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1. Sissejuhatus

Reisiajakiri Travel and Leisure valis välja maailma 15 kõige kummalisemat linna, nende hulka
mahutati ka üks Tartu linnaosa - Supilinn. Seda seetõttu, kuna Supilinnas on veidrad tänavad
nimedega Herne, Kartuli, Osa jne, kus aeg oleks justkui seisma jäänud ning eakad puumajad näevad
välja samasugused nagu 19. sajandil (Tartu Postimees 2013 d).
Supilinna puhul on tegemist ühe omanäolisema linnaosaga Eestis. Olles algselt rohkem agul kui
prestiižne linnaosa, on Supilinn tänapäevaks läbi teinud märkimisväärse muutuse ning muutunud
üheks Tartu ihaldusväärsemaks elamispiirkonnaks. See on ka üheks põhjuseks, miks Supilinna
arengut ning selle tagamaid tasuks põhjalikumalt uurida.

On teada, et tänapäeva Eesti

planeerimissüsteem on liberaalsem, avaliku sektori roll vähene ning seega arendajatel vabad käed.
See kõik on märgatav ka 2013 aasta Supilinnas.
Tulenevalt oma eriilmelisusest ja kontrastiderohkusest on Supilinna puhul tegu väga põneva
uurimispiirkonnaga. Viimase 10 aasta jooksul on piirkonda tekkinud mitmeid uuri korter- ja eramaju,
samuti linnaosa ainus ridaelamu. Samas ei toimu ükski ehitustegevus, veel vähem suurejooneline või
piirkonnas ainulaadne arendusprojekt ilma avalikkuse ning kohalike elanike tähelepanuta (teinekord
vastuseisuta). Sellest tulenevalt on ka käesoleva uurimistöö peamine eesmärk Supilinna enim
tähelepanu pälvinud arendusprojektide kaardistamine ning üldiste ruumimuutuste väljaselgitamine,
seda nii meedia kui kohalike elanike silmade läbi. Täpsemad uurimisküsimused on järgmised:
1. Millised füüsilised muutused on Supilinnas aset leidnud ning milline on nende mõju
naabruskonnale?
2. Kas ja kuidas Supilinna elanikud toimunud muutusi tajuvad?
Saamaks püstitatud küsimustele vastuseid, viidi läbi meedianalüüs ning intervjueeriti kohalikke
elanikke. Uurimistöö on kahe inimese, Marianne Leppiku ja Kadri Kartau ühine projekt, ent peatükid
1, 2 ning 6 on autorid eraldi kirjutanud.

3

2. Teoreetiline taust
2.1 Üldised trendid ja kontekst
Supilinna puhul on tegemist linnaosaga, mis on oma piirides eksisteerinud juba alates 17. sajandist,
ka piirkonna põhitänavad pärinevad sellest ajast ning nende struktuur on tänaseni säilinud. Supilinna
hoonestus on pärit põhiliselt 19. ja 20. sajandist ning ka vanemast hoonestusest on tänaseni üsna
palju säilinud. Nõukogude perioodi vältel tabas Supilinna allakäik ning perioodi lõpul oli
naabruskonnal

üsna

halb

maine

(Teedema

2010).

Tänapäeval

on

Supilinn

aga

gentrifikatsiooniprotsessi faasis, mille käigus linnaosa on muutumas (ja juba muutunud) hinnatud
elamispiirkonnaks - toimub hoonete renoveerimine (joonis 1), elanikkonna vahetumine, asumi maine
ja kinnisvarahindade tõus ning samuti järjest teadlikum elukeskkonna väärtustamine (Hiob jt 2012).

