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1. Sissejuhatus 

Jaamamõisa ehk kunagise „Hiinalinna“ näol on tegu endise Nõukogude Liidu 

sõjaväelinnakuga, mis on tänaseks päevaks läbi teinud suured muutused. 1996. aastal alustati 

Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu koostamisega, mis samal aastal ka kehtestati. 

Suuremad või väiksemad arengud toimuvad tänapäevani. Pärast Nõukogude Liidu lahkumist 

ja territooriumi linna omandusse andmist on Jaamamõisa füüsilises keskkonnas toimunud 

mitmed arengud, mis on mõjutanud ka sealset sotsiaalset keskkond. Selle kõige tulemusel on 

Jaamamõisa vaikselt lahti ütlemas kurikuulsa „Hiinalinna“ mainest. Millisel määral see kõik 

juhtunud on, seda üritab selgitada käesolev töö. Sellest lähtuvalt on seatud kolm põhilist 

uurimisküsimust. Nendeks on: 

 Millised füüsilised muutused on antud ajaperioodil aset leidnud?  

 Millised sotsiaalsed muutused on sellega kaasas käinud? 

 Kuidas on muutunud Jaamamõisa linnaosa kuvand? 

Käesolev töö algas sissejuhatusega. Uurimistöö teises peatükis antakse ülevaade Tartu linna ja 

Jaamamõisa linnaosa arengut suunavatest trendidest ja laiemast kontekstist. Töö kolmandas 

peatükis kirjeldatakse kasutatud andmeid ja analüüsimeetodeid. Neljandas peatükis antakse 

põhjalikum ülevaade Jaamamõisa füüsilisest, sotsiaalsest ja majanduslikust keskkonnast. 

Viiendas peatükis kirjeldatakse ja analüüsitakse, antakse hinnang seniste arenduste mõjule 

vaadates muutusi kolme uurimisküsimuse raames. Töö Kuuendas peatükis tehakse 

ettepanekuid, milliseid linnapoliitilisi sekkumisi kasutada edasise arengu suunamisel ning 

seitsmendas peatükis antakse tööst lühikokkuvõte. 
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2. Teoreetiline ülevaade 

2.1. Trendid ja kontekst 

2.1.1. Tartu linn ja Jaamamõisa 

Linnad on inimeste koondumise kohad ning majanduse ja kultuuri keskused. Linnade 

ruumiline vorm ehk kus miski ja keegi paikneb on vahetult seotud ühiskonna majandusliku, 

kultuurilise ja poliitilise struktuuriga (Marcuse, van Kempen 2004). Linnade sisemised 

ruumilised mustrid on ajas muutunud, eriti just pärast 1970ndaid (Marcuse, van Kempen 

2000). Peamiste trendidena, mis linnade arengut mõjutavad on Marcuse ja van Kempen 

(2000) nimetanud globaliseerumist, muutusi majanduses, tootmises ja jõusuhetes ning riigi 

rolli vähenemist inimeste heaolu tagamisel. Sellised tegurid kirjeldavad üldjoontes Lääne 

linnade arengut, kuid sarnaseid trende on näha ka postsotsialistlikes linnades (Brade et al. 

2009). Tartu linna näol on tegu postsotsialistliku linnaga, millel on ka sotsialismiaja ja 

Nõukogude Liidu pärand. Jaamamõisa on üks näide sellest, kuid selle erinevusega, et tänaseks 

päevaks on antud linnaosas väga palju muutunud. Praeguseks on Jaamamõisa elamupiirkonna 

näol tegu poolenisti paneelmajade piirkonnaga, teise poole Põhja pst ümber jäävast alast 

moodustab uuselamuarendus. 

Majanduslikes tingimustes on erinevad piirkonnad omavahel konkurentsis. Võisteldakse nii 

investeeringute kui uute elanike pärast (Sairinen 2006). Omavahelises konkureerimises on 

linnad ja maapiirkonnad, eelkõige linn ja linna lähitagamaa, mis intensiivselt osaleb 

eeslinnastumises. Ka Tartu lähitagamaale on rajatud mitmeid uuselamurajoone (Roose et al. 

2013). Paljud on otsustanud kolida just sinna, kuigi kõik olulised sidemed linnaga säilivad. 

Seega peab iga linn väga selgelt läbi mõtlema, milliseid keskkondi soovitakse luua, et trende 

enda kasuks pöörata. Teiselt poolt konkureerivad linnad omavahel. Tartu suurimaks rivaaliks 

on pealinn Tallinn. Tartu eeliseks on see, et tegu on ülikoolilinnaga, mis meelitab palju noori. 

Üliõpilaste näol on aga tegu ajutiste elanikega, kes reeglina liiguvad pärast õpinguid mujale, 

suures osas Tallinnasse. Seega peab nii majanduslik kui sotsiaalne keskkond (sh ka 

elamumajandus) piisavalt toetama nende noorte püsimajäämist Tartu linna. 

 

2.1.2. Jaamamõisa areng 

Nõukogude Liidu kord jättis Jaamamõisa linnaossa nii arhitektuurilist pärandit 5-kordsete 

paneelelamute, garaažide ning praeguseks lammutatud barakkide näol kui ka rahvusliku 

koosseisu ning mälestuste näol. Selline ajalooline pärand kujundab tänini Jaamamõisa mainet 

(vt lisa 6) ja inimeste arvamust sellest. 

Jaamamõisa näol on osaliselt tegu paneelelamupiirkonnaga. Üldisi arenguid 

paneelelamupiirkondades on kirjeldanud Dekker ja van Kempen (2004), millel järgnev 

ülevaade põhineb. Paneelelamupiirkonnad asuvad reeglina perifeersetes kohtades, väljaspool 

linnakeskuse piiri. Seal on märke keskkonna, sh hoonete füüsilisest hääbumisest. Sellised 

linnakeskusest kaugemal asuvad piirkonnad võivad kannatada füüsilise isolatsiooni all, eriti 

juhul, kui ühistranspordiühendus teiste linna osadega ei ole piisavalt hästi korraldatud. 

Piirkonna populaarsus inimeste seas sõltub palju ka hoonete ehituskvaliteedist. Paneelmajade 
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puhul on tihti probleemiks majade korrashoid, kuna ehitamiseks kasutatud materjalid ei olnud 

nii kvaliteetsed kui tänapäeval. Postsotsialistlike linnade paneelelamupiirkondi 

iseloomustavad mõneti teistsugused sotsiaalsed probleemid kui lääne linnasid. Ida-Euroopa 

linnades on taoliste piirkondade sotsiaalne koosseis mitmekesisem, mis vähendab ohtu, et 

rahvastik on väga ühekülgne. Sotsiaalsete probleemide ulatus on mõjutatud ka piirkonna 

positsioonist elamuturul ja inimeste poolt, kes sinna elama kolivad. 

Paneelelamupiirkondades on küsimuse all ka elamisväärsus ja turvalisus. Neid piirkondi 

iseloomustab funktsioonide eraldatus ja suured avalikud alad eluhoonete vahel. Positiivseks 

võib seega lugeda võimalusi tegeleda spordiga ja veeta vaba aega, häid parkimisvõimalusi ja 

häirimatust. Kuid sellise funktsioonide jaotusega kaasneb ka probleeme. Rohealad ja avalikud 

alad on sageli halvasti hooldatud, mis vähendab nende ruumide kasutatavust, selle asemel 

neid hoopis lõhutakse. Alad, kus kontrolli ei ole, on avatud kriminaalsele käitumisele. 

Probleemiks on ka liiklus, sest nüüdseks on autode arv mitmekordistunud, võrreldes ajaga, kui 

need majad ehitati. Rohealasid kasutatakse järjest enam autoparklatena. Kasvanud on ka 

igapäevasest pendeldamisest kodu ja töökoha vahelised liikumised, mis viib ummikuteni. 

Sageli on puudus ka headest poodlemise võimalustest. Paremad võimalused on 

paneelelamupiirkondade ääres, kus poed, erinevalt kunagi piirkonna sees avatud poodidest, on 

püsima jäänud. Probleemiks on turvalisus. Piirkonna sotsiaalmajanduslik ja 

sotsiaaldemograafiline situatsioon ning füüsilised karakteristikud mõjutavad tugevasti 

inimeste turvatunnet. 

Tänaseks on Jaamamõisa piirkond läbi teinud gentrifikatsiooni nii füüsilisel kui sotsiaalsel 

tasandil, kuid teatud eranditega. Gentrifikatsiooni klassikalise definitsiooni järgi on tegu 

protsessiga, kus vanad elamupiirkonnad teevad läbi muutuse – töölisklass ja vaesemad 

elanikud asenduvad gentrifitseerijate või nn „uue klassiga“, mille moodustavad haritud ja 

jõukamad inimesed (Glass 1964; cit. Kovács et al. 2012). Kovács et al. (2012) arutleb, et 

postsotsialistlikes linnades puudutab gentrifikatsioon traditsioonilises mõttes üksnes väikeseid 

siselinna alasid, eelkõige selliseid piirkondi, kus taastamise (regeneratsiooni) programmi 

käigus toimus vanade hoonete lammutamine ja uute elamute ehitamine. Samal ajal on endine 

elamufond gentrifikatsioonist vähem mõjutatud, nimetades selliseid protsess taastamiseks või 

uuenemiseks.  

 

2.1.3. Suuremad probleemid naabruskonnas 

Jaamamõisa on endine sõjaväepiirkond (Jauhiainen 2003), mille arengus ei saanud linn kaasa 

rääkida pea 50 aastat. Seega võib eeldada, et nimetatud piirkond on teiste linnaosadega 

võrreldes mahajäänum. 1990ndate alguses kardeti, et range korra lagunemisega lahkuvad ka 

kõik inimesed, teiste hirmude seas oli getostumine (Ottas 1998). 1990ndate lõpuks oli 

linnaosa rahvaarv kõrgajaga 1980ndatel vähenenud 25% (Jauhiainen 2003), viidates kahaneva 

linna(osa) nähtusele. Sellistel mahajäänud piirkondadel on omakorda suurem oht füüsilisele 

degradeerumisele ja sellega kaasnevalt ka sotsiaalsele allakäigule. Linnaosa aga inimestest 

tühjaks ei jooksnud, paljud jäid paigale, elades seal tänini.  
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Tänasel päeval ei ole sotsiaalsed probleemid ehk enam nii teravad kui 1990ndatel. Piirkonda 

on tulnud uued arendused, jättes linnaosast areneva piirkonna mulje. Seetõttu on tervesse 

linnaosasse tulnud uut rahvast, mitmekesistades sotsiaalset struktuuri. Kuid jätkuvalt on sees 

selge erinevus nn vana ja uue poole osas. Suuremate probleemidena võib nimetada nn vana 

osa füüsilise keskkonna mahajäämust teede ja hoonete osas, maine ja kuvandi küsimust, kuna 

varasemalt on piirkonda seostatud kuritegeliku tegevusega ning erinevate sotsiaalsete 

probleemidega ning kogukonnatunde puudumist. 

 

2.2. Linnapoliitikad 

2.2.1. Kaasaegse linnapoliitika põhimõttelised arengusuunad tänapäeval 

Linnapoliitika all mõeldakse linna muutuste juhtimist läbi investeeringute või tarbimise 

mõjutamise, maakasutuse planeerimise ning konkreetsemalt ehituslike piirangute 

kehtestamise. Linnapoliitikate juhtimine võib aset leida erinevatel tasanditel: rahvusvaheline, 

riigi ja linna (linnaosa) tasandil. Üheks põhimõtteks on, et planeerimisel tuleb lähtud avalikust 

huvist. (Loenguslaidid 2013). Poliitikate rakendamisel tuleb arvestada erinevate 

valdkondadega ja erinevate huvigruppidega. Tuleb tagada tasakaal looduskeskkonna, 

majandusliku ja sotsiaalse ning ka kultuurilise keskkonna vahel, et ühegi huvigrupi kasu ei 

toimuks teise heaolu arvelt. 

Linnapoliitika dimensioonideks Euroopa Liidus on 1) majandusliku heaolu ja tööhõive 

parandamine linnades ja linnasüsteemides, 2) sotsiaalse sidususe saavutamine läbi kaasamise 

ja sotsiaal-füüsilise linnade uuendamise läbi, 3) säästlik linna füüsilise keskkonna 

arendamine, kus on teemadeks keskkonna, transpordi ja energiatarbimise küsimused, 4) 

linnaregioonide haldamine, kus olulisteks teemadeks on kaasamine, partnerlused, 

sektorpoliitikate integreerimine ja linnaregioonide haldamine (Loenguslaidid 2013). 

2.2.2. Muutused linnapoliitikas ja -planeerimises 

Varasemate aastakümnetega võrreldes on toimunud areng ülevalt alla planeerimisest alt üles 

planeerimise suunas (Loenguslaidid 2013). Linnaplaneerimise praktikad on eemaldunud nn 

„maestroplaneerimisest“, kus keskmes oli planeerija, kes otsustas ruumikasutuse üle 

(Jauhiainen 2005). See tähendab, et planeerimise keskpunktis ei ole planeerija või poliitik, 

vaid oluline on see, mida arvab see, kellele ruumi või keskkonda planeeritakse. Tegu ei ole 

enam üksnes asjade ruumilise paigutumisega ruumis, vaid sellega, kuidas need paigutused ja 

erinevad seosed inimesi mõjutavad. Tänapäeval on olulisel kohal pikaajalised strateegiad, mis 

lähtuvad jätkusuutliku arengu põhimõttest. Majandusliku kasvu tagamise kõrval võetakse 

võrdselt arvesse sotsiaalset, kultuurilist ja looduskeskkonda.  

