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Sissejuhatus 

Supilinn on Tartu 17. linnaosast üks vanimaid. Seetõttu on loomulik, et seal moodustavad 

põhiosa ehitistest vanad puumajad, millest paljud on nüüdseks ka määratud miljööväärtusega 

hoonestusalaks. Supilinn asub Emajõe paremal kaldal ning on pindalalt üsna väike. 

Nõukogude ajal peeti üheks populaarsemaiks ja prestiižemaks linnaosaks Annelinna. Sealne 

kõigi mugavustega korter oli märksa enam nõutud kui Supilinna korter, kus üldjuhul 

puudusid korralikud olmetingimused. Supilinna maine oli veel ka kümme aastat tagasi väga 

madal ning seda peeti pigem kodutute ja alkohoolikute linnaosaks. Nüüdseks on Supilinnas 

hoogustunud nii renoveerimistööd kui ka uusarendused. Aasta lõpuks on oodata Supilinna 

100 uut korterit. Supilinna linnaosa maine on tõusuteel ning nõudlus sealse elamufondi järele 

kasvab üha enam.  

Antud uurimistöö uurimisobjektiks on viimasel aastakümnel Supilinna linnaosas toimunud 

ruumimuutused ja sellest põhjustatud tagajärjed. Eelkõige keskendutatakse 

arendusprojektidele, mis Supilinna elanikele rohkem korda on läinud ning meediakajastust 

leidnud. Uurimistöö käigus on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1. Millised füüsilised muutused on Supilinnas aset leidnud ning milline on nende mõju 

naabruskonnale? 

2. Kas ja kuidas Supilinna elanikud toimunud muutusi tajuvad? 

Uurimistöö on läbi viidud kasutades kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Uuringu raames viidi 

läbi meedianalüüs ning kasutati ka kohalike elanike enda arvamust. Selle tarbeks teostati 

kohalike elanikega lühiintervjuud. Uurimistöö on koostatud koostöös Marianne Leppikuga. 

Iseseisvalt on koostatud peatükid Sissejuhatus, Teoreetiline taust ja Arutelu.  
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1. Teoreetiline taust 

1.1 Linnaosa mõjutavad trendid 

Kesk-ja Ida-Euroopa linnades on alates 1990-ndatest märgata sotsiaal-ruumilise erinevusi 

võrreldes varasemaga. Mitmeid linnasid iseloomustab elamute vähesus, sealjuures on puudu 

just uuselamutest.  Samuti on kinnisvarahinnad kõrged ja väiksema sissetulekuga inimesed ei 

saa lubada endale elukohta uuemas majas (primaarne turg), vaid peavad leppima sekundaarse 

turuga. Kesk-ja Ida-Euroopa linnades on märgata ka kesklinnade populaarsuse vähenemise 

tendentsi (Brade et al. 2009). Läänes on kesklinnade eluasemed tõusva populaarsusega 

(Marcuse & van Kempen 2000). Brade et al. (2009) kohaselt võib eristada peamisi suundi ja 

trende, mis iseloomustavad Kesk- ja Ida-Euroopa linnasid tänapäeval. Üheks trendiks 

tänapäeval on  gentrifikatsioon, mis toimub peamiselt välismaise raha ja avaliku sektori 

toetuste abil. Massilises erastamises nähakse pigem ohtu ajalooliste majade säilitamisel.  

Teiseks toovad Brade et al. (2009) välja teatud piirkondade mahajäämise ja piirkondade 

maine kehvenemine läbi elamute halva seisukorra. See on iseloomulik just eriti 

madalasaatusega siselinna aladele ja sotsialismi ajale iseloomulike 

paneelelamupiirkondadele. Kesk- ja Ida-Euroopa linnaregioonides on väga iseloomulikuks 

tendentsiks ka eeslinnastumine. Ideaalseks peetakse omada kodu linna ääres. Tõkestatud ja 

kaitstud piirkonnad (gated community) on samuti trendiks. See on seotud sotsiaal-

kultuuriliste väärtustega, mis väljendub sooviga oma kodu kaitsta. Selline suund, aga 

suurendab linnas või linnaosas sotsiaalselt ebavõrdsust või siis toob selle selgemalt esile. 

(Brade et al. 2009).  

Supilinnas võib tänapäeval esile tuua gentrifikatsiooni protsessi, kuna nn mahajäämise ajajärk 

on linnaosas võtnud uue pöörde. Renoveerimistööd ja uusarendusprojektid on linnaossa 

toonud elama ka jõukamat keskklassi, mis parandab linnaosa üldist mainet ning soodustab 

arengut. „Tartu ja tartlaste“ uuringust selgus, et 1998. aastal pidas Supilinna ebasobivaks 

elamiskohaks 60% vastanutest, kuid 2008. aastal oli see protsent vähenenud juba 25%-ni. 

Veel kümme aastat tagasi tänavatel rohkesti liikunud alkohoolikud ja narkomaanid on 

tänapäeval pigem harv juhus  (Tartu linn 2010). 
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1.2 Gentrifikatsioon 