Joonis 1. Renoveerimine Supilinnas. Autor: Marianne Leppik
Gentrifikatsiooniprotsess on linnauurijatele kõneainet pakkunud juba eelmise sajandi keskpaigast.
1964. aastal kirjeldas Briti sotsioloog Ruth Glass sõnaga "gentrifikatsioon" keskklassi liikumist
linnadesse ja linnaosadesse, tõrjudes sealt välja madalama töölisklassi elanikud (Hiob jt 2012).
Üldiselt on tegu protsessiga, mis taaselustab siselinna piirkondi ning mis võib täielikult muuta
naabruskonna iseloomu lühikese aja vältel. Paljud autorid on välja toonud gentrifikatsiooni
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negaiivseid ja positiivseid külgi. Negatiivsena nähakse selles vaesema elanikkonna väljasurumist, kes
sellest tulenevalt kaotab omale taskukohase majutuse ning satub veelgi kehvemasse majanduslikku
olukorda. Ka Kleinhans ja Kearns (2013) toovad välja huvitava asjaolu, et gentrifikatsiooni ning
linnaosade uuendamise käigus võib olla tegu nn sunnitud ümberasustamisega. Samuti võivad
arendustele vastu seista kohalikud elanikud ning satuvad seetõttu konflikti arendajate ning avaliku
võimuga. Radikaalne on lähenmine, kus gentrifikatsiooni nähakse kui kodutuse kriminaliseerimise
vormi (Hiob jt 2012). Samas ei ole gentrifikatsioon läbinisti negatiivne protsess, kuna tegelikult ta
parandab naabruskonna välisilmet (Hiob jt 2012). Gentrifikatsiooni positiivseid külgi on oma
uurimustes käsitlenud Atkinson (2004), kes toob välja, et protsess parandab piirkonda, kuna eemalda
probleemesed inimesed ning maakastuses ning asendab mõlemad parematega. Lisaks suureneb
kinnisvara väärtus (Atkinson 2004). Jauhianinen (2005) lisab, et piirkonna sotsiaalse ja füüsilise
uuendamise abil on võimalik muuta madala asustuse ja väikeste sissetulekutega ala suurema
sissetulekuga elanikegrupi elamupiirkonnaks ning eesmärgiks on seega tõsta maarent võimalikult
kõrgele (joonis 2).

Joonis 2. Uusehitised Supilinnas. Autor: Marianne Leppik
Jauhiainen (2005) toob oma raamatus välja ka gentrifikatsiooni objekti – olemaolevad elumajad ja
muud ehitused. See ongi vahe, mis eristab gentrifikatsiooni suuremahulistes ehitus- ja
taaskasutusprojektidest. Samas võib ka neis suuremahulistes projektides gentrifikatsiooni esineda.
Kovács et al (2012) arutlevad, et gentrifikatsioon puudutab vaid väikseimaid siselinna piirkondi, kus
lammutamine ning uute elamute rajamine on taaselustamise väljundiks. Nende meelest on
gentrifikatsiooni peamine eeltingimus väärtushinnangute vahe vanades siselinna rajoonides ning
siselinna naabruskondades leiab aset nn organiseeritud gentrifikatsioon (Kovács et al 2012).
Gentrifikatsioon võib olla ka linnapoliitika strateegiaks, juhul kui kindlasse siselinna osasse soovitakse
uuteks elanikes saada keskklassi esindajaid. Viimaks poliitikat ellu, on võimalik piirkonda
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atraktiivsemaks muuta kaubanduse või meelelahutusega, aga ka pakkudes atraktiivseid kinnistuidmaatükke (Marcuse ja van Kempen 2000).
Usun, et Supilinna puhul võib sisse tuua ka veeäärsete alade arendamise kontseptsiooni (joonis 3).
Sarinen ja Kumpulainen (2005) väidavad, et veeäärsete piirkondade arendamine esitab linnale
väljakutseid, kuna arendamiseks on vaja ära kasutada kohalikku potentsiaali. Heaks eeskujuks on
Helsingis, Arabianranta näide. Ka see piirkond on jõeäärne ning paljudel korteritel on vaade jõele,
rõhku on pandud jalakäijatele ja jalgrattateedele. Samuti asub naabruskond linnasüdame vahetus
läheduses ning sellest tulenevalt on ka inimeste huvi sinna elama asumise vastu suurem (Sarinen ja
Kumpulainen 2005).