Kasvanud on ka elanike kaasamise ja osaluse roll planeerimise protsessi. Osalusplaneerimine 

tähendab planeerimis-protsessi, millesse on kaasatud kohalik kogukond. Kaasamise all ei ole 

silmas peetud ainult informeerimist, vaid kahepoolset suhtlemist (koostööd) (Supilinna Selts 

jt 2011–2012), kus nii kaasaja kui ka kaasatavad kuulavad teise osapoole argumente ning 

kohandavad enda seisukohti vastavalt sellele. Kehtib arusaam erinevate teadmise tasandite 

olemasolust. Eesmärgiks on, et omavahel sulanduvad teadmine ja subjektiivne kogemus (sh 
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elanike igapäevaelul põhinev teadmine). Väga olulisel kohal on suhtlemine ja läbirääkimine 

erinevate huvigruppidega planeerimise igas faasis. Kommunikatsiooni eesmärgiks on 

integreerida erinevate tegurite, gruppide ja elanike huvid tuleviku arenguga. Protsess toimub 

„alt üles“, kus suhtlemine, vastastikune õppimine planeerimisprotsessis annab tulemusele 

aluse (Jauhiainen 2005). Siinkohal on oluline planeerija roll, kes ka ise on kogemuslik õppija 

(Fainstein 2000) – läbi õppimise leiab ta need ühised punktid konvergentsiks.  

2.2.3. Sekkumised linnapoliitikas 

Sekkumise eesmärgiks on katkestada mingite trendide või suundumuste edasi kestmine. Ühe 

linnapoliitilise sekkumisena võib nimetada konkreetsete linnaarendusprojektide läbiviimist. 

Linnaarendusprojektide näol on tegu integreeritud ja laiaulatuslike piirkonnapõhiste 

tegevustega, mille eesmärgiks on linnaliste probleemide lahendamine ning majanduslike, 

füüsiliste, sotsiaalsete ja keskkonnatingimuste parandamine teatud piirkonnas (Roberts, 

Sykes, 2000:17; cit. Loenguslaidid 2013). 

Näiteks Soomes on läbi viidud kaldaäärsete alade arendamine era- ja avaliku sektori koostöös 

ja partnerluses eesmärgiga tugevdada linna või konkreetse piirkonna positsiooni majanduses, 

võita investeeringuid ja uusi elanikke (Sairinen, Kumpulainen 2006). Selliste intensiivsete ja 

läbimõeldud suuremat ala hõlmavate arendustega kaasneb piirkonna maine kasv, paljud 

inimesed leiavad need piirkonnad atraktiivse elukeskkonnana ning ka äritegevus näeb seal 

potentsiaali. Kuid ka väiksemamahulisemad ettevõtmised võivad piirkonnas muutusi tekitada. 

Temelová (2007) on käsitlenud Praha kui postsotsialistliku linna näitel ühe konkreetse 

arenduse ehk „lipulaevaprojekti“ mõju. Niinimetatud „lipulaevaprojektide“ näol on tegu 

väikeseulatuslike linnauuenduse projektidega (nt mõne hoone, hoonetekompleksi ehitamine, 

taastamine) füüsiliselt (ka majanduslikult ja sotsiaalselt) mahajäänud piirkonnas, mille 

eesmärgiks võib nimetada kohalike seniste arusaamade muutmist. „Lipulaevaprojektidest“ 

eeldatakse, et need panevad aluse suurematele muutustele konkreetses piirkonnas ehk tegu on 

nn regenereerimise katalüsaatoritega, kutsudes esile järgmisi muutusi füüsilises ja sotsiaal-

majanduslikus keskkonnas.  

Järgmise linnapoliitilise sekkumisena võib nimetada linna või konkreetse piirkonna maine ja 

kuvandiga tegelemist, eriti juhul, kui on tegu negatiivse imidžiga. Selleks on erinevaid 

võimalusi. Avraham (2004) on üles loetlenud kümme negatiivse linnakuvandi muutmise 

strateegiat. Tema järgi sõltub strateegia valik eelkõige kontekstist ehk sellest, mis on 

probleemiks, kui suur see probleem on, mida on vaja muuta, mida soovitakse saavutada ja 

millised on reaalsuses võimalused eesmärke saavutada. Ta on lisanud, et igasuguse imidži 

kujundamisel on oluline, et koht oleks laiemalt tuntud, oleks võimeline inimestes tekitama 

uusi emotsioone ja jätaks seejuures positiivse mulje. Samuti on tähtis, et reaalsus vastaks 

loodud või loodavale kuvandile ning et kuvandi kallal töötamine oleks järjepidev ja 

läbimõeldud. 

2.3. Linnapoliitikad Tartu linnas 

Olulisemate hetkel kehtivate linnaarengu dokumentidena, mis linnapoliitikaid mõjutavad, 

võib nimetada järgnevaid: arengustrateegia „Tartu 2030“, Tartu linna arengukava 2013–2020, 

Tartu linna üldplaneering. Temaatiliste või konkreetset valdkonda käsitlevate dokumentidena 



9 

 

võib nimetada Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringut „Jalgrattateede arenguskeem“ ja 

„Vabaõhu spordi- ja mänguväljakud“. Konkreetselt Jaamamõisa arengut puudutab aga 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering ning tulevikus Jaamamõisa linnaosa 

elamupiirkonna põhjaosa detailplaneering (hetkel eskiislahendusena). Järgnevalt on nende 

sisu ja seoseid Jaamamõisa linnaosaga lähemalt kirjeldatud. 

Arengustrateegia „Tartu 2030“. Tegu on linnajuhtimise strateegilise alusdokumendina 

eesmärgiga ehitada praegustele ja tulevastele tartlastele paremat tulevikku. Visioonis nähakse 

Tartut arenemas viie kujutlusliku linnana – teadmuslinna, ettevõtluslinna, modernse 

elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna – tasakaalustatud ühenduses. Kuna linn on 

võtnud sihiks Jaamamõisast kujundada elamupiirkonna, siis sellega seonduvalt on kõige 

aktuaalsem strateegia „Tartu on modernse elukeskkonnaga linn“. Nimetatud strateegia järgi  

 kasutatakse Tartu linnaruumi jätkusuutlikult, 

 uute elamualade kasutuselevõtt ja ettevõtete paigutamine toimub lähtuvad piirkonna 

looduskeskkonna taluvusest, 

 elamumaa tihendamine korter- ja väikeelamutega järgib piirkonna varasemat 

hoonestuslaadi ja -mahtusid, 

 igale linnaosale kujundatakse oma keskus, 

 hoonete projekteerimisel ja ehitamisel on strateegiliseks suunaks energiatõhusus, 

 linna lähiümbruse elamu-, tööstus- ja vaba aja veetmise alad on linnaehituslikult ja 

funktsionaalselt seotud Tartuga, 

 jälgitakse, et säiliks rohelise (ökoloogilise) võrgustiku süsteem, 

Transpordi ja liikluse korraldus lähtub järgnevatest põhimõtetest: 

 tänavavõrgu arendamisel pööratakse tähelepanu liiklusohutusele, 

 ehitatud on tänava- ja jalgrattateede võrgustik, 

 linna ümbritseb ringtee (Idaringtee) ja sellelt lähtuvad suunakiired on seotud üle 

Emajõe minevate sildadega. Radiaalsed ja tsirkulaarsed tänavad moodustavad „risti ja 

ringi“ liiklussüsteemi, 

 linnasisene liiklus on lahendatud, võttes arvesse vajadust soosida kõiki linnaosasid 

ühendavat ühistransporti ja kergliiklust. 

Tartu linna arengukava aastateks 2013–2020. Nimetatud dokumendi eemärgiks on tagada 

erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Soovitakse parandada 

tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui potentsiaalsetele 

külastajatele. Aluseks on võetud pikaajaline arengustrateegia „Tartu 2030“. Ka nimetatud 

dokumendis seonduvad Jaamamõisaga eelkõige modernse elukeskkonnaga linna teemad. 

Nimetatud valdkonna alla kuuluvad linnakeskkonna, majandusvaldkonna ja 

keskkonnakaitsega seotud teemad ning lisaks ka kodanikuühiskonna arendamine. Tartu linna 

eesmärgiks on tagada linlaste tervislik ja meeldiv elukeskkond ning majanduse arenguks 

vajalikud ressursid looduskeskkonda kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. 

Soovitakse kujundada turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse 

printsiibil. Linn peab oluliseks aktiivsete, hoolivate ja vastutustundlike kodanike olemasolu. 
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Nende tegevuse tulemusel võidavad kõik osapooled ning kujuneb parem elukeskkond 

tervikuna. 

Tartu linna üldplaneering. Tartu linna üldplaneering on 2005. aastal koostatud Tartu linna 

ruumilist arengut suunav dokument. Arengu suunamisel on aluseks võetud säästva arengu 

põhimõtted, mis lähtuvad majanduse, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna 

tasakaalustatud arengust. Tartu linna ruumiline planeerimine toimub linnasüdamest lähtuvate 

erineva juhtfunktsiooniga maa-alade sektoriaalse arendamise kaudu. 

Üldplaneeringus on Jaamamõisa linnaosa nähtud ühe põhilise uushoonestusalana. 

Üldplaneeringu realiseerimisel kasvab Jaamamõisa elanike arv 4000 inimeseni. Tartu linna 

üldplaneeringus on piirkonna elanikke teenindava tõmbekeskusena kavandatud Põhja pst ja 

Jaama tn ristmiku piirkond, kus hetkel asub Olerexi tankla ning Jaamamõisa Ärimaja, seal 

naabruses Jaamamõisa Ostukeskus. Teise tõmbekeskusena on kavandatud Põhja pst ja Lääne 

tn ristmiku piirkond, kus hetkel asuvad üksnes korterelamud.  

Teemaplaneering „Vabaõhu mängu- ja spordiväljakud“. Nimetatud planeeringu 

koostamiseks aluseks on üha suurenev vajadus tekitada linnas kohti, kus linna lapsed ja 

noored saaksid minimaalsete kuludega veeta vaba aega kasulikult ja ühiskonnale ning 

iseenesele ohutult. Väljakute kavandamisel ja ehitamisel tuleb lähtuda konkreetsest 

kasutajaskonnast, seejuures ei pea rajatavad puhkealad tegevusi pakkuma üksnes noortele või 

lastele, vaid ka täiskasvanutele. Mänguväljakut on käesolevas töös käsitletud pigem tingliku 

väljendina. Ideaalis võiks see tähendada piirkonna inimeste kokkusaamiskohta. Jaamamõisa 

linnaossa on planeeritud kolm kokkusaamiskohta linnaosa lastele, noortele ja ka 

täiskasvanutele.  

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering. Nimetatud detailplaneering on 

vastu võetud 1996. aastal (vt lisa 1). Detailplaneeringu koostamise vajaduse on tinginud 

järgmised aspektid:  

 nn „Hiinalinna“ olemasoleva hoonestuse, kruntimise ja teedevõrgu 

arenguperspektiivide täpsustamine; 

 Tartu linna kirdeosa üldplaneeringuga fikseeritud uue elamupiirkonna ehitusõiguse ja 

krundi suuruse lahenduse andmise vajadus; 

 planeeritava elamupiirkonna teedevõrgu sidumise vajadus Räpina mnt, Jaama tn, 

perspektiivse Vahi tn magistraaliga. 

 puhkealade territoriaalse arengu, käsutus- ja hooldustingimuste täpsustamise vajadus. 

 keskkonnakaitseliste meetmete täpsustamise vajadus. 

Planeeritav ala piirneb Jaama tn, garaažilinnaku piiri, RMK Tartu puukooli ja perspektiivse 

Vahi tänavaga. Ala asub kesklinnast 2–3 km kaugusel, ulatudes põhjas linna piirini. Sellega 

on detailplaneeringu kohaselt määratud piirkonna kõrge potentsiaal elurajoonina, sest on 

võimalik rahuldada üldaktsepteeritavaid nõudeid elukeskkonnale (eraldatus, intiimsus, 

puhketsooni lähedus) paralleelselt nõudega heast kättesaadavuses. Planeeringu 

võtmeküsimuseks on elustandardi parandamine olemasoleva hoonestuse piirkonnas ja 

ühtlustada kahe äärmuse (5-kordsed sektsioonelamud ja 1,5-2 korruselised väikeelamud) 
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elustandardid. Sellest lähtuvalt on korraldatud (vt lähemalt Jaamamõisa elamupiirkonna 

detailplaneeringust):  

 olemasolevate, säilivate 5-korruseliste korterelamute territooriumi kruntimine, 

 mitmekesise uushoonestuse sihipärane planeerimine. 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu eskiislahendus. 2012. 

aastal algatati Tartu linnavalitsuse poolt Jaamamõisa elamupiirkonda puudutava planeeringu 

koostamine, mis käsitleb seni veel hoonestamata alasid praegu kehtiva detailplaneeringu 

raames. Praeguseks on koostatud eskiislahendus, mille eesmärk on kaaluda maakasutuse 

intensiivsemaks muutmist ja võimalust kehtiva detailplaneeringuga määratud üksikelamute ja 

ridaelamute maa-ala kasutusotstarbe muutmist lisaks ka kuni kahekorruseliste korterelamute 

maaks. Eskiislahenduses esitatakse ka linnaosa pargi asukoha ettepanek. Eskiislahenduse 

koostamise eesmärk on muuhulgas välja selgitada kavandatav elanike arv ja sellest tulenev 

teenuste vajadus ning liikluse tekke ja parkimise nõudlus. Selleks on samaaegselt eskiisiga 

koostatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Planeeringuala hoonestuse 

moodustab Põhja pst 31 asuv 5-korruseline paneelmaja, Ida tn 31 asuv kaarhall ning maa-

alale hajusalt rajatud kuurid, garaažid, kasvuhooned ja muud aiamaade juurde kuuluvad 

väikesed abihooned. Kui nimetatud detailplaneering otsustatakse vastu võtta, on tegu 

üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Esiteks tuuakse sisse muudatusi maakasutuse ja 

hoonestuse tihendamise näol, mis omakorda tingib potentsiaalsete elanike arvu üle 

kahekordse suurenemise võrreldes kehtiva planeeringuga. 

