elamu/ korteri taust 

/Teil on hästi korras maja!/ Väga huvitava ruumilahendusega korter!/  
Milline on elamu taust: kas ise ehitanud/ ostnud, (mida teab maja/ piirkonna 
ajaloost), mida teab varasematest elanikest (nt kas olid tuttavad, kas olid 
noored jne).  
Kas oli ka enne elamu asumist selle krundi/ majaga kuidagi seotud, või mõni 
teine leibkonna liige?  
Kas on ise läbi viinud põhjalikke renoveerimistöid (kui jah, siis milliseid ja 
millal?)  
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Kas on omanik/ üürnik, kas omandisuhe on muutunud (kui jah, siis millal, mis 
põhjustel ja kuidas). 

A-3. Eelmised elukohad 

Mis oli teie (leibkonna) eelmiseks elukohaks enne siia kolimist?  Millistes 
erinevates elukohtades olete (leibkond) elanud (ajas tagasi maksimum kuni 
aastani 1980)? Mis asjaoludel on elukohta vahetanud (iga elukohavahetus 
eraldi). Mis varasema(te) elamu(te), korteri(te)ga sai? Mis asjaoludel valisite 
just oma elupiirkonna? (iga elukohavahetus eraldi) 
(Juhul, kui on nt mingil eluetapil ühetüüpseid elukohavahetusi, nt üürikast 
üürikasse tudengiajal), siis võiks põhjuseid ja elukohavalikuid ka üldistada, 
kui tundub liiga pikale minevat.) 

Milline oli eluase ning elupiirkond (mis asulas) varases lapsepõlves  
(kui lapsepõlves enne kooli elanud mitmes kohas, siis palun rääkige sellest 
eluasemest, kus veetis kõige rohkem aega).   

A-4. Tulevik (sobib ka hiljem küsida) 

Kui kauaks plaanite (leibkond) siia elama jääda? Kui kavatseb elukohta 
vahetada, siis mis asjaoludel. 
 
Tänan teid senise huvitava vestluse eest. (Võib lisada mingi fraasi esimese osa 
kokkuvõtteks, nt/ „nagu välja tuleb, on teil väga suur elukohavahetuste 
kogemus, olete nii erinevais paigus elanud!“/  
Kui te selle teema kohta rohkem midagi lisada ei soovi, siis kas olete valmis 
liikuma järgmise teema juurde? 

B. Igapäevane ajakasutus 
B-1. Igapäevased liikumised 

/Sõltuvalt elukohast, töökohast ja paljudest teistest asjaoludest, liiguvad 
linnainimesed päeva jooksul mitmesugustes kohtades ja viisidel, näiteks kes 
sõidab iga päev äärelinnast autoga kesklinna tööle, kes sõidab rattaga.../ 
Mõelge nüüd palun natuke oma igapäevastele käikudele, mida tavaliselt teete 
(nt eilse päeva peale/ või muu päeva)... /paus/ 

Kirjeldage palun, milline näeb välja Teie päev (millistes kohtades te käite, 
milliseid liikumisviise kasutate, kaua viibite, kellega suhtlete? Rääkige seda, 
mis on kõige olulisem, ei pea olema detailne päevakava! Rääkige palun ka, 
kuidas veedate oma vaba aega. 
 
Kas sellised päeva käigud on teil üldiselt kõigil nädalapäevadel, või on mõni 
päev teistsugune (nt nädalavahetus)? (Kui ilmnevad erinevused, siis paluda 
kirjeldada ka erinevaid päevi, kui need esinevad regulaarselt.)  