Gentrifikatsioon on linnalise keskkonna uuenemine ja ülesehitamine, mis toimub, kui 

jõukamad keskklassi elanikud kolivad allakäinud piirkondadesse, tõrjudes välja sealseid 

kehvemal järjel olevaid elanikke (joonis 1). Gentrifikatsiooni linnades seostatakse põhiliselt 

inimeste liikumisega. Gentrifikatsiooni tulemusena pere keskmine sissetulek kogukonnas 

kasvab ning liikmete arv väheneb. Usutavasti on selle põhjuseks vaesemate elanike, kes ei ole 

võimelised tasuma tõusnud üüri ja muid kinnisvara- ja maamakse, lahkumine. Tihti 

ehitatakse vanad tööstushooned ümber eluruumideks ja poodideks. Lisaks kolivad piirkonda 

uued poed ja teenindusasutused, mis teenindavad laiemat klientidebaasi. See omakorda tõstab 

piirkonna atraktiivsust jõukamate sisserändajate silmis ning vähendab ligipääsetavust 

vaesemate jaoks. Gentrifikatsiooni terminit kasutatakse tihtipeale negatiivselt, viidates 

sellele, et rikkamad tõrjuvad välja vaesemad elanikud. Tegelikult on aga gentrifikatsiooni 

mõjud üsna keerulised ja vastuolulised. Enamus gentrifikatsiooni mõjudest on tegelikult 

soovitud. Positiivse mõjuna on välja toodud ka asjaolu, et gentrifikatsiooni protsess nö 

asendab probleemsed inimesed ja asendab kõrgema klassiga, mistõttu parandab see ka 

maakasutust (Atkinson 2004). Selle tulemusena väheneb kuritegevus, suurenevad uued 

investeeringud hoonetesse ja infrastruktuuri ning paraneb üldine majanduslik aktiivsus. 

Kahjuks saavad sellest kasu üldiselt just uuemad elanikud ning olemasolevad elanikud 

tunnevad end nii majanduslikud kui ka sotsiaalselt kõrvalejäetuna. (Documentaries with a 

point of view 2013) 
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Joonis 1. Gentrifikatsiooni näide Berliinist. Allikas: 52 Suburbs Around the World 2013 

Allpool toodud fotodel on näide gentrifikatsioonist, mis on aset leidnud Supilinna linnaosas 

(joonis 2).  

 

Joonis 2. Gentrifikatsiooni näide Supilinnast. Allikas: Jussi S. Jauhiainen konspekt. 

Gentrifikatsiooni mõiste on ajaga muutunud ja seda terminit on kasutatud erinevalt (Kovacs 

et al. 2012).  Mõned teadlased asetavad rõhu just füüsilise keskkonna muutustele, mis ei ole 

alati seotud kõrgema klassi sisserändega või kinnisvara hindade tõusuga. Samas kui mõned 

teadlased seostavad gentrifikatsiooni pigem sotsiaalse keskkonna paranemisega, jättes 

kõrvale füüsilise keskkonna (Friedrichs, 1996;Glatter, 2007, cit. Kovacs et al. 2012). 

Gentrifikatsioon võib olla ka linnapoliitika üheks strateegiaks. Seda kasutatakse näiteks juhul, 

kui soovitakse siselinna kutsuda elama uut keskklassi. Poliitika elluviimiseks on võimalik 

seda piirkonda muuta atrakviisemaks kaubanduse ja meelelahutusega või pakkudes 

inimestele atraktiivseid maatükke.  (Marcuse & van Kempen 2000).  

 

1.3 Linnapoliitikad Supilinna linnaosas 

Kaasaegse osalusplaneerimise peamiseks tunnuseks on teadlik alt-ülesse protss (joonis 3). 

Osalemist rõhutakse ka planeerimisseadustes. Planeerimisel on oluline ühendada erinevate 

huvigruppide soovid ja nägemused ja integreerida need huvid tuleviku arenguks. Oluline on 

inimesed kaasata kõigisse planeerimise osadesse, tihe koostöö käib erasektori ja avaliku 

sektori vahel. Eesmärgiks on leida tasakaal sotsiaalmajandusliku arengu ja keskkonna 

muutuste vahel (Jauhiainen 2005).  
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Antud peatükis püütakse välja tuua peamised dokumendid, mis Supilinna arengut mõjutavad.  

 

Joonis 3. Ruumilise planeerimise tasemed Eestis. Autor: Pille Metspalu 

Kogu Eesti arengut suunab üleriigiline planeering Eesti 2030. Sealsed eesmärgid ja 

strateegiad on aga üldised ja puudutavad kaudsemalt konkreetsete linnaosade arengut.  

Supilinna linnaosal on olemas kehtestatud üldplaneering. Hetkel on koostamisel linnaosa 

teemaplaneering, milles sätestatakse miljööväärtusega hoonestusala kaitse – ja 

kasutamistingimused ning linnaosamaa‐ ja veealade üldised kasutamise – ja ehitustingimused 

(Supilinna teemaplaneering 2012).  

Planeeringuga kehtestatakse hoonete ja rajatiste ning kruntide kaitse- ja kasutamistingimused 

Kuna miljööväärtusega ala on oma arhitektuurselt koosluselt heterogeenne, ei seata kaitse- ja 

kasutamistingimusi kõigile hoonetele ühiselt, vaid eristatakse erinevaid hoonetüüpe linnaosa 

kujunemisloos. Lisaks käsitleb planeering erinevalt miljööväärtusega alal asuvaid ja selle 

kontaktvööndisse jäävaid hooneid. Supilinna moodustab peamiselt 19. sajandil ja 20. saj 

esimesel poolel väljakujunenud tänavatevõrk ja hoonestus, mida on pärast II maailmasõda 

täiendatud enamjaolt individuaalelamute ning pärast Eesti taasiseseisvumist ka uute 

korterelamutega. Eesmärgiks on kujundada inimsõbralik tänavaruum, mis arvestab ajaloolist 

konteksti, kohaliku elaniku kasutajamugavust ja erinevate liiklejate vajadusi. Planeeringuga 

tehakse ettepanekuid elanike kogukonnatunde ja sotsiaalse mitmekesisuse säilitamiseks läbi 

planeerimistegevuse. Planeeringuga nähakse ette haljastuse osakaalu suurendamine aladel, 

kus see on vahepeal tugevalt vähenenud (alleede taastamine tänavaruumis, krundite 

hoonestamisel kõrghaljastuse rajamise nõude esitamine). Liikluskorralduse põhimõtete 

määramisel on eesmärgiks säilitada linnaosa stabiilne, turvaline ja rahulik elukeskkond, mis 
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tagaks kohalikele elanikele parimad elamisolud ja hoonetele parimad säilimistingimused. 