„Detailsemad“ detailplaneeringud ehk projektid. Seoses konkreetsete arendustega (Põhja 

pst 15 krunt, Ida tn 2 ja 4 krundid, Ida tn paaritud krundid, Tartu Lasteaed Lotte, Ladva tn 1 ja 

Ladva tn 2 kruntide) on eraldi koostatud konkreetsemad detailplaneeringud muutmaks 

konkreetseid ehitusõigusi või konkreetsete tingimuste täpsemaks määratlemiseks. Näiteks 

Ladva tn 1 ja Ladva tn 2 puhul on antud luba kahekorruseliste korterelamute püstitamiseks. 

Sarnane protsess on tõenäoliselt toimunud ka Põhja pst 15, Ida tn 2 ja Ida tn 4, Ida tn paaritute 

kruntide korral. Tegu on kolmekorruseliste hoonetega, kus on mitmekordselt rohkem 

kortereid kui kehtiv detailplaneering ette näeb. Viimaseid puudutavatele konkreetsematele 

dokumentidele antud töö käigus ligi ei pääsetud. 

  

  



12 

 

3. Uurimismeetodid ja andmed 

3.1. Intervjuud 

Intervjuudeks on kasutatud poolstruktureeritud intervjuu meetodit. Poolstruktureeritud 

intervjuu on sotsiaalteadustes sageli kasutatav kvalitatiivne uurimismeetod, mille eesmärk on 

uurida, kuidas teatud teemasse suhtutakse ning mis on põhjendused ja selgitused, mida sellega 

seoses esitatakse (Supilinna Selts jt 2011–2012). Seejuures on eelnevalt välja mõelnud 

arutluse alla tulevad konkreetsed teemad, kuid tulenevalt intervjuu kulgemisest võib teemade 

käsitlemise järjekord ja täpne sisu muutuda. See tähendab, et lisaks on võimlaik küsida 

täpsustavaid ja suunavaid küsimusi, et täpsustada intervjueeritava seisukohti (Laherand 2008). 

Selle meetodi tugevuseks on avatus – vastajal on võimalik esitada oma arvamus vabalt, 

isikliku keelekasutuse ning hinnangutega (Supilinna Selts jt 2011–2012). Oluliseks eeliseks 

on ka paindlikkus – võimalus andmekogumist reguleerida vastavalt olukorrale ja vastajale 

(Hirsjärvi jt 2004). 

Käesoleva uurimustöö raames viidi läbi 8 intervjuud kohalike elanikega ning üks intervjuu 

Tartu Linnavalitsuse ametnikuga, kelleks oli planeeringuteenistuse juhataja. Tema soovitusel 

küsiti e-maili teel mõnede küsimuste kohta lähemalt eluruumide teenistuse peaspetsialistilt. 

Planeeringuteenistuse juhataja kommenteeris üldist Jaamamõisa olukorda, aastate jooksul 

toimunud muutusi ning nii praegu realiseeruvaid kui ka planeeritavaid arendusi. Eluruumide 

teenistuse peaspetsialist rääkis lähemalt Jaamamõisa vana elamufondiga seonduvatest 

probleemidest. Esitatud küsimused on toodud lisas 3. 

Linnavalitsuse esindajaga viidi läbi ekspertintervjuu. Ekspertintervjuu on üks 

poolstruktureeritud intervjuu vorme, kus huvi ei paku (terviklik) inimene ise, vaid tema 

teadmised teatud valdkonna kohta, kusjuures eksperdid on uuringusse kaasatud kui teatud 

rühma esindajad (Laherand 2008). 

Jaamamõisa elanikega on läbi viidud probleemikeskne intervjuu. „Intervjuu eesmärk on nii 

objektiivsete andmete kogumine inimese käitumise kohta kui ka nende subjektiivsete 

tajuviiside väljaselgitamine, mille abil inimene käsitleb sotsiaalset reaalsust“ (Laherand 

2008). Intervjueerimisel kasutatakse lühikest küsimustikku, mille abil kogutakse andmeid 

intervjueeritava sotsiaalse tausta kohta, intervjuu skeem on mõeldud intervjueeritava poolt 

arendatava narratiivi toetamiseks, kuid aitab ka intervjueerijal otsustada, millal sisse tuua oma 

probleemikeskne suunatud küsimus (Laherand 2008). 

Intervjueeritavate kohalike elanike väljaselgitamiseks on kasutatud kvootvalimit. Esimese 

kriteeriumina jagati uuritav piirkond kaheks osaks vastavalt elamute valmimisajale: 

nõukogude režiimi ajal ehitatud ja pärast nõukogude režiimi ehitatud elamud. Seega tekkis 

uuritava piirkonna siseselt omakorda kaks uurimisala. Mõlemas piirkonnas viidi läbi neli 

intervjuud, iga intervjuu ligikaudne kestvus oli 20 minutit. Kuna erinevaid allikaid arvestades 

võis oletada, et Jaamamõisa vanema osa elanikest suur osa on venelased, seati valimi 

moodustamisel tingimus, et vähemalt pooled antud piirkonna vastajatest peavad olema vene 

rahvusest. Lisaks seati mõlema piirkonna valimi moodustamisel kriteeriumiteks, et üks 

vastaja peab olema kolinud piirkonda viimase aasta jooksul ja vähemalt kaks vastajat peavad 
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olema elanud piirkonnas vähemalt viis või rohkema aastat. Intervjuu läbiviimiseks koostati 

üldandmete ankeet ja küsimustik (lisa 4). Nimetatud intervjuud viidi läbi ajaperioodil 04.–

19.04.2013 .  

Intervjuude analüüsimisel on käesolevas töös kasutatud suunatud sisuanalüüsi. Suunatud 

sisuanalüüsi eesmärgiks on kinnitada või edasi arendada mingit teoreetilist raamistikku või 

teooriat (Laherand 2008). Esialgne kodeerimisskeem leitakse varasema teadmise põhjal ning 

hilisemas töötluses alustatakse kodeerimist eelnevalt määratud koodidega. Antud töös on 

esialgsete kategooriate leidmiseks koodid deduktiivselt tuletatud uurimisküsimuste põhjal 

(kokku kolm). Nendeks on Jaamamõisa füüsiline keskkond, Jaamamõisa sotsiaalne keskkond 

ja Jaamamõisa kuvand. 

 

3.2. Kinnisvaraülevaade 

Jaamamõisa linnaosa kinnisvara ülevaade (vt lisa 5) on esitatud seisuga 13.04.2013 ning 

andmed on võetud Maa-ameti tehingute andmebaasist ning kinnisvaraportaalist 

KinnisvaraWeb (www.kv.ee). Maa-ameti tehingute andmebaas võimaldab saada ülevaate 

üldistest trendidest ja ostu-müügi tehingutest. Kinnisvaraportaalis on võimalik eristada 

korterite müüki, majade müüki, korterite üürimist, äripindade müüki ja üürimist (sh garaažid). 

Kuna Jaamamõisa territooriumist suure osa hõlmab enda alla garaažide kompleks, siis 

vaadatakse ka garaažide müüki ja üürimist. 

 

3.3. Meediaülevaade 

Meediatekstide analüüsimise eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas on Jaamamõisa aja 

jooksul arenenud, millised on olnud teravamad küsimused/teemad/valdkonnad, mida on läbi 

aja prioriteetseteks peetud ning kuidas ja milliseks on kujunenud Jaamamõisa kui linnaosa 

maine (vt lisa 6). Nimetatud ülevaade ei pretendeeri kriitilise diskursusanalüüsi nimele, mille 

eesmärgiks on tabada diskursuse ja ühiskonna vahelist dünaamikat. Eelkõige on tegu 

ülevaatega, mille eesmärgiks on mõista toimunud protsesse ajalises skaalas. 

Meediaülevaade on koostatud interneti kaudu ligipääsetavate artiklite põhjal. Peamiste 

allikatena on kasutatud Tartu Postimeest, kuid ka Linnalehte. Kasutatud allikate nimekiri ei 

ole kindlasti ammendav. Artikleid on vaadatud ajaperioodil 1994–2013. 

 

3.4. Töödejaotus 

Intervjuude küsimuste ja valimi koostamisel tehti rühma sees koostööd. Kertu Anni viis läbi 

ekspertintervjuu ja transkribeeris selle ning suhtles eluruumide teenistuse peaspetsialistiga. 

Intervjuud linnaosa elanikega viis läbi ja transkribeeris Kerli Plato. Intervjuusid viidi läbi 

kuuel erineval päeval, millest ühel oli abiks Kertu, kahel päeval Pilleriine. Meedia- ja 

kinnisvaraülevaate koostas Pilleriine Kamenjuk. Edasise andmete analüüsi viis iga rühmaliige 

läbi eraldi. 

http://www.kv.ee/
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3.5. Uurija objektiivsuse-subjektiivsuse dilemma 

Käesoleva töö autor ise elab 2007. aastast Jaamamõisa linnaosas. Ühelt poolt on see 

positiivne, kuna keskkonnas pikemalt elamine ja tegutsemine võimaldab tähele panna 

protsess, mis esmapilgul võivad tähelepanu alt kõrvale jääda. Teiselt poolt tuleb mängu uurija 

subjektiivsus, sest on kujunenud mingisugune oma arusaam nähtustest ja protsessidest, mis 

võib mõjutada objektiivse hinnangu andmist. Sellest hoolimata üritab käesoleva töö autor 

Jaamamõisa linnaosa arengule anda võimalikult objektiivse hinnangu. 
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4. Uuringu piirkond 

4.1. Piirkonna lühiülevaade ja ajalooline kujunemine 

Jaamamõisa linnaosa paikneb Tartu kirdeosas piirnedes Puiestee tänava, Jaama tänava ning 

linna piiriga (vt joonis 1). Linnaosa hõlmab ca 150 ha suurust maa-ala. Kaugus kesklinnast on 

2–3 km, kuid oma ajaloolise pärandi ning hoonestuse iseloomu tõttu paigutub pigem 

vahelinnalisse kui siselinna regiooni. Naaberlinnaosadeks on lõunas Annelinn, edelas Ülejõe, 

idaküljes Raadi-Kruusamäe.  

 

 

Joonis 1. Jaamamõisa linnaosa paiknemine Tartu linnas. Allikas: andmed pärinevad Tartu 

Linnavalitsusest. 

Jaamamõisa, endise nimega Hiinalinn, kujunemise alguseks võib pidada Teise maailmasõja 

järgset perioodi (vt joonis 2). Antud piirkonnast kujunes sõjaväelaste linnaosa, mida nimetati 

ametlikult Avigorodokiks. Elanikeks olid vene sõjaväelased, meditsiiniõed ning tehnilised 

töötajad, kes elasid Hiinalinnas esialgu vaid mõned aastad. (Kohler 2009)  
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Raadi lennuvälja laiendamine ja tema funktsioonide mitmekesistumine tingis vajaduse 

tunduvalt suurema elamufondi järele. 1970. aastast alustati Hiinalinna viiekorruseliste 

paneelelamute rajamist, kuhu kolis elama suur osa Tartus elavast Nõukogude Liidu 

ohvitserkonnast (Mällo 1995).  

Jaamamõisa elurajooni seotus Tartu linna kui tervikuga oli aastakümneid olnud minimaalne 

eelkõige tänu tehislikule isoleeritusel Nõukogude Liidu režiimi tõttu. Linnal praktiliselt 

puudusid võimalused kujundada siinset planeeringut, linnaosa välisilmet ja infrastruktuuri 

(Mällo 1995). 

Linnaosa kujunemisprotsessi olulisemateks etappideks on olnud esmalt nõukogude ajal 

rajatud sõjaväelaste linnak ning 1996. aasta linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringuga ette 

nähtud uute elamute rajamine, mis kestab jätkuvalt. Need tegurid mõjutavad linnaosa 

väljanägemist tänapäeval. 

 

 

Joonis 2. Uuringuala ajalooline paiknemine. Jooniselt on näha endiste barakkide ehk nn 

Soome majade paiknemine Põhja pst ringtee ümbruses ning 5-korruselised paneelelamud. 

Allikas: Maa-amet X-GIS NSVL o-42 (1:25 000 keskmine). 

 

4.2. Füüsiline keskkond 

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt (vt joonis 3) jääb Jaamamõisa linnaosa territooriumile 

juhtfunktsiooni alusel väikeelamumaad (EE), korruselamute maad (EK), liiklusmaa, 

üldkasutatavate haljasalade maa (ÜM) ning puhke- ja virgestusrajatiste maa (ÜR), 

teenindusettevõtete maa (Ä), kahjuliku välismõjuta tööstusettevõtete ja ladude maa (Tk) ning 
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tööstusettevõtete ja ladude maa (T), lisaks haridus- ja teadushoonete maa (SH) ning muu 

ühiskondlike hoonete maa (SÜ) ja kalmistute maa (K). 

Hoonestatud alad kuuluvad reeglina eraomandisse, moodustades elamumaa (100%), v.a 

mõned majade vahel olevad haljasalad (nt Lääne tn 11a, Põhja pst 4a). Transpordimaa (sh ka 

paljude majade esised alad, mida inimesed kasutavad parkimiseks) kuulub 

munitsipaalomandisse. Samuti kuulub munitsipaalomandisse veel suurem osa hoonestamata 

aladest (v.a Ladva tn 1 ja Ladva tn 2), mille näol on enamasti tegu jäätmaaga. 

 

 

 

Joonis 3. Funktsionaalne tsoneering Jaamamõisa linnaosas. Väljavõte Tartu linna kehtivast 

üldplaneeringust. Allikas: andmed pärinevad Tartu Ülikooli geograafia osakonnast. 

Jaamamõisa linnaosa võib hoonestuse järgi jagada tinglikult viieks (vt lisa 2):  

 kortermajade piirkond – hõlmab endas nii nõukogude ajal ehitatud viiekordseid 

paneelelamuid kui uusi kolmekordseid (ja rajatavaid kahekordseid) korterelamuid 

Lääne tn, Põhja pst, Oksa tn, Ida tn ja Ladva tn; 

 paarismajade piirkond – Lehe tn, Käbi tn ja Rõõmu teel asuvad ühekordsed 

enamasti paariselamud, mis eristuvad selgesti ülejäänud linnaosa hoonestusest ning 

asetsevad ülejäänud hoonestusest eraldi. Kuni Ida tn paarituarvuliste majade 

ehitamiseni eraldas seda ala ülejäänud elamupiirkonnast kõrghaljastus ja võsa; 
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 garaažilinnak – nõukogude ajal ehitatud umbes 17 ha alal paiknev 

garaažidekompleks vanade paneelelamute naabruses; 

 puukooli linnak – Rõõmu teel asuva Tartu puukooli naabruses paiknev hoonestus, sh 

kahe- ja kolmekordsed korterelamud ja ridaelamu; 

 Hiinalinna “datšad” – nõukogude ajal stiihiliselt tekkinud aianduskruntide juurde 

kaootiliselt rajatud kerghoonestus (kasvuhooned, kuurid, aiamajad). Hõlmab ca 40 ha 

maa-ala. 