B-2. Liikumise ulatus ja vaba aja kasutus 

Kui sageli (kas üldse) ja millistel asjaoludel käite kesklinnas? Kui kaugele 
elukohast teie tavalised igapäevased käigud teid viivad? 
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/Eelnevast jutust tuli välja, et käite vahel ka teatris, tantsuklubis jne. / Millisel 
moel te üldse oma vaba aega kodust väljaspool veedate? Kui sageli tuleb ette, 
et te neid kohti külastate, kus need asuvad ja milliseid liikumisviise kasutate? 
Kui olulised need teie jaoks oluline?  
(selle küsimuse juures huvitavad meid tegelikult eelkõige need tegevused, 
mida võiks liigitada kultuuritarbimise alla, st. nt sõprade külastamine ei ole 
oluline. Samas püüame vältida otseselt sõna „kultuuritarbimine“ kasutamist 
oma küsimuste puhul) 

B-3.  Igapäevane suhtlemine 

/Erinevad inimesed tavatsevad suhelda erineval määral, mõne jaoks on see 
väga oluline, teised eelistavad oluliselt vähem suhelda./ 
/Eelnevast jutust tuli välja, et suhtlete nii tööl kui ..., kuid rääkige palun nüüd 
lähemalt.../ 
 
Millised inimesed kuuluvad teie igapäevasesse suhtlusringkonda (pere, 
töökaaslased, sugulased, sõbrad, naabrid)?  
Milliseid suhteid peate enda jaoks kõige olulisemaks, mis on vähem oluline? 
Millistel viisidel suhtlus toimub ja kas inimene on selliste suhtlusviisidega 
rahul, mida eelistab? (Siin huvitab meid, kas kontaktid on vahetud ja KUS 
suhtlus toimub, telefoni teel, meililistide kaudu jne.) 

Kui tuleb ette ka erinevatest rahvustest inimestega suhtlust, siis millistel 
juhtudel? 
 

Muutused 

Kuidas teie suhtlusringkond ja harjumused on siia kolimisega (või kui olete 
vana olija, siis kuidas on piirkonnas aja jooksul) muutunud? (täiendavalt võiks 
arutleda ka põhjuste üle, kui miski on oluliselt muutunud) /Näiteks kas käite 
sama sageli kesklinnas, kultuuriüritustel, kas suhtlete samal määral jne/ 

Olemegi jõudnud teise teemaga lõpuni. Kas sooviksite veel midagi lisada selle 
teema kohta? Kui sobib, siis läheksime nüüd kolmanda ehk viimase teema 
juurde. 

   

C. Piirkonna taju ja rahulolu 
C-1. Elukeskkonna taju 

Kirjeldage nüüd palun oma elupiirkonda. 
(Vajadusel toetada märksõnadega: ehituslik keskkond, naabrid (jt inimesed), 
turvalisus, puhtus, elujärg, hubasus, jne, kuid oluline on just see, mis inimene 
ise välja toob  
VÕI äärmisel vajadusel lasta võrrelda teiste Tartu piirkondadega, mille poolest 
ümbruskond on erinev). 

Kui te eelnevat kirjeldasite, siis millist piirkonda te täpsemalt silmas pidasite? 
(aidata kaasa mõelda, nt /mis tänavad on umbes piiriks/ ning püüdke ise 
kirjelduse järgi kaardil ring ümber) 
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Kui oluline elukeskkond teie jaoks üldse on, võrdluses eluasemega? Kui 
oluline võrdluses teiste kohtadega, kus veedate osa oma ajast (töökoht, 
vabaaja veetmise kohad jne)? 

 

Piirkonna muutused  

Kirjeldage palun, kuidas on piirkod ja siinne elanikkond selle aja jooksul 
muutunud, kui olete siin elanud  
(ainult vajadusel täpsustada: keskkonnamuutused, juurdeehitused, naabrite 
omavaheline suhtlus jne.)? 
 

C-2. Põhimured  

/„Eelnevast jutust tuli välja, et teile valmistab muret ... „ On see põhiline mure 
teie jaoks siin piirkonnas?“/  Mis on teie meelest selles piirkonnas elamisega 
seotult esile kerkinud põhiline mure? VÕI sõnastada positiivses võtmes: Mis 
on teie meelest see kõige olulisem asi, mida oleks vaja teie elupiirkonnas 
paremaks muuta? 
(ainult vajadusel pakkuda erinevaid teemasid nagu teede või parkimise 
olukord, turvalisus, bussiliiklus jne, vastavalt piirkonnale – mis võivad olla 
probleemsed valdkonnad meie arvates) 

/See on tõesti probleem... Kas lisaks sellele võib veel midagi olulisena välja   
tuua?/ 