(Supilinna teemaplaneering 2012).  

Tartu linna tellimusel on koostatud dokument „Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja 

ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks“. Supilinna miljöö uurimisel peeti oluliseks 

kaasata protsessi ka kohalikud elanikud. Kohalike elanike hoiakute teada saamiseks koostati 

ankeet, mille kaudu uuriti, mida kohalikud tunnetavad ja kuidas tajuvad oma kodu 

ümbritsevat keskkonda ning mida nad selles väärtustavad. Eelkõige oli eesmärgiks teada 

saada inimeste hoiakuid. Uute majade ehitamist võib pidada üheks suuremaks keskkonda 

muutvaks tegevuseks Supilinnas. Inimeste arvamust sellise muutuse kohta kajastab tulemus, 

et üle veerandi, 26%, vastanutest oli üldse uute majade ehitamise vastu. Ükski vastajatest ei 

pidanud uute majade ehitamise mahtu liiga väikeseks. Järeldusen toodi, et uushoonestuse 

püstitamine peab toimuma vaid piisavalt põhjendatud taotluse alusel (Taru linn 2010). 

Eelpool toodud uurimuse läbiviimine oli kindlasti üheks sammuks osalusplaneerimise 

teostamiseks. 

Supilinna linnaosa arengut suunab ka Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020, mis on 

aluseks linnapoliitika elluviimisel. Dokumendis on ära märgitud Supilinna pargi rajamine 

aastaks 2020. Samuti on on aluseks Supilinna arengu seisukohalt oluline dokument 

Arengustrateegia Tartu 2030+, kus peamiselt on ära märgitud samuti Supilinna senise miljöö 

säilitamine.  

Olulised on Supilinna arengu seisukohalt kehtestatud ja koostamisel olevad 

detailplaneeringud, mis mõjutavad oluliselt Supilinna tulevast arengut. Detailplaneeringute 

nõuded peavad olema eeskujuks tulevaste arendusprojektide elluviimisel ning sealsed 

eeskirjad on olulised senise miljöö säilitamisel.  
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2. Metoodika 

Käesolevas uurimistöös on koostatud kasutades kvalitatiivseid uurimismeetodeid. 

Uurimustöö esmases faasis viidi läbi osalusvaatlus, mille käigus selgitati välja peamised 

uusarendused Supilinna piirkonnas. Samuti koguti materjali fotode jaoks. Osalusvaatlus 

toimus 20.aprillil ajavahemikul 14.00 kuni 16.00. Osalusvaatluse käigus märgiti üles 

uusarenduste aadressid. Seejärel tehti valik, millised arendused on uurimistöö jaoks 

sobilikud. Käesolevas uurimistöös püütakse välja tuua Supilinnas enim kõneainet ning 

meediakajastust leidnud arendused. Sealjuures on üheks tingimuseks ka tavakodanike 

sekkumine arenduse protsessi. Meediaanalüüsi tarbeks kasutatud artiklid leiti Eesti 

Päevalehe, Postimehe, Tartu Postimehe ja Supilinna Seltsi poolt välja antava ajalehe 

Supilinna Tirina kodulehtedelt. Meedianalüüsi eesmärgiks on välja selgitada, millised on 

erinevate osapoolte vaatenurgad ning millise tulemuseni vaidlusprotsess viis. Meediaanalüüsi 

toetamiseks viidi läbi lühiintervjuud Supilinna elanike seas, kokku küsitleti 10 inimest, kes 

leiti juhuslikult. Intervjuud viidi läbi kahel päeval, 20 ja 21. aprillil. Lühiintervjuude 

eesmärgiks oli välja selgitada, millal ning mis ajendil respondent Supilinna elama asus ning 

kuidas ta tajub linnaosas toimunud muutusi. Samuti sooviti teada saada, mida positiivset ning 

negatiivset Supilinna elanikud oma naabruskonna kohta välja toovad, sealhulgas loodeti teada 

saada ka inimeste arvamust arendusprojektide kohta.  
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3. Supilinna linnaosa kirjeldus 

Supilinn on Tartu linnaosa, mis asub Emajõe paremal kaldal (joonis 4). Supilinn piirneb 

Kroonuaia, Tähtvere ja Kauna tänava ning Emajõega (joonis 5). Supilinn on Tartu kõige 

väiksema pindalaga asum (48 ha). Tänapäeval on suurem osa Supilinnast määratud 

miljööväärtusega hoonestusalaks ning kesklinnalähedased kvartalid on arvatud Tartu 

vanalinna muinsuskaitseala koosseisu (Hiob, Nutt 2010).  

 

 

Joonis 4. Supilinna asend. Allikas: Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 

 

Supillinna lähedusse jääb Tähtvere puhkepark, mis pakub häid võimalusi tervisespordiks 

(suusarada, rullirada, sprindirada). Samuti jääb vahetusse lähedusse hooldatud Emajõe 

Tähtvere rand. Supilinnas on olemas ka jalgrattateed, sealhulgas ka rohemarsruut.  

Supilinna üksikute kruntide ja neil oleva asutuse kohta on andmed 16.sajandi lõpust. 