Käesolevas töös on suurema tähelepanu all kortermajade piirkond, mille näol on tegu peamise 

elamupiirkonnaga Jaamamõisas. 

Jaamamõisa on muude linnaosadega ühendatud Sõpruse pst, Jaama tn ja Puiestee tn kaudu. 

Need tänavad moodustavad ristmiku, millest uuringupiirkonda viib Põhja pst. Põhja pst on 

planeeritud põhitänavana, kuid hetkel on tegu pigem tupiktänavaga. Pikemas perspektiivis on 

antud tänav kavandatud Tartu ringteed linna keskusega ühendavaks puutujasuunaliseks 

põhitänavaks (Unt 2010). Teede ja tänavate seisukord on vanema elamupiirkonna alal pigem 

kehv (joonis 4). Kaasajastamist vajab nii Põhja pst kui mitmed väiksemad tänavad (nt Lääne 

tn), mis viivad ka korterelamute vahele. 2010. aastal koostatud töö “Jaamamõisa linnaosa 

korruselamute elamugrupi parkimistingimuste laiendamine” näitab kuhu ja millises mahus on 

Jaamamõisa linnaosas veel võimalik parklate rajamine eesmärgiga lahendada parkimisega 

seonduvaid probleeme antud piirkonnas. Teede seisukord on väga hea uusehitiste piirkonnas 

(Ida tn, Ladva tn, Käbi tn, Lehe tn). Sinna on rajatud ka mitmeid kergliiklusteid ning ka 

liiklust “rahustavaid” tõstetud ristmikke. Tartu linna üldplaneeringusse on perspektiivse teena 

nimetatud Vahi tn pikendust, mis külgneb Jaamamõisa põhjaosa piiriga loode-kagu 

suunaliselt. Perspektiivse jalgrattateena nähakse suuremate teede (Jaama tn, Sõpruse pst, 

Puiestee tn) äärseid alasid (Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering "Jalgrattateede 

arenguskeem”). Jaamamõisasse sisse pole jalgrattateid planeeritud. Mitmeid kergliiklusteid on 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu eskiislahenduses aga ette 

nähtud majade vahele. Ristmiku juures asub kolm peamist bussipeatust. Ühistransport tagab 

väga hea ligipääsu Kesklinnale, Karlovale, Annelinnale, Raadi-Kruusamäele ja Ülejõele, kuid 

hea ühendus on tagatud ka teiste linnaosadega.  
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Joonis 4. Uuringuala teed ja tänavad. Vasakul nn vana pool (Põhja pst lõpp), paremal nn uus 

pool (Ida tn). Allikas: autori fotod. 

 

Kiik (2009) on Jaamamõisas eristanud kokku neli haljasala: Rõõmu tee ja Jaama tn haljasala 

ning Rõõmu tee haljasala, Jaamamõisa truubi haljasala, Rahumäe kalmistu. Lisaks on Kiik 

(2009) neid ka kirjeldanud. Kolme esimese puhul on miinustena toodud tolmu ja müra, samuti 

puuduvad neis istepingid. Ühelgi haljasalal ei ole lastele mänguplatse, küll on aga 

Jaamamõisa truubi haljasala piisavalt suur pallimängudeks. Rõõmu tee ja Jaama tn haljasalal 

ning Rõõmu tee haljasalal on kõrghaljastus. Muud lisaväärtused puuduvad samuti. 

Uuringupiirkonna põhjaosas on suuremaid puid ja võsa. Põõsastike ja puudega oli varasemalt 

kaetud Ida tänava äärne ning praegune Ladva tn ja naaberkruntide alune maa, mis selgesti 

eraldas Lehe tn ja Käbi tn pereelamuid Jaamamõisa korterelamutest. Praegust rohealade 

vähesust tasakaalustab tulevikus rajatav suurem ja massiivsem pargi-metsaala, mis hõlmab 

linnaosa põhja- ja idaosa (vt ka joonis 3). Korterelamute vahel, eelkõige vana osa poole peal 

on enamas jaos tegu kõrghaljastusega (nt Oksa tn, Põhja pst). Uue poole peal kõrghaljastus 

puudub. Ühelt pool on see tingitud sellest, et on istutatud vähe puid, teiselt poolt aga sellest, et 

need istutatud puud on veel noored. Hetkel on Tartu Lasteaed Lotte kõrval haljasala, kus 

koeraomanikud käivad koertega jalutamas. Tulevikus on plaanis sinna jätkata korterelamute 

rajamist. Teemaplaneeringu “Vabaõhu mängu ja -spordiväljakud” raames on linnaosa 

territooriumile kavandatud kolm mänguväljakut, millest üks jääb ka konkreetsemasse 

uuringupiirkonda. Esimene neist asub aadressil Puiestee tn 130, mille näol on tegu linna 

hooldatava haljasalaga, mida läbib Jaamamõisa ehk Juudaoja. Perspektiivina nähakse 

mänguväljakut, mis teenindab erinevas vanuses sihtrühmi (noorematele lastele mõeldud 

liumägi ja mängumajakesed, vanematele lastele külakiik ja ülejäänutele lõkkeplats). Teine 

neist asub aadressil Rõõmu tee 18, mille näol on tegu elamute läheduses asuva hooldamata 

haljasmaaga. Perspektiivina nähakse palliplatside, kiikede, redelite, mängumajade, 

takistusradade rajamist. Kolmanda on tegu Lääne tn 11 sisehooviga, mis on rohtukasvanud ja 

mida ilmselt ei hooldata. Kasutatakse peamiselt pesu kuivatamiseks. Perspektiivina nähakse 

kiikede, karussellide ja liivakastide rajamist väiksematele ning suurematele korvpalliplatsi 

rajamist. Uuringuala piirkonnas täidab seni mänguplatside ja laste vaba aja veetmise 

funktsiooni uute kortermajade juurde rajatud mänguplatsid. 
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Nn vana osa poole peal on märgata mõningaid üksikuid märke füüsilise keskkonna 

paranemisest. Näiteks Põhja pst 25-esine kõnnitee ja majale kuuluv parkla (vt lisa 2, pilt 6). 

Tegu on korteriühistu enda algatusega. Ka kortermajade füüsilises väljanägemises on 

mõningaid samme astutud. Näiteks Põhja pst 4 (vt lisa 2, pilt 12) on tehtud nii fassaaditööd 

kui akendevahetus. Jällegi on tegu korteriühistu algatusega. Linnaosas ringi jalutades on näha 

üksikuid kortereid, millel poleks aknad vahetatud. Lisaks on mõned kortermajad otsustanud 

rõdusid uuendada. 

 

4.3. Sotsiaalne keskkond 

Jaamamõisa linnaosas elas 2011. aasta seisuga 3202 inimest. Kõige rohkem inimesi elas 

1980ndatel. Pärast seda on rahvaarv vähenenud ning kõige vähem elanikke elas 1995. aastal 

(Jauhiainen 2003). Rahvaarvu vähenemise põhjustena on Jauhiainen (2003) nimetanud 

väljarännet, mis on tingitud laiemast sotsiaalsest muutusest Eestis ja elustandardi 

halvenemisest antud piirkonnas. Rahvuslik koosseis moodustus 1995. aastal 29% eestlastest ja 

71% teistest rahvustest (Mällo 1995). Ametliku statistika järgi on rahvaarv 1998. aastat olnud 

jätkuvalt languses, mille madalseis oli 2005. aastal. Piirkonna rahvaarv on alates 2006. aastast 

iga aga aastaga kasvanud. 2005. ja 2011. aastat võrreldes on rahvaarv antud ajaperioodi 

jooksul kasvanud 9%. Jaamamõisa rahvastiku dünaamika on toodud joonisel 5.  

 

 

Joonis 5. Rahvastiku dünaamika Jaamamõisa linnaosas. Allikas: Statistiline ülevaade TARTU 

2006–2011 ja Tartu lühiülevaade 1998–2005. 

 

Alates 2005. aastast võimaldavad andmed võrrelda ka vanuselist koosseisu. Iga aastaga on 

suurenenud 0–6-aastaste laste arv, vähenenud aga 7–18-aastaste osakaal. Pensioniealiste arv 

(65+) on antud ajaperioodil suhteliselt stabiilne püsinud. Samuti on kasvanud tööealiste (19–

64-aastased) arv (joonis 6). 2011. aastal moodustasid mehed 44% ning naised 56% 
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kogurahvastikust. Rahvusliku koosseisu kohta tänasel päeval võib anda hinnangu, kuna 

konkreetseid andmeid pole. Kohalike elanikega intervjuusid tehes mainisid paljud elanikud, 

kuidas piirkonda on tulnud väga palju eestlasi – seega hinnanguliselt elab Jaamamõisas hetkel 

50% eestlasi, 50% vene rahvusest elanikud.  

 

 

Joonis 6. Elanike vanuseline struktuur ajaperioodil 2005–2011. Allikas: Statistiline ülevaade 

TARTU 2006–2011 ja Tartu lühiülevaade 2005 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringu kohaselt puudusid enne planeeringu 

kehtestamist igasugused sotsiaalobjektid. Aadressile Jaama tn 72 on planeeringu järgi 

koostatud projekt, mille kohaselt oli sinna ette nähtud rajada vanadekodu. Vanadekodu idee 

pole tänini realiseerunud. 1998. aastast asub antud aadressil Tartu Väikelastekodu Käopesa, 

mis on oma tegevuses orienteeritud puuetega lastele. 2012. aasta lõpus pandi riigi poolt 

esimesed nurgakivid kolmele peremajale peahoonega samal krundil. Linnaosa territooriumil 

asub ka Tartu Maarja Kool, mis tegutseb endise Jaama mõisa hoonetes. Tegu on 

munitsipaalkooliga, kus õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased (Tartu Maarja Kool 

2013a). Samal territooriumil tegutseb ka MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, mille all tegutseb ka 

rehabilitatsioonimeeskond (Tartu Maarja Kool 2013b). 2008. aastal rajati Jaamamõisa 

linnaossa Tartu Lasteaed Lotte, mille rajamise üheks eesmärgiks oli ka piirkonna kultuurilise 

maine ja turvalisuse tõstmine (Rüütli 2011). Tartu linnal on Jaamamõisasse plaanis ehitada 

rehabilitatsioonikeskus neile inimestele, kes ei tule eluga toime (Olmaru 2013). Konkreetne 

asukoht on veel teadmata. 
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4.4. Majanduskeskkond 

Äritegevus on koondunud suuremate teede äärde. Jaamamõisasse on rajatud kaks suuremat 

kaupu ja teenuseid pakkuvat keskust. Jaamamõisa Ärimajas paiknevad ilusalong, 

hambakliinik, riidepood, lisaks veel auto- ja tehnikakaupu pakkuvad ärid ning samuti tegutseb 

seal autokool. Lisaks asuvad hoones mõned korterelamud. Jaamamõisa ostukeskuses paikneb 

toidu- ja tarbekaupade pood “Selver”, apteek, lillepood, riidepood, optikaäri jt. Uuritava ala 

keskel, Põhja pst 12 asub kunagine ABC-tüüpi kauplus (Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna 

detailplaneering), kus tegutseb tarbekaupade pood. Jaama tn ja Põhja pst ristmikul asub 

tankla. Linnaosa lääneosas asub RMK Tartu Puukool, mis hõlmab suure osa linnaosa 

territooriumist.  

Tartu linna üldplaneeringus on piirkonna elanikke teenindava tõmbekeskusena kavandatud 

Põhja pst ja Jaama tn ristmiku piirkond, mis on tänaseks ka realiseerunud. Teise 

tõmbekeskusena on kavandatud Põhja pst ja Lääne tn ristmiku piirkonda, kus hetkel asuvad 

üksnes korterelamud.  
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5. Arendus ja selle mõjud 

5.1. Arendused Jaamamõisas 

Jaamamõisa linnaosa senist konkreetset arengut on kõige rohkem mõjutanud 1996. aastal 

kehtestatud Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering. Detailplaneeringu 

algatajaks oli Tartu Linnavalitsus. Planeering algatati eesmärgiga siduda endine suletud 

linnaosa ülejäänud linnaga, parandada sealsete elanike elukvaliteeti ja laiendada 

elamupiirkonda. Planeeringu raames on läbi viidud erinevaid projekt või hetkel teostumas 

erinevaid projekte, mis hõlmavad endas uute eluasemete rajamist, sotsiaalsete hoonete 

rajamist, kuid ka äritegevuse laiendamist antud linnaosas. 

Eristada võib üheksa erinevat arendusprojekti, millest 8 on lõplikult realiseerunud ja üks 

teostamisel. Joonisel 7 on toodud erinevate projektide ruumis paiknemine. Neist esimesena 

realiseerus 2005. aastal rajatud kortermaja aadressil Lääne tn 2. Järgnevatel aastatel võeti 

kasutusele Jaamamõisa äripinnad (joonisel alad 2 ja 6). Elamuehitus jätkus 2006. aastal 

paarismajade ja Põhja pst 15 majadega. Järgnesid Ida tn paarisarvulised kortermajad. 2008. 

aastal valmis Tartu Lasteaed Lotte. 