/Nii et teile tundub, et teie elukeskkonas on liiklusohtlikkus ja vähene 
turvalisus kõige suuremateks probleemideks (peegeldades ja üle korrates 
varem öeldut). Mis te veel tahaksite lisada?/ 
/Kas nüüd sai kõik oluline räägitud, mis teile muret valmistab?/ 

Nüüd aga tahaksime teada, mis on teie arvates siin elamise põhilised eelised 
teiste võimalike elupiirkondade ees ning kui olulised need teie jaoks on? ...  
/Kas nüüd sai kõik oluline räägitud?/  
(võtta piisavalt aega, et kõik intervjueeritava jaoks olulised valdkonnad saaks läbi käidud) 

C-3. Kogukonna tunne  

/Inimesed suhtlevad oma elukeskkonnas naabritega väga erineval määral. 
Eelnevast jutust tuli juba välja, et te naabritega kuigi palju ei suhtle.../ 
Kui sageli tuleb teil üldse ette oma naabritega suhtlemist ja kui oluline see teie 
jaoks on? Milliste naabritega eelkõige suhtlus tekib?  
Kas ümbruskonna inimesed suhtlevad otse, meili vahendusel või muul moel, 
ning kuidas teile sellised suhtluse viisid meeldivad? Kui naabruskonnas 
suhtlemist ei toimuks, siis kas üldse ja mismoodi see mõjutaks Teie suhtumist 
oma elukeskkonda (ehk teisisõnu - kui oluline on inimese jaoks suhtlus 
naabruskonnas)? 

Kas teie elukohas (lähemate naabrite või laiemas piirkonnas) võib tajuda nn 
kogukonnatunnet (kuulumist kogukonda)? Mis tähtsust omavad erinevad 
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tasandid kogukonnatunde (teie identiteedi) kujunemisel: kodukoha vahetu 
ümbrus, linnaosa, Tartu linn?  

Milles, millistes tegevustes väljendub kogukonna tunne? Kas kõigi elanike 
vahel eksisteerib sarnane ühtekuuluvustunne (kui ei, siis mis alustel see tekib/ 
ei teki)?  

Millised on suhteid uuemate ja vanemate elanike vahel? (Uued: umbes 
viimase 10 aasta jooksul)?  

Kas kuulute ka mingisse piirkonna- või majapõhisesse seltsi/ ühistusse, või 
kas olete mõelnud ühinemisele? Avaldab see kuuluvus mõju ka 
kogukonnatundele? 

C-4 Piirkonna areng  

Millisena sooviksite teie näha oma elupiirkonna arengut? Mis aitaks kaasa, et 
see nii juhtuks, mis on takistuseks? Millised on teie tuleviku plaanid – kas 
plaanite siia pikemaks elama jääda (kui pole juba varem see välja tulnud)? 
(Kui soovib lahkuda, siis mis asjaoludel) 

Mida olete ise/ siinne kogukond selle heaks teinud, et piirkonnas elu teie poolt 
soovitud suunas areneks?  
Mil määral olete kursis teie piirkonna arengut puudutavate kehtestatud/ 
väljatöötamisel olevate planeeringutega või teiste arengut suunavate 
dokumentidega? (omal teha ka eelnevalt selgeks, mis need täpselt on iga 
piirkonna kohta ja vajadusel jagada selgitavat teavet) 
Millised võimalused on teil üldse olnud oma kodukoha kujundamisel või 
tuleviku planeerimisel kaasa rääkida? Kui teil huvi on, siis millisel viisil oleks 
planeeringutes ja arengukavades osalemine teie jaoks kõige mugavam (ainult 
vajadusel pakkuda variante nagu avalikel aruteludel osalemine ja millised 
need sel juhul peaksid olema?, teavitamine e-kirja teel vms). 

 

Kokkuvõte 
 /Kokkuvõttes olen aru saanud meie vestlusest, et ... Öelge, kui mul ei ole 
õigus.../ 
Lisainfo küsimine 

Mis teemad on teie jaoks teie elupiirkonnas veel olulised, millest me pole seni 
veel jõudnud rääkida?  

Ankeedi täitmine  

Lõpetuseks soovime teie kohta küsida ka mõningaid taustaandmeid, mis oleks 
meile abiks andmete analüüsimisel. 