Selgemad andmed kruntide tekkest ja omandisuhetest on olemas alates 18. sajandi 

keskpaigast. 19.sajandi algul oli Supilinn suurte kruntide ja hajusa asustusega agul, mis 

väliselt pildilt meenutas rohkem küla. Tänavatest olid olemas Oa, Tähtvere ja Kroonuaia ning 

Meloni tänava algus (Teedema 2010).  
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20.sajandi alguses püstitati Tähtvere ja Emajõe tänavale uhked majad rikkamatele 

linnakodanikele. Seoses arhitektuuriliste muutustega, hakati vana puithoonestust pidama 

vähemväärtuslikuks ning selle maine langes. Nõukogude okupatsiooni ajal muutus halvustav 

suhtumine valdavaks, mis viis linnaosa maine languseni. Supilinna peeti eluheidikute 

linnaosaks ning sinna elukoha soetamine ei olnud populaarne 

 

Joonis 5. Supilinna kaart. Allikas: Tartu linna koduleht 2013 

Miljööväärtusega hoonestusala asub Emajõe, Kartuli, Oa, Marja, Herne, Meloni, Kauna, 

Tähtvere ja Kroonuaia tänavate vahelisel (joonis 6). Miljööväärtusega hoonestusala eesmärk 

on tagada 19. sajandil kujunenud Supilinna miljöölise omapära, säilinud algse 

krundistruktuuri, tänavavõrgu, ajaloolise väärtusega tänavakatete, haljastuse, 

maastikuelementide, kaug- ja sisevaadete ning ehitusajaloolise väärtusega hoonete säilimine. 

Miljööväärtusega hoonestusalale rajatavate uushoonete välisviimistluses on lubatud lai 

seinalaudis ja krohv. Miljööväärtusega hoonestusala hoonetel tuleb kasutada viilkatust 

kaldega üle 30 kraadi ning katusekatte materjalina valtsitud tsinkplekki või kivi (Tartu linna 

koduleht 2013). 
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Joonis 6. Supilinna miljööväärtusega hoonestusala. Allikas: Tartu linna koduleht 2013 

Miljööväärtusega hoonestusaladele seatud tingimused on kindlasti piiravaks asjaoluks ehitiste 

renoveerimisel. Muinsuskatse nõuete järgimine ja ehituslubade taotlemine on ajaliselt pikk 

protsess, mis võib arendajatele muutuda liiga aeganõudvaks ja kulukaks.  

Supilinnas võimalik välja tuua järgmised olulisimad väärtused, nii materiaalsed kui ka sotsio-

kultuurilised (Hiob, Nutt 2010): 

 hästisäilinud ja omanäoline Tartu ajalooline puitlinnaosa, mis on Eestis ainulaadne;  

 lihtsa ja tagasihoidliku kujundusega keskkond ilma toretsevate detailideta;  

 terviklik, inimsõbralik ja ehe miljöö;  

 alalhoidlik eluviis (nii keskkonna rahulikkus kui ka stabiilsus);  

 tugev kogukonnatunne ning elanikud peavad ennast supilinlaseks;  

 sotisiaalne mitmekesisus ja sallivus;  

 krundistruktuur koos säilinud ajalooliste krundipiiridega;  

 eelmodernistlik algupärane hoonestus ehedal kujul;  

 tänavakoridorid koos tänavaruumi ja -elementidega;  



13 

 

 suur haljasala osakaal ning veealad (Emajõgi ja Supilinna tiik). 

Supilinna üheks sotsiaalseks väärtuseks, mis suurendab kindlasti kogukonnatunnet, on 

Supilinna Selts. See loodi 2002. aastal ja eesmärgiks seati Supilinna miljööväärtuste 

säilitamine ning elanike huve silmas pidades elukeskkonna parandamine. Samuti on seltsi 

eesmärgiks elanike ühistegevuse korraldamine. Supilinna Seltsi esimees on Mart Hiob 

(Supilinna koduleht 2013). Igal aastal toimuvad aprillikuus Supilinna päevad, mida korraldab 

Supilinna Selts. Linnaosa peamised tegevused ja uudised võtab kord aastas kokku seltsi poolt 

välja antav ajaleht- Supilinna Tirin.  

Supilinna rahvastik moodustab Tartu kogurahvastikust 1,82% ning asustustihedus on 3279 

in/km2. Supilinna rahvaarvu dünaamikat uurides (joonis 8), selgus, et madalaim rahvaarv oli 

2007. aastal. See võib olla tingitud ehitusbuumi ajal suurenud nn põllupealsete 

arendusprojektidest, mistõttu inimesed kolisid linnaäärsetesse elamutesse. Samal ajal oli 

ehitustegevus Supilinnas veel üsna tagasihoidlik. 2010. aastal oli rahvaarvu osas langus, kuid 

viimastel aastatel on rahvaarv hakanud jälle tõusma.  

 

Joonis 8. Supilinna rahvaarvu dünaamika aastatel 2001- 2011 

 

Olemas on ka andmed Supilinna rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu kohta. Värskemad 

andmed pärinevad 2011. aasta Tartu statistikast ning ülevaade sellest on antud alljärgnevas 

tabelis 1. On näha, et Supilinna elanikkond on valdavalt nooremapoolne, pensionäride 

osakaal on kõigest ca 10% kogurahvastikust (võrdlusena nt Ropkas on pensioniealisi 20%).   
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Tabel 1. Supilinna elanike soolis-vanuseline koosseis  

Vanuserühm Mehed  Naised Kokku 

0-6 126 123 249 

7-18 150 144 294 

19-64 487 586 1073 

65+ 62 112 174 

Kokku 825 965 1790 

 

Kuna ehitustegevus Supilinnas on viimastel aastatel hoogustunud, on käesoleva uurimistöö 

seisukohalt oluline tuua välja ka erinevad tehingud, mida Supilinnas nt viimase 10 aasta 

jooksul tehtud on. Põhiliselt on tegu ostu-müügi tehingutega. Maa ja elamispindade 

omanikevahetust võib märgata ka Supilinna välisilme muutmises ning uute arenduste tekkes.  

Tabel 2 näitab viimase kümne aasta jooksul Supilinnas toimunud tehingute arvu ja väärtust. 