 

1 – Lääne tn 2 

2 – Olerexi tankla 

3 – Lehe tn, Käbi tn, Rõõmu tee valdavalt paarismajad 

4 – Põhja pst 15 

5 – Ida tn paarisarvulised korterid 

6 – Jaamamõisa Ostukeskus ja Jaamamõisa Ärikeskus 

7 – Tartu Lasteaed Lotte 

8 – Ida tn paarituarvulised korterid 

9 – Ladva tn 1 ja Ladva tn 2 krundi

Joonis 7. Jaamamõisa linnaosas toimunud arendused. Allikas: aluseks Maa-ameti ortofoto. 

Üheksast projektist kaheksa olid eraalgatuslikud, munitsipaalprojektiks oli lasteaia rajamine. 

Olgugi, et planeering on linna poolt koostatud, siis konkreetsed projektid on eraalgatuslikud, 

põhinedes erakapitalil. Seega on enamus linnaarendustest Jaamamõisas tuginenud erasektori 
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initsiatiivile, kus avaliku sektori roll on üksnes tugiinfrastruktuuri ja -võrkude ning 

sotsiaalobjektide rajamine. Kui eraarendaja poleks piirkonna vastu huvi tundnud, siis ei oleks 

ka piirkond tänaseks päevaks nii palju arenenud (vt lisa 6 meediaülevaade). 

 

5.2. Muutused füüsilises keskkonnas 

5.2.1. Valikute paranemine 

Jaamamõisa linnaosa füüsilises keskkonnas on toimunud suured muutused. Tänaseks on 

lammutatud kõik endised nõukogude perioodil rajatud barakkelamud, mille elamistingimused 

ei vastanud kaasaegsetele nõuetele. Sellega vabanes suur ala Jaamamõisa linnaosast, mida 

tänapäeval kasutatakse uuselamurajooni rajamiseks. 

2000ndate teisest poolest (pea 10 aastat pärast detailplaneeringu kehtestamist) on piirkonna 

äritegevus ja kaubandus intensiivistunud. Piirkonna ärikeskus on koondunud Puiestee tn ja 

Jaama tn äärde. Detailplaneeringus oli kaubanduse reguleerimisel lähtutud põhimõttest, et 

kauplused, bürood ja teenindusasutused oleksid kättesaadavad nii kohalikele elanikele kui 

transiitliiklejatele. Suuremate teede ääres paiknevad poed hoiavad ära liikluse tihenemise 

linnaosa elamupiirkonna sees. Jaamamõisa elanikud tajuvad kaubanduse, poodide ja apteegi 

rajamist piirkonda positiivsena, mis viitab, et selliste muutustega ollakse rahul. 

Uus elamuehitus on suurendanud ka elamispinna valikuid, mis omakorda mitmekesistab 

piirkonna sotsiaalset struktuuri. Majade ja korterite olukorra ja seisukorra kohta on erinevaid 

arvamusi. Mõned on antud piirkonda kolinud, kuna tegu on odavamate pindadega, teine on 

aga spetsiaalselt otsinud teatud tüüpi korterit. Reeglina ollakse oma valikuga olemasolevate 

võimaluste piires (nii maja kui piirkonna osas) rahul. Lisaks on piirkonda kirjeldava 

omadusena välja toodud, et Jaamamõisa on vaikne ja rahulik. 

 

5.2.2. Vana ja uue poole eristus 

Jaamamõisa linnaosa detailplaneering hõlmab tervet elamupiirkonda. Planeeringu ideeks on 

terve piirkonna arendamine ja struktuuride parandamine. Võib öelda, et linn on endale 

planeeringus seatud rolli täitnud uue infrastruktuuri rajamise osas, vanemate infrastruktuuride 

parandamise teema on 20 aasta jooksul pigem tahaplaanile jäänud. 

Miinusena on välja toodud teede ja tänavate seisukord. Jauhiainen (2003) kirjeldas 1990ndate 

füüsiliste struktuuride olukorda paneelelamute piirkonnas, tuues miinustena välja elamute ja 

infrastruktuuri halva olukorra. Ta on lisanud, et antud teemadega on vaja kiiremas korras 

tegeleda, et vähendada piirkonna degradeerumist. Ka inimesed ise tajuvad füüsilise 

keskkonna halba olukorda. 

„--- need tänavad on ikka küll jubedad siin. Tükk aega ootasin et autod mööda ära 

sõidaksid, et mitte poriga kokku saada. Teed on ikka üsna jubedas olukorras ja 

mõtlesin just, et ei tea, kes neid peaks parandama.“ (Naine, 49) 
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Teede ja tänavatega on tihedalt seotud ka parkimise teema. Inimeste käsutuses olevate autode 

arv on vaatluse all oleva planeeringperioodi jooksul palju kasvanud. Probleemid on esile 

kerkinud ka Jaamamõisas seoses vanade struktuuride kaasaegsetele nõuetele 

mittevastamisega, eelkõige paneelelamute piirkonnas. Elamupiirkonna naabruses asub 

garaažilinnak, kuid mida kohalikud elanikud ei kasuta – kortereid ja eraldiseisvaid 

garaažibokse ei ole olnud võimalik püsivalt siduda (Unt 2010). 

Kui vanemate elamute vahel on probleeme teede ja tänavatega, siis uuselamupiirkonnas 

tajuvad inimesed teisi probleeme. Uute ehitiste rajamise tõttu on füüsiline keskkond 

tihenenud. Mitmed sealsed elanikud on tihedat hoonestust ja privaatse ruumi puudumist 

tajunud pigem negatiivse arenguna. Samamoodi ollakse skeptilised uute arenduste suhtes – 

näiteks kardetakse, et suureneb liikluskoormus Jaama tn–Puiestee tn–Põhja pst ristmikule. 

„Aga halvasti on, et majad on lähestikku ja ruumi ei ole. Vaba ruumi just --- Teine asi 

on muidugi see, et majad võiksid lihtsalt natuke kaugemal olla üksteisest. Et naaber ei 

vaataks sulle täpselt tuppa sisse.“ (Mees, 36) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Jaamamõisas aset leidnud gentrifikatsiooniprotsess on järginud 

Kovács et al. (2012) poolt kirjeldatud loogikat – ühelt poolt paneelelamupiirkond, selle kõrval 

aga taastamine ja uuendamine. Eelkõige on muutused toimunud vanade rajatiste (antud juhul 

barakid) lammutamise ja nende asemele uute elamute rajamise näol. Selle tõttu on suurenenud 

usaldus piirkonna suhtes ja paranenud maine, mis omakorda soodustab uute inimeste 

sisserännet nii uude kui vanasse piirkonda. Nn vanemas osas, 5-kordsete sektsioonelamute 

alal, on muutused vähemärgatavad, kuigi täpsemalt vaadates on mingeid väikseid keskkonna 

paranemise märke näha. Näiteks paari korterelamu esise asfaltkatte ja kõnniteede 

parandamine. Lisaks akendevahetus ja üksikud fassaaditööd. Kuid selline asjade kulg väikeste 

renoveerimiste näol on pigem loomulik, kui võtta arvesse nende hoonete vanust ja 

ehituskvaliteeti. Sellest hoolimata on püsinud kahe ala vahel selge piir füüsilise keskkonna (sh 

hoonete) näol, mistõttu säilib ka korterelamute hinna erinevus (vt lisa 5).  

 

5.2.3. Avalik ruum 

Linnadele on omane avaliku ruumi olemasolu, mille all mõeldakse kõikide inimeste poolt 

piiranguteta ligipääsetavaid alasid. Hea avaliku ruumi tunnuseks on see, et oodatud on kõik 

huvigrupid ja neile pakutakse ka sobivaid tegevusi. Jaamamõisas on aga probleeme 

kvaliteetse avaliku ruumi olemasoluga. Kui kõrvale jätta tänavad, mõned kergliiklusteed ja 

üksikud haljasalad, kus jalutada, siis puuduvad tegevused, mis võimaldaksid erinevatel 

huvigruppidel sisukat vaba aega veeta. Inimesed tunnevad jätkuvalt puudust erinevatest 

tegevustest, nii endale kui lastele. 

„Siin ei ole kuhugile minna lapsega.“ (Naine, 28) 

„Noortel on ka ju täiesti jama olukord. No mida sa jooksed siin ümber maja, kus on 

pisikestele 1–2 mänguväljakut ja ongi kõik. Mingi asi võiks olla.“ (Mees, 46) 
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„Lastel võiks olla suurem mänguväljak. See, mis siin on, ei kata nende kõigi majade 

vajadust, mis siin ümberringi on.“ (Mees, 36) 

Paneelelamute ümbruses on üksikud kõrghaljastusega pargid, kus puuduvad 

istumisvõimalused. Vähemalt kahe maja juures on ka mänguväljakud või -platsid. Põhja pst 

25 juurde on hiljuti rajatud liivakast ja pink, Lääne tn 4 juures on varasemast ajast paigaldatud 

metallist ronimispuud. Viimase puhul on tegu suletud haljasalaga (vt lisa 2, pilt 9). 

Uuemate majade kruntidel on ehitusprojektide raames lahendatud mänguväljakute ja vaba-aja 

veetmise võimaluste olemasolu. Ida tn paaritute majade vahel on mõned pisemad 

mänguplatsid, mis on eelkõige mõeldud väiksematele lastele. Ka Ida tn paarismajade juurde 

on arendaja maja elanikele loonud mänguväljaku koos korvpalliplatsiga. Põhja pst 15 krundil 

on kahe maja vahele rajatud väike liivakast koos kiikedega. Kõik need alad on eraldatud 

aiapostide ja võrkaedadega, mis suures osas on tänaseks päevaks deformeerunud. Samuti on 

kaotanud oma funktsiooni korvpalliplats, kuna puudub korvpallirõngas. Sellised sümbolid, 

nagu aiad, valvekaamerad, viited eravaldustele viitavad jällegi pigem suletud aladele. Selline 

kruntide piiramine aedadega suurendab „meie-ja-teised“ tunde tekkimist, eriti juhul kui 

tegevustesse pole ühiselt panustatud. 

„--- aga no vaata, mis nende lampidega tehakse siin. Need ei ole meie maja lapsed 

nagu koosolekutel räägitakse. No tead, mis siin suvel toimub, kõik on vene keeles. 

Nagu Arteki pioneerilaagris. Käib kisa ja kära ja see mulle ei meeldi.“ (Mees, 46) 

Seega on kvaliteetse avaliku ruumi puudumise tõttu näha selge era- ja avaliku ruumi konflikt. 

Jaamamõisasse on planeeritud mitu mängu- ja spordiväljakut (vt täpsemalt ka peatükk 4.2), 

mis peaks linnaosa elanike vajadusi katma. Seda on tehtud eraldiseisva temaatilise 

planeeringu raames (vt lähemalt teemaplaneering „Vabaõhu mängu- ja spordiväljakud“), kuid 

ideed pole tänini realiseerunud. 

 

5.3. Muutused sotsiaalses keskkonnas 

5.3.1. Rahvastiku koosseis 

Võrreldes 1990ndate algusega on Jaamamõisa linnaosa rahvastiku koosseis tunduvalt 

muutunud. Muutusi on kõige paremini tajunud kohalikud pikaajalised elanikud. Viimase 10 

aastaga, tõenäoliselt seoses piirkonna maine paranemisega, on eestlaste osakaal kõikidest 

Jaamamõisa elanikest tõusnud. Ühelt poolt on toimunud kolimine uuselamurajooni, teiselt 

poolt on uute elanike sissevoolu täheldatud ka nn vana poole peal. Suurenenud on tööealiste ja 

väikelaste arv, mis viitab noorte perede sissevoolule. Seega võib öelda, et piirkonna 

sotsiaalsed kontrastid ülejäänud linnaga on vähenenud ja tõenäoliselt ka edaspidi vähenemas.  

„Väga palju on tulnud eestlasi. Kui varem olid kõik venelased siis praegu on peaaegu 

pooled eestlased. Paljud venelased on ära läinud.“ (Mees, 48) 
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„No ma mõtlesin, et siin on eestlasi vähem, aga ei olegi. Näiteks meie majas on 

jäänud vanemad vene inimesed, pensionärid aga juurde tuleb palju noori eestlasi.“ 

(Naine, 49) 

 

5.3.2. Kogukond 

Tugev kogukond on iga piirkonna arengus väga oluline tegur, eriti just siis, kui piirkonnal on 

negatiivne kuvand (Avraham 2004). Kui mõelda piirkonnast laiemalt, siis ei ole tekkinud 

tugevat kogukonnatunnetust – ei ole nn uue ja vana poole elanike vahelist tihedat suhtlust. 

Selgeid märke intensiivsest suhtlemisest ei ole eraldiseisvana ka uue ega vana poole peal. 

Inimeste suhtlustasand, piirdub pigem igapäevaste viisakustega.  

„ --- ma ainult jalutan seal. Sinna on tehtud suurepärane tee, seal on need väikesed 

majad nagu tikutoosid, vot seal käin jalutamas. Aga inimestega lihtsalt teretan ja ongi 

kõik.“ (Naine, 71). 

„Ei puutugi kokku üldse. Nood (vanema piirkonna kohta) seal vist elavad rohkem oma 

elu. See piirkond elab oma elu. Pole ühtegi tuttavat sealkandis. Ja ma ei tea ka kedagi, 

kellel oleks seal mingeid tuttavaid.“ (Mees, 36) 

Mõned inimesed tajuvad selgelt uut ja vana poolt, luues „meie-ja-teised“ diskursuse. Eristusi 

tuuakse nii füüsilise keskkonna kui sotsiaalse tausta alusel. 

„Nemad ei sega neid, meie ei sega neid. Võib-olla lapsed vahepeal aga. Meie jalutame 

sealpool (uues piirkonnas), nemad siia jalutama ei tule. Sellepärast, et nendel on 

teised piirkonnad ja ongi kõik.“ (Naine, 71) 

Kogukonnatunde tekkimist mõjutab kindlasti rahvastiku liikumine linnaossa ja sealt välja. 

Võrreldes teiste linnaosadega on Jaamamõisa linnaosa üpriski suure rändega (ehk ka 

läbirändega) piirkond (Aro 2008). Üks intervjueeritav aga mainis, et igasugune vahe tegemine 

ühe piirkonna sees ei ole õige ega õigustatud. Inimesed peaksid olema pigem avatud ja mitte 

lähtuma eelarvamustest. 