Soov osaleda täiendavas uuringus 

Tartu Ülikool kavandab uuringut... (aktiivne positsioneerimine, täpsustada). 
Kas teil oleks soovi selles uuringus osaleda. (täpsustada, mida see annab)
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ANKEET 

 

Vastaja vanus: 

Vastaja sugu: 

Vastaja rahvus (leibkonna emakeele järgi, vajadusel täpsustada): 

Vastaja tegevusala (mis tööd teeb, tööalane staatus): 

Vastaja kõrgeim haridus: 

 

Pereliikmete vanus, sugu, rahvus, tegevusala, (pereliikmed on samal eluasemel elavad 
leibkonnaliikmed) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Viimane elukohavahetuse aasta: 

ISE TÄITA 

Maja kirjeldus: 

Eluaseme kasutusviis:    üürnik / omanik 

Piirkonna kirjeldus: 

 

Märkmeid intervjuu kohta: 

 

 

LISAD 
Fotod: 1) maja, 2) piirkonna üldilme, 3) muu tähelepanuväärne ümbruses 

Kaart: tõmmata ligikaudselt ring ümber piirkonnale, mida intervjueeritav tajub oma 
elupiirkonnana (naabruskonnana). 

Tänamine ja lahkumine  Ära unusta meenet ka anda!!! 
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LISA 2. Intervjueerijate poolt täidetud tabelivorm. 

INTERVJUU NR 25 ...   

INTERVJUEERIJA Kati     

INTERVJUU KUUPÄEV 11/25/11     

AADRESS       

KOLIS ENNE 1991/ HILJEM hiljem     

VANUSGRUPP (noorem 18-39, 
kesk 40-60, eakam 61+) noorem     

SUGU N     

PERETÜÜP (noor(ed) ilma lasteta, 
lastega pere, kesk- ja vanemaealised 
ilma lasteta) noored lastega     

RAHVUS (eestlane/vene/muu) 
eestlane (abikaasa 

ameeriklane)     

ELUASEME (KORTERI) 
SEISUKORD (täisrenoveeritud/uus; 
keskmises korras; 
räämas/kehvapoolne) renoveeritud     

MAJA SEISUKORD (kortermaja 
puhul) keskmises korras     

ÜÜRNIK/ OMANIK omanik     

TÖÖTAB/MUU kodune     

HARIDUSTASE 3 gruppi kõrgem     

LINNAOSA Karlova     

KOMMENTAARID       

NÕUS OSALEMA TEISTES 
UURINGUTES jah     

KONTAKT       
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LISA 3. Uuringut tutvustav tekst 

UURING ”Tartu elanike elukeskkonna tunnetus” 
 
Ajaperiood: november ja detsember 2011 
Uuringu läbiviijaks on Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia töörühm 
Uuringu koordinaator: teadur Anneli Kährik 
 
 
Inimesi on mitmesuguseid. On neid, kes otsivad omale sobivat eluaset pikki kuid või 
isegi aastaid ning kaaluvad eluaseme valiku otsust väga põhjalikult, kui on ka neid, 
kes langetavad otsuse kiiresti. Niisama nagu elukoha valikuga seotud otsused, on ka 
mitmesuguseid arvamusi oma eluaseme ümbruskonnast.  
 
Kuna Teie olete üks Tartu linna elanik, siis just teie elukoha valiku põhjuste 
teadasaamine ning kogemus ja arvamus oma elukoha ümbrusest on meie jaoks väga 
oluline!  
 
Uuring hõlmab järgnevaid teemasid: elukohavahetused, igapäevane ajakasutus ning 
elupiirkonnaga rahulolu. Uuringut viime läbi Tartu linna erinevates piirkondades.  
 
Loodame siiralt, et olete nõus meie uuringus osalema! Teie arvamus on meie 
jaoks väga oluline ning aitab samm-sammult linnaelu paremaks muuta.  
 
Loodetavasti on uuringus osalemine põnev kogemus ka Teile endale. Kui teil on 
küsimusi selle uuringu kohta, siis palume helistada tööaegadel tel. 7375968, või saata 
e-mail Anneli.Kahrik@ut.ee. Vastame teile esimesel võimalusel. 
 