Kõige rohkem tehinguid oli seotud korteriomandiga ja see moodustab ka koguväärtusest 

suurima summa. See on üsna ootuspärane statistika, kuna  antud ajavahemikul on olnud 

mitmeid uusi arendusprojekte peamiselt just korterelamute näol. Suure osa tehingutest 

moodustavad ka hoonestatud maa tehingud, mis  võib olla põhjendatud samuti arendajate 

poolse huviga rajada antud maale uusi korterelamuid.   

Tabel 2. Tehingud objekti liikide kaupa Supilinna linnaosas ajavahemikul 01.01.2003 kuni 

01.01.2013 (ainult ostu-müügi tehingud). Allikas: Maa-amet 

Nimi Arv  Koguväärtus (eur) 

Kinnisasja tehingud 208 11 676 242 

Hoonestamata maa tehingud 35 2 189 456 

… metsamaa tehingud 0 0 

… haritava maa tehingud 0 0 

… muu hoonestamata maa tehingud 35 2 189 456 

Hoonestatud maa tehingud 173 9 486 786 

… eluhoonetega hoonestatud maa tehingud 167 9 170 424 

… mitteeluhoonetega hoonestatud maa 

tehingud 
6 316 363 

Korteriomandi tehingud 614 29 648 712 

… korteriomandina võõrandatud eluruumid 597 29 531 673 

… korteriomandina võõrandatud 

mitteeluruumid 
17 117 039 

Hoonestusõiguse tehingud 0 0 
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„Tartu ja tartlaste 2008“ uuringust selgus, et keskmisest vanem elamufond (ehitatud enne 

1960. aastat) oli Supilinnas 84% kõigist elamutest. See tähendab, et kohalikud elanikud 

seisavad lähitulevikus renoveerimistööde ees kuna suurem osa elamufondist on vana.  

Renoveerimistööde keerukus ja maksumus võib probleemseks osutuda vanemaealistele ja 

madalama sissetulekuga inimestele, kes võivad tulevikus silmitsi seista avalikkuse poolse 

survega.  
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4. Supilinna mõjutanud ruumimuutused 

4.1 Taust  

Supilinna linnaosa on arendajate seas on viimasel ajal üsna populaarne. Seda just linnaosa 

soodsa asukoha ja kvaliteetse elukeskkonna pärast, mida paljud inimesed elukoha valikul 

oluliseks peavad. Samas võib välja tuua ehitusliku keerulisuse, seda tingib miljööväärtusega 

asukoht ja Emajõe lähedus. 2012. aasta aprillikuu Supilinna Tirinas tõi Mart Hiob välja 

Supilinna Seltsi poolt läbiviidud ankeetküsitluste põhilised tulemused. Ta rõhutas, et 

Supilinna inimesed tunnevad end Supilinnas koduselt ja soovivad seda keskkonda säilitada 

ilma suuremate muutusteta. Samuti tõi ta välja, et uued arendused peaksid olemas kooskõlas 

olemasolevate elanikega, kuna just nii säilib Supilinna senine elukeskkond.  

 

4.2 Olulisemad meediakajastust leidnud uusarendused Supilinnas 

Kartuli 12A korterelamu 

Kartuli 12A korterelamu (joonis 9) probleem seisnes eelkõige Supilinlaste arvates selles, et 

Tartu linnavalitsus on projekti kooskõlastades mööda vaadanud planeeringunõudeist. Antud 

juhtumi korral oli eksitud mitme aspekti puhul. Detailplaneeringuga nõutud laia laudise 

asemel on väljaehitise välisvoodriks 3x4 cm mõõtudega puitlippidest ehisvõre ning kuigi 

majale pidid tulema puust uksed ja aknad, sai hooviehitis klaasukse. Samuti eksiti 

värvilahendusega. Supilinna Selts reageeris juhtumile ja saatis Tartu linnavalitsusele 

märgukirja. Teemat lahati ka Tartu Postimehes. Linnaarhitekti pidas vajalikuks vaid 

klaasukse välja vahetamist puitukse vastu (Supilinna Tirin 2012; Postimees 2011). 
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Joonis 9. Kartuli 12A. Autor: Marianne Leppik 

Kartuli 12A ehitus näitab, et kohalikud elanikud, eesotsas Supilinna Seltsiga, olid valmis 

võitlema oma linnaosa puudutavates küsimustes. Konflikt linnavalitsuse, arendaja ja linnaosa 

elanike vahel ei saanud kõiki pooli rahuldava lahenduse. Kohalikele elanikele tuldi vastu 

vähesel määral ning miljööväärtusega piirkonnas eksiti reeglite vastu, mis loodetavasti ei saa 

eeskujuks ka edaspidistele arendusprojektidele. Antud juhtum andis tunnistust tugevast 

kodanikualgatusest ja on ehk ka edaspidi eeskujuks teiste sarnaste juhtumite korral.  

 

Herne 45 korterelamu 

Herne 45 korterelamu (joonis 10) on samuti üks kõmulisemaid ehitisi Supilinnas. Tartu 

Postimehes leidub ca kümme artiklit, mis viitavad vastuolule detailplaneeringuga ja 

hoiatavad tulevasi korteriostjaid. Objekti eesotsas on oli arendaja Gert Roosaar. Ka Herne 45 

arendusprojekti õige lahenduse eest astus välja Supilinna Selts. Esialgu leiti, et maja kõrgus 

ei ole detailplaneeringuga kooskõlas (Tartu Postimees 2012 a) . Hiljem leiti ka, et maja teised 

gabariidid ei ole nõuetekohased. Arendaja püüdis leida lahendust detailplaneeringu muutmise 

näol, kuid sellega linnavalitsus nõus ei olnud. (Tartu Postimees 2012 b; Tartu Postimees 2012 

c) 
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Joonis 10. Herne 45 korterelamu. Autor: Marianne Leppik 

Peamiselt 2012. aastal toimunud vaidlused linnavalitsuse, arendaja ja õiglust nõudva 