„Mina ei tõmbaks seda joont vist nii teravalt, et siin pool on eestlased ja seal pool 

venelased. Me võiks ikka suhelda. Noortega just, kui nemad tahavad. Aga kas nemad 

tahavad või ei taha ---„ (Naine 24)  

 

5.4. Jaamamõisa linnaosa maine 

Jaamamõisa maine inimeste seas on väga erinev. Esineb selge erinevus piirkonnas elavate 

inimeste ja ülejäänud linna elanike vahel, kellel ei ole linnaosaga olnud otsest kokkupuudet. 

Intervjuudest tuleb välja, kuidas aja jooksul on inimeste maine kokkupuute tagajärjel 

muutunud. Usaldust piirkonna vastu on kindlasti tõstnud ka lasteaia rajamine. 

„Minu sõbranna poeg arvas, et ma olen hulluks läinud, kui ma siia korteri ostsin. 

Ütles, et siin tapetakse ja varastatakse --- Ja nüüd selle sõbranna poeg kahetseb, et 

tookord siia korterit ei ostnud.“ (Naine, 71) 
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„Väiksena ma mõtlesin, et siia ma küll ei julge tulla. Ma olin Annelinna tüdruk. Et 

Hiinalinn ja venelasi täis. Garaažid ja ei tea kõik, mis seal toimub.“ (Naine, 28) 

Kui rääkida erinevatest strateegiatest (vt Avraham 2004), kuidas linnaosa negatiivset kuvandit 

on üritatud parandada, siis Tartu linn on otsustanud ebameeldiva imago tekitanud põhjustega 

tegelemise kasuks, mis lähtub konkreetsest tegutsemisest, antud juhul siis barakkelamute 

lammutamise näol. Piirkonna reklaamimine meeldiva elukeskkonnana on jäetud pigem 

kinnisvaraarendajate kanda, kes teevad seda juba seetõttu, et kasumit teenida. Aga seni kuni ei 

lahendata Jaamamõisa põhjaossa jääva jäätmaa ja garaažidega seotud küsimusi, niikaua võib 

jätkuda Jaamamõisa negatiivse kuvand kajastamine meedias – plahvatused, vihased koerad, 

sotsiaalsed probleemid jne. 

 

5.5. Linn ja arendused 

Edasist tegevust tulevikus suunab tõenäoliselt veel alles koostamisel uus Jaamamõisa linnaosa 

elamupiirkonna detailplaneering. Linnavalitsuse esindajate sõnul ei ole garaažidekompleksi 

korrastamine ja puhastamine lähituleviku prioriteet (Linnavalitsuse esindaja 2013). Aiamaade 

alale on aga kavas rajada nii palju hoonestust kui palju detailplaneeringuga on ette nähtud. 

Erinevus kehtivast detailplaneeringust seisneb selles, et linn võtab tulevikus tõenäoliselt suuna 

piirkonna tihendamisele ja rohkemate korterelamute rajamisele. 

Praegu kehtiva detailplaneeringuga seonduvad vaidlused on läbi. See tähendab, et erinevate 

konkreetsemate projektide juures, mis leiab aset kehtiva DP raames, ei ole inimestel enam 

kaasarääkimisvõimalust. Hetkel on arendajatele jäetud üsna vaba valik, kuidas kujundada 

majade vahelist ruumi ja linnaruumi väljanägemist üldisemalt ning kuidas panustada avaliku 

ruumi tekkimisse. Uued võimalused elanike kaasamiseks kujunevad ilmselt uue 

detailplaneeringu avalikustamise käigus. 
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6. Arutelu ja järeldused 

Senised linnpoliitikad on soodustanud endise sõjaväelinnaku kujunemist elamupiirkonnaks.  

Peamiseks suunajaks on olnud linn, kuid keskkonna uuenemisse on panustanud ka riik. 

Oluline roll vahetu ruumi kujunemisel on olnud arendajatel, kellele on jäetud suhteliselt vaba 

valik selles osas, kuidas Jaamamõisa linnaruum välja hakkab nägema. Piirkonna uuenemise ja 

maine paranemise osas võib öelda, et planeeringu ja arendustega on saavutatud linnaosa 

sidumine ülejäänud linnaga. Välditud on getostumist ja sotsiaalsete probleemide süvenemist, 

mida 1990ndate alguses peeti tõenäoliseks. Selle asemel on toimunud nii füüsiline kui 

sotsiaalne uuenemine ning vähenenud piirkonna sotsiaalsed kontrastid ülejäänud linnaga 

võrreldes. Puudujäägiks võib nimetada nõrka kohaliku kogukonna tunnet ja väheseid algatusi, 

mis inimesi liidaks. Palju on jäetud kogukonna tasandile, aga kas kogukond on veel piisavalt 

tugev ja kas kogukonnal on piisavalt ressurssi, et keskkonda parandavaid tegevusi ellu viia. 

Kaasaegne planeerimine lähtub valdkondi ühendavast tegutsemist. Jaamamõisas rakendatud 

linnapoliitikad on olnud pigem sektoriaalsed või valdkonnapõhised, kus eraldi tegeletakse 

infrastruktuuri, mänguväljakute rajamise, elamuehituse, rohealade jt teemadega. Käesoleva 

töö autor leiab, et nimetatud piirkonna edasine areng vajab ühtset lähenemist, kus kõik need 

teemad oleksid paralleelselt arutlusel. Selleks on kindlasti tarvis suuremat avaliku ja 

erasektori koostööd ning suuremat kohalike elanike kaasamist. Siit johtub kaasaegse 

planeerimise teine põhimõte, milleks on osalusplaneerimine, mille alustalaks on kohaliku 

kogukonna kaasamine ja ühine mõtlemine. Käesoleva töö autorile on jäänud pigem mulje, et 

elanike arvamuse ja ideedega ei ole antud arenduste kontekstis piisavalt arvestatud, või 

vähemalt oleks võinud arengu suunajate poolne initsiatiiv elanike kaasamise osas olla suurem. 

Eelnevast lähtuvalt on esitatud kolm ettepanekut, milliseid sekkumisi Jaamamõisa linnaosa 

elamupiirkonnas rakendada.  

 Linn peaks suurendama linnaosa elamupiirkonna elanike omavahelist suhtlust läbi 

ühiste tegevuste või ürituste, et kasvatada kogukonnatunnet. Kogukonnatunne on 

aluseks paremale läbisaamisele, mõistavamale suhtumisele ja uutele ühistele 

algatustele. Samuti aitab see kaasa piirkonna maine paranemisele. 

 Jaamamõisasse tuleks luua avalik ruum, mille planeerimine peab lähtuma kõigi 

elanike vajadustest, sidudes omavahel nn uue ja vana poole elanike nägemused. 

Senine kruntidepõhine tarastamine võib tekitada üksnes hõõrdumisi. Ühise visiooni 

alusel loodud avalik ruum suurendab läbikäimist ja kogukonnatunnet, hoiab ära 

konflikte ning „meie-ja-teie“ tunde tekkimist. 

 Jaamamõisa linnaosa puudutavad linnapoliitikad peavad tulevikus olema valdkondi 

ühendavad, et mõista, kuidas saada Jaamamõisa elamurajoonist terviklikumat pilti, kus 

erinevad „tegemised“ hakkaksid koos paremini toimima ja looks terviklikuma ruumi. 
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7. Kokkuvõte 

Käesoleva töö raames vaadati, millised muutused on aset leidnud Tartu linnas asuva endise 

suletud linnaosa füüsilises ja sotsiaalses keskkonnas viimase ligi 20 aasta jooksul ja milline 

on olnud seniste arenduste mõju piirkonna mainele. Aset on leidnud mitmed muutused, mis 

puudutavad nii füüsilist kui sotsiaalset keskkonda. Endine barakkelamute maa on kujundatud 

elamupiirkonnaks, suuremate teede äärde on rajatud mitmed äripinnad. Selle tõttu on 

paranenud ka piirkonna maine. Linnaosa rahvaarv on kasvanud ja mitmekesistunud ning 

tõenäoliselt on tõusuteel ka edaspidi. Selliste positiivsete trendide kõrval võib välja tuua ka 

negatiivseid aspekte. Varasemalt ehitatud paneelelamupiirkonda iseloomustab halb teede 

seisukord ning korterelamute olukord. Nn vanema ja uuema piirkonna vahel ei ole tekkinud 

tugevat kogukonnatunnet, mis annaks aluse ühistele algatustele. Elamupiirkonda iseloomustab 

ka pigem kehv avaliku ruumi olemasolu, kus põrkuvad avalike ja eraruumide huvid ning mille 

kujundamisel ei ole arvestatud elanike vajadustega.  
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Lisad 

Lisa 1. Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu skeem 

 

 

Allikas: Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneering (Tartu Linnavalitsus). 

  



35 

 

Lisa 2. Vaateid Jaamamõisale 

 

Pilt 1. Vaade Lehe tn paarismajadele Oksa tänavalt. Allikas: Kertu Anni isiklik kogu. 

 

  

Pilt 2. Vaade Ida tn paarismajadele Oksa tn ja Ida tn ristmikult. Pildil kergliiklustee ja 

tõkkepuuga parkla. Külalistel on võimalik parkida Ida tn tupiktänaval. Allikas: autori 

foto. 
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Pilt 3. Ida tn paaritutele majadele Oksa ja Ida tn ristmikult. Majade külge on 

paigaldatud valvekaamerad. Allikas: autori foto 

 

  

Pilt 4. Vaade Ladva tn 5 ja Ladva tn 6 kahekordsete kortermajade ehitusele Ladva tn ja 

Oksa tn ristmikult. Tagapool paistavad Ida tn paaritud majad. Allikas: Kertu Anni 

isiklik kogu. 
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Pilt 5. Vaade Tartu Lasteaed Lotte (Ida tn 8) kõrval asuvale haljasalale, mis tulevikus on 

kaetud elamuehitusega. Allikas: autori foto. 

 

  

Pilt 6. Vaade Põhja pst 25 renoveeritud majaesisele (korteriühistu algatus). Maja 

paikneb Tartu Lasteaed Lotte kõrval. Allikas: autori foto. 
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Pilt 7. Vaade garaažilinnakule Tüve tänavalt. Allikas: autori foto 

 

  

Pilt 8. Vaade Lääne tn 2 korterelamule. Allikas: autori foto. 
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Pilt 9. Vaade suletud haljasalale. Allikas: autori foto. 

 

  

Pilt 10. Lääne tn 1 valvesüsteem. Allikas: autori foto. 

 



40 

 

  

Pilt 11. Vaade Põhja pst 31, Põhja pst 25, Põhja pst 17 viiekordsetele paneelmajadele. 

Allikas: Kertu Anni isiklik kogu. 

 

  

Pilt 12. Vaade Põhja pst 4 hoonele. Tehtud fassaaditööd ja akendevahetus. Allikas: 

autori foto.  
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Pilt 13. Vaated Jaamamõisa „datšadele“, aiamajakestele, kasvuhoonetele. Allikas: Kertu 

Anni isiklik kogu. 

 

Lisa 3. Küsimused linnavalitsuse ametnikele 

1. Milline on linnapoliitiline lähenemine sellele piirkonnale praegu? Milline on linna 

eesmärk ja mil määral on see saavutatud? 

2. Kas vanu korterelamuid peavad renoveerima elanikud ise või toetab ka linn? Milliste 

vahenditega? 

3. Kas linn omab kortereid vanas elamupiirkonnas? 

4. Millised on olulisemad/huvitavamad koostamisel olevad detailplaneeringud? Mida need 

on piirkonnale andnud? 

5. Millises ulatuses on realiseerunud praegune elamupiirkonna detailplaneering? 

6. Mil määral kaasati uue elamupiirkonna planeerimisprotsessi elanikke? 

7. Millised olid uue elamurajooni ehitamisel kokkulepped linna ja arendaja vahel? (nt avalik 

ruum) 

8. Kas ja mis võtetega on püütud lähendada vanu ja uusi elanikke? Milliseid üldisi võimalusi 

näeb linnavalitsus selle probleemi lahendamiseks ja kes/mis asutus peaks vastavaid 

lahendusi teostama? 

9. Mis põhjustel on vajalik uue planeeringu koostamine? 

10. Millised on piirkonna peamised valupunktid? Mida on nende lahendamiseks tehtud või 

plaanitakse teha? 

11. Millised on peamised erinevused praegu kehtiva DP ja uue eskiislahenduse vahel? 

12. Mida planeeritakse vanade aiamaade ja garaažide asemele? Kuivõrd on linnal õigust 

sekkuda neil maadel toimuvasse? 
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13. Kuidas siduda piirkonda paremini ülejäänud linnaga? 

14. Millised ülelinnalised/piiri tagused probleemid/arendustegevused võivad Jaamamõisa 

arengut mõjutada? Kuidas? 

15. Kas on esinenud huvi suuremate kaubanduslike arenduste teostamiseks? 

16. Kas ja kuidas hakkab ida ringtee Jaamamõisat mõjutama? 

17. Milline on linnavalitsuse planeerimisosakonna nägemus Jaamamõisa tuleviku suhtes? 

18. Kas uue elamurajooni kujundamisele sätestati mingisuguseid arhitektuurilisi või 

keskkonnatingimustest tulenevaid piiranguid? 

19. Kuidas kujunes uue elamurajooni terviklahendus? Kas arhitektidel oli võimalus sõna 

sekka öelda? 

20. Milline on arhitektuuri osakonna nägemus Jaamamõisa tulevikust? (elupiirkond? Mis 

tüüpi majad/korterid?) Milliseid põhimõtteid tuleks järgida avaliku ruumi kujundamisel? 

21. Mida teha vanade paneelelamutega? Kas on mõeldav nende renoveerimine linna toetusel 

või kaugemas tulevikus nende mahalammutamine? 

  

Lisa 4. Intervjuu ankeet ja küsimused linnaosa elanikele 

Ankeet nr: ………. kuupäev: ……………. 

Vanus: ………. 

Sugu: M / N 

Elukoht (tänav, maja): ………………………………………………………………..…….. 