 
 
Parimate soovidega, 
 
 
 
Anneli Kährik  
(kõigi uuringu läbiviijate nimel) 
 
 
 
 
Teid tuleb intervjueerima ........………………………….....    Tel:………….................. 
 
Teile sobiv aeg…………………………………...         Koht……..……………………  
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   LISA 4. Käesolevasse uurimustöösse kaasatud intervjueeritavate kirjeldus ja intervjueerijad. 

Intervjuu Vanus Sugu Peretüüp Haridus Tegevusala Rahvus Viimane 
elukoha-
vahetuse 

aasta 

Üürnik/ 
omanik 

Eluaseme 
(korteri) 
seisukord 

Maja 
seisukord 

Intervjuee-
rija 

Int-1, 
Karlova 

35 N lastega pere kõrg kodune eestlane 2000 omanik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Kati 

Int-2, 
Karlova 

49 N keskealised 
(täiskasva-
nud lapsed 
kodust 
lahkunud) 

kõrg teadlane eestlane 2001 omanik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Kati 

Int-3, 
Karlova 

45 N lastega pere kõrg LV ametnik eestlane 2004 omanik heas korras täis-
renoveeritud 

Pille 

Int-4, 
Karlova 

34 M lapsega pere kõrg riigiametnik eestlane 2010 omanik keskmises 
korras 

keskmises 
korras 

Pille 

Int-5, 
Karlova 

27 M noored ilma 
lasteta 

kõrg vaimulik + 
üliõpilane 

soomlane 2006 omanik keskmises 
korras 

keskmises 
korras 

Pille 

48 N kõrg insener eestlane Int-6, 
Karlova 

41 M 

lastega pere 

kõrg TÜ 
professor 

eestlane 

2003 omanik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Pille 

Int-7,   
Veski tn 

28 M noor ilma 
lasteta 

kõrg IT spetsialist eestlane 2010 üürnik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Kati 

Int-8, 
Tammelinna 

35 M lastega pere kõrg meedia eestlane 2010 omanik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Ederi 
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Tammelinna 34 N  kõrg haridus eestlane   renoveeritud renoveeritud  

Int-9, 
Tammelinna 

46 M lapsega pere, 
kaks 
täiskasva-
nud last 
õpivad 
ajutiselt 
välismaal 

kõrg suurettevõtte 
juht 

eestlane 2003 omanik täis-
renoveeritud 

täis-
renoveeritud 

Anneli 

Int-10, 
Tammelinna 

46 M lapsega pere kõrg peaekspert, 
teadusarend
ustegevus, 
administreer
imine 

eestlane 2004 omanik täis-
renoveeritud 

keskmises 
korras 

Anneli 

Int-11, 
Näituse tn 

25 M noored ilma 
lasteta 

lõpeta-
mata kõrg 

ettevõtlus eestlane 2011 üürnik uus uus Kati 

Int-12, 
Näituse tn 

40 M lastega pere kõrg teadlane eestlane 2003 omanik  uus uus Kati 

Int-13, 
Näituse tn 

21 M noor ilma 
lasteta 
(+üürnik) 

lõpeta-
mata kõrg 

üliõpilane eestlane 2002 üürnik uus uus Kati 

Int-14, 
Ülejõe 

23 N noored ilma 
lasteta 

kõrg töötab+õpib eestlane 2011 omanik  uus uus Liisi 

Int-15, 
Ülejõe 

26 N noored ilma 
lasteta 

kõrg töötu eestlane 2011 üürnik  uus uus Liisi 

Int-16, 
Ülejõe 

34 M lapsega pere kõrg ettevõtja eestlane 2007 omanik  uus uus Liisi 
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Int-17, 
Ülejõe 

28 M noored ilma 
lasteta 

kõrg töötab eestlane 2011 üürnik uus uus Liisi 

Int-18, 
Ülejõe 

29 N noored ilma 
lasteta 

kõrg töötab+õpib eestlane 2010 omanik uus uus Liisi 

   Intervjueerijate täisnimed: Kati Kadarik, Pille Metspalu, Ederi Ojasoo, Anneli Kährik, Liisi Balin. 
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LISA 5. Saabujate ja jääjate osakaal linnaosades aastatel 1998 ja 2008. 