Supilinna Seltsi vahel päädisid 2013.aasta jaanuaris linnavalitsuse poolt ettekirjutisega, mille 

kohaselt kohustati viia Herne 45/47 kinnistul asuv õigusvastane ehitis välisgabariitide 

(pikkus, laius, kõrgus) osas vastavusse ehitusprojektiga hiljemalt 20.11.2013. Tänavapoolsel 

hoonemahul toodi katus poole meetri jagu madalamale, hoovipoolsel hoonemahul lammutati 

kogu katus ning uus katus ehitati samuti pool meetrit madalamaks. Lisaks lammutati 

hoovipoolse hoonemahu rõdud ja terrassid ning otsasein, mis ehitati uuesti üles 2,6 m võrra 

tänava pool. (Tartu Postimees 2013) 

 

Tähvere 28 ridaelamu 

Tähvere 28 (joonis 11) krundi üle on samuti olnud mitmesuguseid vaidlusi. Peamisi vaidlusi 

tekitas antud krundiala täis ehitamine ning loodusliku pildi hävitamine (Tartu linna koduleht 

2013). Samuti tegi omad ettepanekud Eesti Roheline Liikumine (ERL). Tartu linnavalitsus 

ERL ettepanekuga ei arvestanud, kuid vaidlusalused ettepanekud läksid edasi maavanaema 

järelevalvesse ning 20. novembril 2008 maavanema juures toimunud arutelul saavutati 

kompromiss. Sellest lähtuvalt otsustas Tartu Linnavalitsus 6. jaanuari 2009 korraldusega, et 

sõidutee laiust Tähtvere 36 kõrval vähendatakse ühele sõidureale ning kaldega teelõigul 

sätestatakse tehnilise erilahenduse nõue, mis libedust takistaks. Samuti pidi planeeringu 



19 

 

liikluskorralduslik lahendus tagama jalakäijate eelisõiguse liikumiseks kõnniteel kogu 

planeeringuala ulatuses. Planeering saadeti nendes küsimustes täiendamisele ning seejärel 

uuesti maavanema juurde (Eesti Roheline Liikumine 2013). Kohalikud elanikud jäid aga 

arvamusele, et planeeringuala enne ridaelamu loomist oli Supilinnale omasem (joonis 12).  

 

Joonis 11. Tähtvere 28 ridaelamu. Autor: Marianne Leppik 

 

Joonis 12. Tähvere 28 krunt enne ridaelamu ehitust. Allikas:  Eesti Roheline Liikumine 
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Oa 33, Oa 31 ja Meloni 28 korterelamud 

Antud korterelamud pälvisid tähelepanu peamiselt oma asukoha tõttu. Probleemina nähti 

siinkohal liigset lähedust Emajõele, mis kevadiste suurveede ajal on ohuks antud majade 

parklale (Eesti Päevaleht 2010). Korterlamud said ehitusload ja on nüüdseks ka elanikud 

leidnud. Eesti arhitektide liidu esimees Peeter Pere valis antud korterlamud Eesti arhitektuuri 

pärlite hulka. Ta nentis, et Tartu Supilinna on viimaks tekkinud elamute grupp (joonis 13), 

mida võib julgelt pidada selle piirkonna identiteedi peegelduseks arhitektuuris. Elamute 

ansambel näitab, et traditsioonilise vormi kasutamine tänapäevasel moel kannab välja 

miljöösse passiva moodsa keskkonna nõuded. (Eesti Päevaleht 2012) 

 

 

Joonis 13. Meloni 28 korterelamu. Autor: Marianne Leppik 

 

4.3 Kohalike elanike nägemus Supilinnast 

Kohalike elanike naabruskonna tunnetamine oli üsnagi sarnane ning tegelikult saaks kümne 

inimese põhjal koostada n.ö. keskmise supilinlase profiili: 30-40 aastane, elanud piirkonnas 

juba mõnda aega (vähemalt 4 aastat) ning ei oma kavatsusi Supilinnast ära kolida (kui oma 
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maja soov kõrvale jätta). Alljärgnevalt toomegi välja supilinlaste arvamused oma 

kodukandist.  

Esmalt küsiti inimestelt, millal ning miks nad otsustasid just Supilinna elama asuda. 

Vastuseid oli erisuguseid, ent levinuim oli odav kinnisvara, rohelus ning hea asukoht. Samuti 

on mõni perkond siin juba aastaid elanud ja kinnisvara on pereliini pidi edasi pärandatud ning 

seega elukoht justkui ettemääratud. Varasemad koduotsijad otsustasid Supilinna kasuks ka 

selle kuvandi tõttu – kokkuhoidev kogukond, miljöö väärtustamine, puumajad.  

Mis puudutab muutuste tajumist piirkonnas, siis eranditult kõik küsitletavad tõid välja uute 

majade kerkimise ning ka vanade renoveerimise, ehkki viimane olevat pikaajalisem ja 

aeganõudev protsess. Üks küsitletavatest tõi muutusena välja ka silmaga nähtava 

seltsitegevuse – nt Riku monument. Lühidalt võibki visuaalsed muutused kokku võtta 

ehitustegevuse intensiivistumisega ning seda just buumijärgsetel aastatel. Ära mainiti ka 

oluliselt langenud kuritegevust ning kahtlase seltskonna kadumist Supilinna tänavatelt. 

Huvitav on siinkohal fakt, et üks küsitletavatest tõi välja vastupidise tendentsi – uute naabrite 

tõttu suurenenud pisivargused (nt. küttepuud ja metall kuurist).  