Perekonnaseis: ………………………………………………………………………………. 

Pereliikmete arv: …………………………………………………………………………...... 

Amet/Valdkond: ………………………………………………………………………….… 

Rahvus: ……………………………………………………………………………………… 

Haridus: /alg-, põhi-, kesk-, kõrgem/ 

Kolimise aasta: ................................ või mitu aastat on elanud: ............................................... 

Märkused: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……... 

 

Intervjuu skeem 

1.   Kolimise põhjus. 

2.   Kirjeldage palun oma elupiirkonda: 

                    Mis on hästi? 

                    Mis halvasti? 

3.   Kui tihti puutute kokku vana/uue piirkonna elanikega? 

        Kas suhtlete omavahel? 

        Millisel tasandil? Kui ei suhtle, siis miks? 

4.   Kas piirkond on Teie arust viimasel ajal palju muutunud? 

                    Mis täpsemalt? 

                    Kuidas muutused on Teid mõjutanud? 

Kas on muutunud ka inimestevahelised suhted? Kuidas? (Kui inimene on hiljuti kolinud, 

võrrelda inimestevahelisi suhteid eelmise elukohaga). 

5.   Kas olete kursis, mida ja millal on plaanitud/plaanitakse Jaamamõisas ehitada? 

                    Kas see on pigem positiivne või pigem negatiivne? Miks? 

                 Kas olete kuidagi linnaosa planeerimisel kaasa löönud? 

                    Kas Teie arust on planeerimisel arvestatud kohalike elanike huvidega? 
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                    Kas Teie arust on kohalikel olnud võimalus planeerimisprotsessist osa võtta? 

                    Kas see on vajalik? 

6.       Kas plaanite siia ka tulevikus elama jääda? Miks? 

   

Lisa 5. Kinnisvaraülevaade 

Jaamamõisa linnaosa kinnisvara ülevaade 

Jaamamõisa linnaossa on viimase 10 aasta jooksul rajatud mitmeid uusi korterelamuid, kuid 

ka ühekordseid paaris- ja üksikmaju. Varasemast perioodist on jäänud mitmed 5-kordsed 

paneelelamud, mis mõnevõrra erinevad Tartu linna teistest paneelelamutest. Jaamamõisa näol 

ei ole tegu üksnes elamupiirkonnaga – väga suure osa linnaosa territooriumist moodustab 

garaažidelinnak ja hoonestamata jäätmaa. Elamupiirkond on enamasti koondunud linnaosa 

keskele Põhja pst ümber. 

Jaamamõisa piirkonna kinnisvara ülevaade on esitatud 13.04.2013 seisuga ning andmed on 

võetud Maa-ameti tehingute andmebaasist
1
 ning kinnisvaraportaalist KinnisvaraWeb 

(www.kv.ee). Maa-ameti tehingute andmebaas võimaldab saada ülevaate üldistest trendidest 

ja ostu-müügi tehingutest. Kinnisvaraportaalis on võimalik eristada korterite müüki ja 

üürimist, majade müüki ja üürimist, äripindade müüki ja üürimist (sh garaažid). Kuna 

Jaamamõisa territooriumist suure osa hõlmab enda alla garaažide kompleks, siis vaadatakse 

ka garaažide müüki ja üürimist. 

Eristada võib kolme ajaperioodi, mille jooksul korterelamud ehitatud on: 

 1960–1990ndatel rajatud 5-korruselised sektsioonelamud (Põhja pst, Lääne tn); 

Rõõmu tee 3-korruselised kortermajad; 

 Ajavahemikul 2005–2010 ehitatud kolmekordsed korterelamud (Lääne tn 2, Põhja pst 

15, Ida tn 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 7, 7a); 

 alates 2012. aastast ehitamisel olevad (Ladva tn  ja Ladva tn 2). 

Seoses Ladva tn 5 ja Ladva tn 6 majade ehitusega on Jaamamõisa kinnisvaraturg 2013. aasta 

aprilli seisuga pigem aktiivne. Nimelt on müügil korterid, mis valmivad 2013. aasta sügiseks. 

Ladva tn 5 ja 6 korterelamute müük moodustab hetkel 59,4% kõikidest korterimüügi 

kuulutustest (kokku 64). Ajavahemikul 2005–2012 ehitatud korterite kuulutused moodustavad 

12,5% ning nn vanema osa poole peal müüdavad 28,1%. Enne 2005. aastat ehitatud korterite 

näol on müügil korterid paneel- ja kivihoonetes. Korterite seisukordadena on nimetatud nii 

kaasajastamist, sanitaarremonti või renoveerimist vajavaid kui varasemalt juba renoveeritud. 

Jaamamõisa elamufondi moodustab 44% ulatuses vanemad majad ja korterelamud, 56% 

ulatuses hiljem rajatud hooned ja nende arv kasvab. Enamus vanematest ja uutest 

korterelamutest jääb Põhja pst lähedusse, moodustades 50% kõikidest linnaosa hoonetest. 

Kuna tegu on kortermajadega, siis elab suurem osa Jaamamõisa elanikest just selles 

                                                           
1 Päringukeskkonna aruannete näol ei ole tegemist ametlike väljavõtetega ning tulemused võivad muutuda 

andmete korrigeerimise tulemusena. 

http://www.kv.ee/
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piirkonnas. Lehe tn, Käbi tn ja Rõõmu teele on rajatud ka ühekordseid valdavalt paarismaju. 

Nende müük ei ole hetkel väga aktiivne – hetke seisuga on müügil üks maja. 

Kinnisvaraturu tipphetk Jaamamõisas oli 2006. aastal, kus nii tehingute arv kui koguväärtus 

teiste aastatega võrreldes on kõige suurem (joonis 1). Sel ajal valmisid ühekordsed paaris- ja 

üksikmajad ning ka mitmed uued korterelamud (Ida tn paarismajad, Põhja pst 15), mis 

suurendas tehingute arvu. Teiselt poolt oli tegu üldise majandustõusuga, mis tõstis kinnisvara 

väärtust ja soodustas ostmist (tõenäoliselt ka vanema kinnisvara osas). Järgmine kõrghetk oli 

2008. aastal. Sellel aastal on tehingute arv tunduvalt väiksem, kuid koguväärtus võrreldes 

nendega palju suurem. Antud andmestikust ei ole võimalik välja võtta, mis on konkreetsete 

tehingute sisu, kuid üldist trendi see kajastab. 

 

Joonis 1. Ostu-müügi tehingute arv ja koguväärtus ajaperioodil 2004–2012. Allikas: Maa-

amet. 

Jaamamõisa linnaosa korterite ruutmeetri hind 2000ndate teisel poolel on kujunenud mõneti 

sarnaselt Tartu linna keskmisele (joonis 2). Hinnad tõusid. See võib olla tingitud nii 

majanduskasvust ja hindade üleüldisest tõusust kui uute korterelamute rajamisest mitte ainult 

Jaamamõisa linnaossa, vaid ka ülejäänud Tartu linna, mille hind on reeglina kõrgem kui 

vanematel korteritel. Kui Jaamamõisa linnaosa korteriturg pärast 2006. aasta teist poolt nn 

stabiliseerus, siis Tartu linna keskmine jätkas tõusu. Majanduslanguse trende on märgata nii 

Jaamamõisa linnaosas kui terves Tartu linnas alates 2008. aasta teisest poolest. Uut sujuvat 

tõusu hindades Tartu linnas üldiselt on märgata 2012. aasta algusest. Jaamamõisa korterite 

keskmine hind on järsult tõusnud seoses alles ehitamisjärgus olevate korterite müügi tõttu. 

Seda peegeldab ka joonis 3, kus on näidatud Jaamamõisa linnaosa erinevate korterelamute 

keskmine ruutmeetri müügi hind korterite ehitusaastate järgi. 
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Joonis 2. Korterite müügihindade dünaamika Jaamamõisa linnaosa ja Tartu linna võrdluses 

ajavahemikul jaanuar 2005–märts 2013. Allikas: www.kv.ee.   

 

 

Joonis 3. Keskmine ruutmeetri hind (aprill 2013 seisuga). Allikas: www.kv.ee.  

Jaamamõisa üürikorterite turg on hetkel pigem tagasihoidlik. 2007. aasta keskpaigast on 

üürituru hinnad lähenenud Tartu linna keskmistele, jätkates seda trendi praeguseni. Enne seda 

oli keskmine ruutmeetri hind pea poole võrra odavam. Tõusu võib olla põhjustanud 

Jaamamõisa uute korterelamute jõudmine üüriturule. Ka hetkel on selgelt näha erinevust uute 

ja vanade korterite kuuüüris. 
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Garaažid võtavad enda alla suure osa linnaosa territooriumist. Tegu on Tartu linna ehk 

suurima garaažidekompleksiga. Garaaže kasutatakse autode hoidmiseks, kuid ka äripindade ja 

laohoonetena. Selliseid tegevusi peegeldavad üüri- ja müügikuulutused. Hoonete näol on tegu 

kivimajadega, millest üksikud (ehitatud viimasel paaril aastal) on ühendatud elektri, kütte ja 

veega. 

Antud andmete põhjal on raske öelda, kas uue elamupiirkonna naabrus on üüri- ja 

müügihindu korterelamute vanas osas suurendanud. Selles osas on vaja põhjalikumat 

analüüsi. Küll on aga näha mõningast erinevust hindades hetkeseisuga – kinnisvara puhul 

sõltub palju ka hoone või korteri seisukorrast ja kvaliteedist. Üldise kasvu Jaamamõisa 

linnaosa kinnisvaratehingutes ja -hindades on kaasa toonud majanduskasv, uute elamute 

rajamine ja nende müük. 1960–1990ndatel ehitatud hoonete müük ja nende sees toimuv 

hinnadünaamika jääb nende tegurite tõttu käesolevalt kasutada olnud andmestikes pigem 

varju. Seega võib vaid oletada, kas ja kuidas on piirkonna maine tõus mõju avaldanud. 

  

Lisa 6. Meediaülevaade 

Jaamamõisa kujunemise lugu meedias 

Hiinalinna punaarmee sõjaväelaste poolt ehitatud ja Nõukogude Liidu sõjaväele kuuluvaid 

barakk- ja korterelamuid hakati üle vaatama 1990ndate alguses. 1994. aastal puudus linnal 

konkreetne visioon, mis barakkelamutest saab. Küsimusi tekitas ka Nõukogude Liidu 

sõjaväele kuuluvate korterite edasine saatus. Välja pakuti remontimise võimalust, teiselt poolt 

aga oldi sellele kategooriliselt vastu. 

Barakkide saatusest ei ole veel juttu olnud, kuid Madis Kaingi arvates tuleb senistes 

majades alustada kohe remonti. «Linnavalitsus kavatseb vabariigi valitsuse 

reservfondist taotleda 4 miljonit krooni hädapärasteks remonttöödeks, sest majad 

tulevad linna bilanssi. Loodame, et saame juunis ühel ajal kätte nii raha kui majad. » 

(Pauska 1994) 

Vastuväite loob asjaolu, et tegu on mitteelukutseliste ehitajate poolt rajatud hoonetega, mille 

seisukord ei ole hea ja millega kaasnevad suured üürivõlad. 

Linna elamumajanduse osakonna juhataja Keete Palu on aga kategooriliselt selle 

vastu, et kulutataks riigi ja linna raha suurte üürivõlgnikega majade remondiks. 

(Pauska 1994) 

Juba enne barakkelamute linnabilanssi jõudmist nähti, et vaja on riigi toetust, et antud 

piirkonnas midagi ära teha: 

«Kui riik eraldab raha, saab nende barakkidega midagi ette võtta, » sõnas Arvo 

Sakarias. (Mõtsar 1994) 

1995. aastal kinnitati Tartu linna kirdeosa planeering, mis puudutas endise sõjaväelinnaosa 

ehk Hiinalinna kõrval ka selle naabrusesse jäävat vaba maad ja Raadi lennuvälja. Planeeringu 
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eesmärgiks oli, et see seoks „unarusse jäänud kandi“ taas Tartuga (Ottas 1995). Tolleaegse 

kava kohaselt taheti garnisoni kõlblikud hooned ehitada ümber peamiselt elamuteks, kuulsad 

barakkelamud oli kavas lammutada ning kuni puukoolini oli plaanis rajada eramuid. 

Üldplaneeringuga täpsemalt olid ette nähtud võimalused ehitada uus koolimaja, kauplusi ja 

teenindusasutusi, rajada tootmis- ja laomajanduspiirkonnad ning puhkealad (Ottas 1995). 

1996. aastal kehtestati Jaamamõisa elamurajooni detailplaneering, mida nimetati esimeseks 

nüüdisaegseks detailplaneeringuks, mis koostati uute seaduste järgi (Kurss 1996). 

Detailplaneering pidi täpsustama Tartu linna kirdeosa üldplaneeringuga esitatud 

linnaehituslikke nõudeid, kehtestades elamurühmade ühtse väljaehitamise ja kujundamise 

nõuded (Tartu Postimees 1996). Planeeringu põhimõtteks oli, et kvartaleid hakkavad välja 

arendama ehitusfirmad, mitte üksikisikud, et säiliks ühtne miljöö. Eesmärgina nähakse endise 

isolatsioonis olnud piirkonna linnaga sidumist ning olemasolevate kruntide väärtustamist uue 

elustandardi sissetoomisega (Kurss 1996). Detailplaneeringu tõttu on piirkonda võrreldud 

Tähtverega (Ottas 1998), eelkõige selle pärast, et Jaamamõisa paikneb kesklinnast samal 

kaugusel kui Tähtvere ning on ka suuruselt sama. (Kurss 1996). 

Kõre (1996) kirjutab, et olgugi, et Tartu linna kirdeosa planeeringule eelnesid mitmed 

uuringud ja analüüsid, jäi planeeringu lõpptulemus siiski ebamääraseks ning selle 

realiseerimine oli pigem küsitav. 

«Endise räämas Hiinalinna asemele jõuka Tähtvere II loomist takistavaid asjaolusid 

on rohkem kui soodustavaid tegureid» (Kõre 1996). 