      1998 2008 
      N % N % 
SISELINN Kesklinna Saabujad 24 25% 55 53% 
    Jääjad 71 75% 48 47% 
  Vaksali Saabujad 28 28% 43 48% 
    Jääjad 71 72% 49 52% 
  Karlova Saabujad 23 23% 53 47% 
    Jääjad 76 77% 59 53% 
  Supilinna Saabujad 31 32% 46 44% 
    Jääjad 67 68% 59 56% 
  Tähtvere Saabujad 26 26% 34 29% 
    Jääjad 73 73% 80 71% 
  Ülejõe Saabujad 25 25% 55 51% 
    Jääjad 75 75% 52 49% 
  KOKKU 

SISELINN 
Saabujad 157 27% 286 45% 

    Jääjad 433 73% 347 55% 
ÄÄRELINN Annelinna Saabujad 42 21% 61 29% 
    Jääjad 158 79% 149 71% 
  Jaamamõisa Saabujad 45 45% 60 53% 
    Jääjad 54 55% 54 47% 
  Ränilinna Saabujad 33 33% 30 29% 
    Jääjad 67 67% 73 71% 
  Ropka+ Ropka 

tööstuse 
Saabujad 14 14% 34 30% 

    Jääjad 85 86% 80 70% 
  Veeriku+ 

Maarjamõisa 
Saabujad 22 22% 50 41% 

    Jääjad 78 78% 73 59% 
  Tammelinna+ 

Variku 
Saabujad 41 19% 39 20% 

    Jääjad 176 81% 155 80% 
  Raadi-

Kruusamäe 
Saabujad 22 22% 27 26% 

    Jääjad 77 78% 74 74% 
  Ihaste Saabujad  - - 32 38% 
    Jääjad  - - 52 62% 
  KOKKU 

ÄÄRELINN 
Saabujad 219 24% 333 32% 

    Jääjad 695 76% 710 68% 
Phi and Cramers V statistiku väärtused: 1998 a. andmebaasiga analüüs – linnaosade kaupa: 0.000, 
siselinn/äärelinn puhul: 0.247; 2008 a. andmebaasiga analüüs: linnaosade kaupa: 0.000,  
siselinn/äärelinn puhul: 0.000.1998. aasta puhul puuduvad Ihaste kohta andmed, sest Ihaste oli liidetud 
Annelinnaga. 
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LISA 6. Kuni 34-aastaste osakaal linnaosade elanike hulgas, võrreldes saabujaid ja 
jääjaid aastatel 1998 ja 2008. 

1998 2008   

kuni 
34 

35+ Kokku kuni 
34 

35+ Kokku 

Saabujad 46% 54% 100% 78% 22% 100% Kesklinna 

Jääjad 28% 72% 100% 52% 48% 100% 

Saabujad 46% 54% 100% 58% 42% 100% Vaksali 

Jääjad 27% 73% 100% 25% 75% 100% 

Saabujad 61% 39% 100% 68% 32% 100% Karlova 

Jääjad 25% 75% 100% 20% 78% 100% 

Saabujad 71% 29% 100% 70% 30% 100% Supilinna 

Jääjad 21% 79% 100% 32% 68% 100% 

Saabujad 58% 42% 100% 82% 18% 100% Tähtvere 

Jääjad 23% 77% 100% 30% 70% 100% 

Saabujad 64% 36% 100% 78% 22% 100% Ülejõe 

Jääjad 21% 79% 100% 25% 75% 100% 

Saabujad 58% 42% 100% 72% 28% 100% 

SISELINN 

KOKKU 
SISELINN Jääjad 24% 76% 100% 30% 70% 100% 

Saabujad 57% 43% 100% 69% 31% 100% Annelinna 

Jääjad 29% 71% 100% 25% 75% 100% 

Saabujad 44% 56% 100% 50% 50% 100% Jaamamõisa 

Jääjad 31% 67% 100% 26% 74% 100% 

Saabujad 52% 49% 100% 63% 37% 100% Ränilinna 

Jääjad 31% 67% 100% 18% 82% 100% 

Saabujad 43% 57% 100% 62% 38% 100% Ropka+ 
Ropka 
tööstuse Jääjad 31% 69% 100% 18% 82% 100% 