„Kuritegevus on palju-palju väiksemaks jäänud ja ka kahtlast seltskonda on vähem näha.“ 

(Mees, 30)  

Positiivse poole pealt mainiti ära piirkonna ääretult soodne asukoht kesklinna 

vahetusläheduses ning miljöö, ka see, et püütake miljööväärtust hoida ning piirkonda oluliselt 

ei muudeta. Samuti märgiti ära jõe, sportimisvõimaluste ja igasugsute strateegiliste punktide 

(raudteejaam, bussipeatused, kauplused, koolid-lasteaiad jne) lähedus. Ilmnes, et 

supilinlastele on väga oluline puhas õhk (elu nagu maal), looduskeskkond, kogukondlik 

kokkuhoidmine, privaatsus ja madal asustustihedus. Positiivsena märkisid paar vastanut ära 

ka Supilinna seltsi olemasolu ja tegevuse, muuhulgas ka Supilinna päevade korraldamise.  

„Supilinna kasuks räägib selle väiksus ning rahulik elukeskkond. Käe-jala juures on kesklinn 

(15 min), samas ka sportimisvõimalused ning ühistransport ja kauplused. Supilinnas valdab 

mingis mõttes "nagu elaks maal" õhkkond.“(Naine, 37) 

Negatiivse külje pealt leidis äramärkimist vaid linnaosa teede kohutav seisund, seda tõid välja 

kõik küsitletavad. Huvipakkuv on tulemus, et kaks küsitletavat märkisid negatiivsena ära 

Supilinna seltsi tegevuse – selts piirab ehitustegevust ning sekkub liiga palju. Üks nendest tõi 

välja, et seltsi tegevus on lausa pärssiv, karistatakse arendajaid, kes ei vii projekte läbi 
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vastavalt seltsi tahtele. Samas aga ei teha välja majaomanikest, kes lasevad oma kinnisvaral 

lihtsalt laguneda.  

„Selts tahab, et maja palk alles oleks, aga kui see on 10 aastat  vihma, lund ja päikest 

näinud, ei ole see ju enam ehituskõlbulik, vaid mädanenud puit. Ja see tuleb asendada kiviga, 

kuna sellist palki ei ole meil enam saada. Jokk! „(Mees, 43) 

Negatiivsena leidis kajastust ka linna suhtumine Supilinna teedesse – arendusi kerkib, ent 

infrastruktuur ei jõua järgi. Pigem miinusena võib käsitleda ka ühe küsitletava välja toodud 

seisukohta Herne tänava kohta. Nimelt paneb linn suurt rõhku Supilinna peatänavale ning 

survestab seetõttu ka elanikke (nn sunnitud renoveerimine). Veel toodi välja teenuste 

puudmist Supilinnas, muuhulgas ei ole ka kohvikuid jms kooskäimise kohti.  

„Rahul ei ole teede olukorraga Supilinnas, eriti Kartuli, Marja, Oa, Lepiku tn. Samuti võiks 

Supilinnas olla üks õdus kohvik ning kindlasti lasteaed. Võibolla ka mõned muud 

teenusepakkujad nagu kingsepp, juuksur, õmbleja jne.“ (Naine, 29) 

Valdav enamus vastanutest on end Supilinnas hästi sisse seadnud ning ei kavatse siit kuhugi 

kolida. Erandiks oli vaid üks vastaja, kes praegu elab veelgi soodsama kinnisvara tõttu 

Vaksali linnaosas. Samas on ta alati valmis tagasi Supilinna kolima.  

Üks põhjus, miks intervjuud läbi viidi, oli meediaanalüüsi toetamine. Küsitluse käigus loodeti 

teada saada elanike suhtumist uusarendustesse. Tuleb tõdeda, et suhtumine oli pigem 

positiivne, kuna lisaks uute majade ning elukohtade tekkele taaselustatakse piirkonda ka 

renoveerimise läbi. Uusarendused toovad omakorda kaasa muutusi vanas elamufondis ning 

piirkond elavneb. Üks respondent märkis ära, et uued majad on liiga kõrged ning võtavad 

endale liiga palju aiapinda.  

„Nendel uutel majadel on liiga suured aiad, varastavad meilt nagu maad. Naabrid on kah 

imelikud, varastavad küttepuud ja muu peenema metalli kuurist ära. „ (Naine, 74) 

Ka tõi üks küsitletavatest välja arendusprojekti sobimatuse piirkonda – silmas peeti Tähtvere 

tn. 28 ridaelamuboksi. Positiivsena märgiti ära Oa tänava uuselamuid ning ka Lepiku ja 

Herne tänavas aset leidnud renoveerimisprojekte 
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5. Arutelu 

Supilinna linnaosa väärib uurimust tänu oma erilisele olemusele. Vananevast agulipiirkonnast 

on tänapäeval saanud ihaldusväärne elupaik. Seetõttu on ta populaarsust kogunud 

kinnisvaraarendajate silmis. Supilinn on tähelepanu pälvinud ka globaalsemal tasemel, kui 

jõudis selle aasta sees maailma kummalisemate linnade nimistusse. Tänavanimedega nagu 

Kartuli, Herne, Oa ning kunagisest hüüdnimest päris nimeks saanud Supilinna linnaosa on 

pälvinud reisiajakirja „Travel and Leisure“ tähelepanu. Ajakiri paigutas Supilinna 15 

maailma kummalisema linna hulka (Tartu Postimees 2013 d). Veel kümme aastat tagasi 

põlatud linnaosa on nüüdseks saavutanud ühtehoidva kogukonna, mis suurendab Supilinna 

püsielanikkonda ja on toonud linnaossa ka jõukamat elanikkonda. Seega on viimasel 

aastakümnel toimunud gentrifikatsiooniprotsess. Supilinna linnaosale annab väärtust ka 

Supilinna Selts, mis püüab säilitada sealse elukeskkonna ning tagada elanikele senise 

õhkkonna. Supilinna kuvandi võib kokku võtta järgnevalt: vanad puumajad, kokkuhoidev 

kogukond ja miljöö väärtustamine.   

Käesolev uurimistöö keskendus eelkõige füüsiliste ruumimuutustele Supilinna linnaosa. 