Põhjustena toob ta välja potentsiaalse lennuraja naabruse, olemasoleva füüsilise ja sotsiaalse 

keskkonna, mille uuendamine nõuab palju nii rahalisi kui ajalisi ressursse ning motiivi raha 

paigutada just antud piirkonda. 

Lagunevas Hiinalinnas toimetati uue keskkonna loomise suunas aga vaikselt edasi. Lisaks 

linna panusele eraldati ka riigieelarvest Hiinalinna korrastamiseks 5,5 miljonit krooni (Ottas 

1998). Selle raha eest remonditi Jaama-Põhja puiestee ristmik, tehti teeparandusi Hiinalinnas, 

kuid ka avariilisi töid Pika ja Uue tänava endistes sõjaväelaste kortermajades (Pau 1999). 

Soome majakeste ehk barakkide lammutamine toimus järk-järgult. Lammutamist viivitas 

asjaolu, et mingi hetk oli kaitseministeerium barakkelamud võtnud enda haldusesse. 

«Lammutustöödega hakkame liikuma Jaama tänava poolt tahapoole, tehes puhtaks 

ühe tänavaääre korraga,» selgitas Ülle Laas. (Ottas 1998) 

Lammutatud barakkelamutes seaduslikult elanud inimestele pidi linn muretsema uue 

eluaseme asenduskorteri näol. Väga paljud hiinalinlased ei olnud kolimise ideest vaimustatud, 

leides erinevaid põhjuseid, miks mitte kolida. 

«Kolimise vastased esitasid väga imelikke argumente,» rääkis Joosep. «Ilmselt tahtsid 

mõned inimesed väljakolimisest keeldudes saada veel paremat varianti kui linn 

pakkus. Nad üritasid olukorda ära kasutada.» (Pau 1999) 
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Ka viimased barakkelamutest lahkunud (2009. aastal) tundsid oma edasise saatuse pärast 

muret. 

«Korter küll antakse, aga millega ma selle eest maksan,» kurjustas Kuznetsov. «Paar 

kuud jõuan maksta, siis jään võlgu. Kus siis elada, kui mind linna pinnalt välja 

lüüakse? Kas pean hakkama pudeleid korjama?» (Kohler 2009) 

1999. aasta veebruaris jäi barakkide lammutamine aga seisma ning ootama uute elamute 

ehitajate initsiatiivi puhastatud kvartali hoonestamisel. Leiti, et enne pole mõtet edasi 

tegutseda. 

«Linnal ei tasu sinna rohkem raha panna enne, kui on näha, kas Hiinalinn hakkab 

arenema või mitte,» selgitas Laas. --- «Kui kvartali esimese etapi hoonestamise vastu 

on huvi suur, saame ette võtta järgmise,» lausus Laas. (Pau 1999) 

2000ndatel nähti linnas elamuehituse aktiviseerimise võimalust. 2000. aastal taasavastati 

Jaamamõisa piirkond ühe  idee raames, mille eesmärgiks oli kujundada piirkondi just 

noorperedele, et nad seaksid oma elu sisse just Tartus. Idee sai tõenäoliselt alguse alles 

tegevuse käivitunud liikumise „Akadeemiline noorpere otsib kodu“ ning 

majandusministeeriumi projekti „Noorpere kodu“ poolt. Liikumisse koondunud inimestel oli 

isegi olemas väikese korterelamu eskiisprojektid (Ladva 2000). 

Ta (Ilmar Gross, liikumise eestvedaja) leidis, et uue kodu rajajad peaksid algusest 

peale ise otsustama nii ehitusmaterjalide valiku, arhitektuurilise lahenduse kui 

keskkonna üle. Väikesi kortermaju eelistab osa noorperesid seetõttu, et need on 

odavamad. (Ottas 2000b) 

Nimetatud ettevõtmine aga vaibus. Seda nii meedias kui reaalsuses. Kui 2000. aastal nägi linn 

end kui „noorperede“ projekti eestvedajana, kes seadis eesmärgiks uurida, kuidas oleks kõige 

efektiivsem infrastruktuur korda saada, siis 2004. aastal võeti kruntide müüki rahulikult – 

enampakkumise korras oli selleks ajaks müüdud 41 krunti Räpina maantee alguses ühele 

kinnisvaraettevõttele, kuid krunte Hiinalinna südames ei oldud selleks ajaks veel müüma 

hakatud. 

„See on veel väga toores asi,“ nentis Raid. „Ja ega müügiga pole ka kiiret. Tuleb 

arvestada tänavate ja torustike väljaehitamise otstarbekusega.“ (Nuust 2004) 

Esimese sammuna uushoonestuse rajamise füüsiliseks väljenduseks võib pidada 2005. aastal 

Lääne tn 2 rajatud kortermaja, mille seinad saabusid tegelikult Ida-Virumaalt. 1980ndate 

lõpus paneelidest üles laotud kolmekorruselise hoone ehk pooleldi valmis maja toomise 

eesmärgiks oli ehituskulude kokkuhoidmine, mis omakorda võimaldas ka ruutmeetri hinna 

odavamana hoida, kui võrrelda ehituskulusid täiesti uue hoonega. Sihtrühmana nähti 

Jaamamõisa piirkonna elanikke. 

Marek Kerna sõnul on sihtrühm sellesama piirkonna elanikud, kes on huvitatud 

senisest korralikuma või suurema korteri muretsemisest, ning neid olevat juba küllaga. 

(Rajalo 2004) 
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Samal aastal tõdeti (võib olla, et ka varem), et selleks, et arendajad oleksid üldse huvitatud 

Hiinalinna piirkonna arendamisest, peaks linn rohkem tegema – senisest intensiivsemalt 

barakke lammutama, tänavaid välja ehitama. 

Ilma nende töödeta ei saaks Anto Ili sõnul saata kinnisvaraarendajaile positiivset 

sõnumit, et ka linn aitab Hiinalinna investeerimiskõlblikumaks muuta. (Rajalo 2004) 

«Vallikraavi Kinnisvara on asunud välja ehitama 41 eramukrundiga rajooni, see on 

juba totaalne rünnak selle piirkonna uueks saamise teel,» ütles Ili. «Linna ülesanne on 

seal välja ehitada tänavad, tänavavalgustus, haljastus ning sademeveetrassid.» 

(Rajalo 2004) 

2005. aastal alustasid kinnisvara arendajad Jaamamõisa elurajooni uute kortermajade 

ehitamist, eesmärgiga muuta endine sõjaväelinnaosa ihaldusväärseks elupaigaks. Jaama tn ja 

Põhja puiestee nurgapealse ala võtsid enda arendada AS Koger & Partnerid ning 

Kodumajatehase ASi arendajad. 2007. aastaks pidi nimetatud alale olema rajatud vähemalt 9 

kolmekordset elamut – nii ka juhtus. Erinevus varasematest aastatest on asjaolu, et 

detailplaneeringuga olid ette nähtud 6–8 korteriga elamud ja seda rõhutati ka noorperede 

projekti ajal, 2005. aastal hakati rajama 21 ja 35 korteriga maju. Arendajad olid aga piirkonna 

suhtes optimistlikud 

«Muidugi, eks Hiinalinna nimi rahva meeles ole, aga loodame, et see ununeb,» loodab 

Põim, lubades ehitada Jaamamõisa elurajooni majad, mis suurendavad tublisti selle 

kandi väärtust. Ka Peeter Kollom on piirkonna tuleviku suhtes optimistlik. «Ma arvan, 

et Annelinn kahvatub mõne aasta pärast selle elamurajooni kõrval, mis siia tuleb,» 

ütles ta. (Hüvato 2005) 

Hiinalinna lõpuks (dokumentides) loetakse 2000. aastat (Tartu Linnavalitsus 2009). 

Uuselamuehitusega 2000ndate keskel hakkas mingil määral kaduma või vähemalt hägustuma 

senised pildid Jaamamõisa minevikust. Varasemalt oli piirkonda nimetatud „linna 

võõrkehaks“ (Ottas 1998), „häbiplekiks“ (Ottas 2000a), „raskeks juhtumiks“ (Nuust 2004). 

Kuid meedia ja paljud inimesed ei olnud (või ei ole tänini) lõplikult valmis „Hiinalinna“ 

nimest lahti ütlema. Seoses õhutõrjemürsuga juhtunud õnnetusega 2008. aastal kerkis esile 

palju küsimusi veel puhastamata ala ja piirkonnas asuvate garaažide kohta. 

Lisaks võimalikele lõhkekehadele on Hiinalinna geto kahtlemata kõige prügisem 

piirkond Tartus. (Hüvato 2008). 

Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak arvab, et endisel sõjaväealal leidub 

ilmselt nii sõjast sohu jäänud lõhkemata lõhkekehi kui ka sõjaväelaste poolt 

garaažidesse tassitud mürske. Viimast peab Haak veelgi suuremaks ohuks kui 

maapõues lebavaid mürske. (Hüvato 2008) 

Uusarendustest eemale jäänud piirkonna korrastamine ja võimalike lõhkekehade otsimine on 

jäänud tänini lahtiseks – leitakse, et selleks ei ole veel ressursse ja loodetakse, et inimesed 

sinna ei satu. Tartu Postimehe juhtkirjas nimetatakse korrastamata ala „paiseks linna ihul“ 
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(Tartu Postimees 2008) ning tuuakse välja, et segase olukorra lahendamiseks on tarvis 

terviklikku lähenemist. 

Muide, kümme aastat tagasi --- oli ka välja töötatud päris uhke programm Tähtverega 

sarnaneva linnaosa rajamiseks. Barakkide lammutamise ja nende elanike 

ümbermajutamisega on peaaegu hakkama saadud, muuga mitte. Paise linna ihul 

küpseb. Pelgalt programmid tartlast enam ei rahulda, vaja on lõikust. Tegu. (Tartu 

Postimees 2008) 

Viimased soome majakesed lammutati 2009. aastal ja sellega lõpetati Hiinalinna barakkide 

teema (Saar 2008). Linnale on see olnud suur väljaminek, sest lisaks lobudike lammutamisele 

kuluvale summale on palju kulutusi tehtud ka selles osas, et neis ametlikult elanud inimestele 

leida asenduskodud. Võiks arvata, et sellega on probleemid läbi – füüsiline keskkond on 

teinud läbi drastilise muutuse, aset leiab uus elamuehitus, piirkonnas on poed, apteek. 

Inimesed toovad aga jätkuvalt probleeme välja: viletsad tänavad, halb parkimiskorraldus, 

majade halb seisukord, räämas aiamaad. Lisaks ei tea paljud, mis antud piirkonnast tulevikus 

saab. 

«Vaatan kadedusega eestlaste korras majapidamisi, meil siin on kõik ligadi-logadi,» 

räägib Vadim Andrusenko. «Olin ise ehitaja, mul on siin putkasid piinlik vaadata. Kui 

vaid saaksin, teeksin siia ilusa koha. Aga kahjuks me ei saa siia midagi korralikku 

ehitada, sest see pole meie maa. Kas teate, mis sellest kohast saab?» (Kohler 2010) 

Nn vana poole peal puudub konkreetne arengut suunav planeering või tegevuskava. 2011. 

aastal koostati Põhja pst ida poole jäävatele kortermajadel parkimiskorralduse eskiisprojekt, 

mis loob juurde 448 uut parkimiskohta. Kuid selle realiseerimine, nii initsiatiivi kui rahalise 

ressursi poole pealt, on jäetud kohapealsetele korteriühistutele. 

Abilinnapea Raimond Tamm lisas, et asi on üles ehitatud korteriühistute initsiatiivile: 

«Pakume terviklahendust, mille järgi oleks võimalik hakata üksikute projektidega 

mingit perspektiivi ellu viima.» --- «Mõlemal juhtumil on oluline rahastamise küsimus. 

Mis on see raha, mille põhjal hakatakse projekti ellu viima. Tegelikult pole ette nähtud 

meeletuid summasid linnalt, ootame ühistute algatust,» ütles abilinnapea. (Saar 2011) 

Viimaseks arenguks Jaamamõisa linnaosas on kahe kahekorruselise kortermaja ehitamine 

Vallikraavi Kinnisvara poolt, mis jätkab tegevust pärast Lehe tn, Käbi tn ja Rõõmu tee 

ühekorruseliste majade müüki. Esialgselt oli antud kruntidele plaanitud ridaelamud, kuid 

projekti käigus muudeti need ümber kortermajadeks, kus korterid on tavapärasest suuremad 

(Pau 2013). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Hiinalinna saamine Jaamamõisaks on olnud pikk protsess, mis 

jätkub ka tulevikus. 20 aasta jooksul on füüsilise keskkonna muutmises astutud suuri samme, 

mis on kaasa aidanud sotsiaalse keskkonna ja ka maine muutumisele. Kuid inimeste peadest 

ei ole Hiinalinn tänini kadunud. Astutud sammud on olnud pigem astmelised, mitte sujuvad ja 

ülejäänud keskkonda kaasavad. Tundub, et ka linna konkreetne nägemus linnaosa olemusest 

on korduvalt muutunud, olgugi, et on väidetud vastupidist. 
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«Linnapoolne visioon on planeeringu näol olemas, andku tuld,» sõnas Sild. (Hüvato 

2005) 

2000ndate alguses räägiti noorperedele mõeldud piirkonnast, kus peredel endil oleks olnud 

võimalus piirkonna kujunemisel kaasa rääkida. 2000ndate keskel rajati juba ettenähtud 

mahust korterite arvult kordi suuremaid maju. Samamoodi on ridaelamust kortermajadeks 

muudetud hetkel ehitatavad majad. Linnaosa elamupiirkonna planeeringu alguses oli 

suuremat rõhku asetatud ka juba rajatud hoonetele ja seal elavatele inimestele. Nüüd aga 

räägitakse vähem sellest, mida saab teha nn vana poole elanike heaks. Suurem rõhk on uuel 

elamuehitusel. Seega küsimuseks on, mis suunas on erinevad pooled liikumas ja kas on 

võimalik midagi ühiseks arenguks ära teha. 
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