Saabujad 45% 55% 100% 74% 26% 100% Veeriku+ 
Maarjamõisa Jääjad 27% 73% 100% 23% 77% 100% 

Saabujad 54% 46% 100% 46% 54% 100% Tammelinna+ 
Variku Jääjad 30% 70% 100% 18% 82% 100% 

Saabujad 64% 36% 100% 67% 33% 100% Raadi-
Kruusamäe 

Jääjad 21% 79% 100% 30% 70% 100% 

Saabujad -  -  100% 44% 56% 100% Ihaste 

Jääjad -  -  100% 17% 83% 100% 

Saabujad 52% 48% 100% 60% 40% 100% 

ÄÄRELINN 

KOKKU 
ÄÄRELINN Jääjad 29% 71% 100% 22% 78% 100% 

Phi and Cramers V statistiku väärtused: 1998 a. andmebaasiga analüüs – linnaosade kaupa: saabujate 
puhul: 0.568, jääjate puhul: 0.830, siselinn/äärelinn puhul: saabujad : 0.611, jääjad:  0.107; 2008 a. 
andmebaasiga analüüs – linnaosade kaupa: saabujate puhul: 0.001, jääjate puhul: 0.001, 
siselinn/äärelinn puhul: saabujad:  0.001, jääjad: 0.002. 

1998. aasta puhul puuduvad Ihaste kohta andmed, sest Ihaste oli liidetud Annelinnaga. 
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LISA 7. Siselinna linnaosade elanike (saabujad ja jääjad) haridustase aastatel 1998 ja 
2008. 

    1998 2008 

    Põhi-
haridus 
ja alla 
selle 

Kesk-
hari-
dus 

Kõrg-
hari-
dus 

Kokku Põhi-
haridus 
ja alla 
selle 

Kesk-
hari-
dus 

Kõrg-
haridus 

Kokku 

Kesklinna Saabujad 13% 54% 33% 100% 3% 70% 27% 100% 

  Jääjad 24% 51% 25% 100% 6% 47% 47% 100% 

Vaksali Saabujad 18% 64% 18% 100% 7% 48% 45% 100% 

  Jääjad 24% 65% 11% 100% 10% 70% 20% 100% 

Karlova Saabujad 17% 65% 18% 100% 4% 62% 34% 100% 

  Jääjad 16% 59% 25% 100% 3% 58% 39% 100% 

Supilinna Saabujad 29% 55% 16% 100% 4% 59% 37% 100% 

  Jääjad 33% 53% 14% 100% 7% 52% 41% 100% 

Tähtvere Saabujad 0% 52% 48% 100% 0% 47% 53% 100% 

  Jääjad 8% 41% 51% 100% 5% 40% 55% 100% 

Ülejõe Saabujad 12% 68% 20% 100% 9% 50% 41% 100% 

  Jääjad 24% 52% 24% 100% 10% 50% 40% 100% 

Saabujad 15% 60% 25% 100% 5% 57% 38% 100% KOKKU  
SISELIN
N 

Jääjad 21% 54% 25% 100% 6% 52% 42% 100% 

Saabujad 10% 62% 28% 100% 9% 59% 32% 100% KOKKU 
ÄÄRELI
NN 

Jääjad 18% 63% 19% 100% 10% 62% 28% 100% 

Saabujad 12% 61% 27% 100% 7% 58% 35% 100% KOKKU 
TARTU Jääjad 19% 60% 21% 100% 8% 59% 33% 100% 

Phi and Cramers V statistiku väärtused: 1998 a. andmebaasiga analüüs – linnaosade kaupa : saabujate 
puhul: 0.074, jääjate puhul: 0.000, siselinn/äärelinn puhul: saabujad: 0.233, jääjad: 0.008; 2008 a. 
andmebaasiga analüüs: linnaosade kaupa: saabujate puhul: 0.002, jääjate puhul: 0.000,  
siselinn/äärelinn puhul: saabujad – 0.067, jääjad – 0.000. 

 

 

 

 

 

 