Sellest tulenevalt sooviti teada saada nende protsesside mõju antud naabruskonnale. Samuti 

püüti välja selgitada kohalike elanike arvamust ja kuvandit Supilinnast.  

Töö eesmärgiks oli leida vastus alljärgnevatele küsimustele.  

1. Millised füüsilised muutused on Supilinnas aset leidnud ning milline on nende mõju 

naabruskonnale? 

Supilinna linnaossa on rajatud mitmeid uusi korterelamuid, mis kohalike seas on tekitanud 

vastuolusid. Peamised pinged on tingitud asjaolust, et kohalikud elanikud, eesotsas Supilinna 

Seltsiga, peavad arendusprojekte ebasobivaks Supilinna senise miljööväärtusega asustusse. 

Peamiselt leiti, et uusarendused ei arvesta Supilinna senise arhitektuuriga ning vähendavad 

piirkonna rohelust ja keskkonnasõbralikkust. Lühiintervjuudest selgus, et supilinlastele on 

väga oluline just ümbritsev looduskeskkond. Samas ei näe kõik respondendid uusarendustes 

ohtu Supilinna senise miljöö rikkumises.  

2. Kas ja kuidas Supilinna elanikud toimunud muutusi tajuvad? 

Lühiintervjuudest selgus, et kõik respondendid tajuvad Supilinnas toimuvaid muutusi uute 

ehitiste näol ning vanade renoveerimisel. Tõdeti, et renoveerimine on üldjuhul antud 
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piirkonnas keeruline ja pikk protsess. Kaks vastanut leidsid, et praegused seadused teevad 

arenduste laienemise keeruliseks ning pärsivad ehitustööd. Üks respondent leidis, et paljude 

piirangute taga on Supilinna Selts, kes ei soosi uusarendusprojekte. Negatiivsena toodi välja 

majade seisukorra halvenemise, kuna renoveerimise tööd on keerulised ja kallid. Nõuded 

vana säilitamisele on mitmeid inimesed segadusse ajanud, kuna sarnaseid materjale ei pruugi 

enam saada olla või on väga kallid.  

Intervjuudest ja meedianalüüsist selgus, et Supilinnas on oluline roll seltsil. Paljude vaidluste 

taga on Supilinna Selts, kes uusarendusprojekte pärsib. Linnaosa arengu seisukohalt on 

oluline, et Supilinna Selts ja arendajad suudaksid omavahel koostööd teha. Parema koostöö 

sooritamiseks oleks üheks variandiks ühiste arutelude ja lahenduste välja mõtlemine. Uute 

arendusprojektide loomine piirkonda tõstab linnaosa mainet ning toob endaga kaasa ka 

jõuakamat keskklassi. Siinkohal saab ära märkida gentrifikatsiooniprotsessi positiivseid 

külgi. Piirkonna maine üha kasvavat trendi saab seletada uusarenduste tekkega Supilinna ning 

sealse elanikkonna vahetusega.  

Piirkonna arengu seisukohalt on oluline ka linnavalitsuse toetus, kuna elamufond on vana ja 

vajab renoveerimist. Linnapoolsed toetused renoveerimisprojektidele on eriti olulised just 

madalama sissetulekuga inimestele, et gentrifikatsiooniprotsess ei soosiks ainult jõukamat 

elanikkonda. Samuti tasuks leida kompromisse ehitustööde ja materjalide osas, kuna teatud 

nõuded on liialt keerulised või kallid.  
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Kokkuvõte 

Supilinn on osa Tartu siselinnast, tegu on linnaosaga, mis paikneb kohe linnasüdame kõrval, 

linnamüüri taga. Praeguseks on kunagisest räämas linnaosast saanud üks Tartu 

ihaldusväärsemaid piirkondi. Käesolev uurimus püüdis välja selgitada, mis on selle 

põhjuseks. Sageli on siselinna elamualasid seostatud sotsiaalsete probleemide ja ka kehvade 

elamistingimustega, kõik see kehtis ka umbes 20 aastat tagasi Supilinna puhul. Kui veel 

1990-ndatel olid investeeringud tagasihoidlikud, siis 2000. aastate vältel on Supilinn 

gentrifikatsiooniprotessist täiel määral kaasa haaratud.  

Antud uurimistöös oli eesmärgiks uurida ruumimuutusi Supilinna linnaosas, eelkõige 

keskenduti uutele arendusprojektidele, analüüsides nende mõju naabruskonnale. Uurimistöös 

kasutatud andmed meediaanalüüsi jaoks on kogutud Eesti Päevalehe, Tartu Postimehe, 

Postimehe ja Supilinna Tirinast (Supilinna Seltsi poolt välja antav ajaleht).  Uurimistöö 

käigus leiti, et Supilinnas on viimastel aastatel leidnud aset mitmeid uusi arendusprojekte, 

mis on piirkonnas tekitanud vastakaid arvamusi. Leiti, et linnaosas on oluline roll Supilinna 

Seltsil, kes püüab igati säilitada Supilinna senise miljöö ning on mõningatel juhtudel 

Supilinna arengut pärssiv. Supilinna elanikud tajuvad ruumimuutusi uute ehitiste näol ning 

soovivad üldjuhul, et säiliks madal asustustihedus.  

Suuresti on senine areng mõjutatud gentrifikatsioonist. Viimane väljendus nii renoveerimise 

kui uute arenduste tekkes, lisaks on aastate jooksul mingil määral välja vahetatud Supilinna 

endine elannikkond (osa sellest). Samas on Supilinna seltsil oluline osa elanike 

ümberpaigutamise takistamises, samuti mõningal määral ehitustegevuse pärssimises. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Supilinn on tugeva kogukonnamentaliteediga piirkond, kus 

ehitus- ja arendustegevus küll käib, ent mitte ilma poleemikata.  
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