Joonis 3. Veeäärne ala Supilinnas. Autor: Marianne Leppik

2.2. Linnapoliitika üldsuunad Eestis
Hallika (2007) ütleb, et Eesti linnapoliitika iseseisva dokumendina hetkel veel puudub. Eesti
linnapoliitikaüldise käsitluse annab Eesti regionaalarengu strateegia perioodiks 2005-2015. Hetkel on
Siseministeeriumi poolt koostamisel ka regionaalarengu strateegia 2020, mis peaks ministeeriumile
kinnitamiseks minema mais 2013 (Siseministeerium). Praktiline linnapoliitika, mis tugineb iga linna
eripärale, leiab kajastamist linnade arengukavades, mis on omavalitsustele kohustuslikud ning
kuuluvad igaaastasele uuendamisele (Hallika 2007). Samas on hetkel riigi strateegilistest
dokumentidest raske leida pidepunkte, millele Eesti linnapoliitika toetuma peaks (Hallika 2007).
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Linnapoliitika ja –planeerimine kätkevad endas investeeringute ja tarbimise jaotuse mõjutamist ning
maakasutuse planeerimist ja ehituslike piirangute kehtestamist (Hallika 2007). Planeerimis- ja
ehitustegevust Eestis reguleerivad kaks olulist seadust - planeerimis- ja ehitusseadus. Esimene neist
sätestab nõuded planeerimisalasele tegevusele ning reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste
isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel. Eesmärgiks on tagada võimalikult paljude
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks (Lass 2012).
Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele – annab projekteerimise aluseks olevad detailsed
ehitustingimused (Lass 2012).
Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline ning on üldjoontes määratletud Planeerimisseadusega.
Hierarhilisus planeerimissüsteemis tähendab seda, et detailsema planeeringu koostamisel tuleb
arvestada liigilt üldisemas, juba kehtestatud planeeringus sätestatut. See on vajalik ruumilise arengu
järjepidevuseks (Lass 2012). Joonisel 4 on välja toodud ruumilise planeerimise tasemed Eestis.

Joonis 4. Ruumilise planeerimise tasemed Eestis

Vastavalt planeerimisseadusele (2003) on üleriigiline planeering dokument, mille eesmärk on riigi
territooriumi ja asustuse arengu üldistatud, strateegiline

käsitlemine. Maakonnaplaneeringu

eesmärk on on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja
olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine. Üldplaneering määrab valla või linna
territooriumi arengu põhisuunad ja tingimused.

Samuti on üldplaneeringu eesmärgiks

aluste

ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ning maakasutuse ja ehitustingimuste
seadmine detailplaneeringu kohustuseta aladel. Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutus- ja
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ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja
juhtudel.
Eesti planeerimispraktika eripäraks on siiani olnud võrldlemisi kehv inimeste informeeritus.
Tavaliseks on kujunenud olukord, kus inimesi informeeritakse niivõrd hilja, et neil ei jää üle muud, kui
vastu olla (Lass 2012). Planeering oma olemuselt on kokkulepe – seetõttu peavad planeeringu
koostamisel erinevate erialade ja huvigruppide esindajad algusest peale koos osalema, vaidlema,
teineteist informeerima ja koolitama, erinevaid arenguvõimalusi kaaluma ning lõpuks säästva arengu
põhimõtetes ja tingimustes kokku leppima (Lass 2003). Sellest tulenavalt on planeerimistegevuse
oluliseks osaks kaasamine. Supilinna selts koostöös Tartu Linnavalitsuse ja Eesti Planeerijate
Ühinguga on välja töötanud materjali kaasamistegevuse kavandamiseks ja läbiviimiseks (2011-2012).
Nimetatud juhend rõhutab osalusplaneerimise tähtsust. See tähendab, et kohalik kogukond on
planeerimisprotsessi kaasatud ning toimib kahepoolne koostöö kaasaja ja kaasatava vahel. Lass
(2012) toob välja, et osalusplaneerimine on eriti oluline just üldplaneeringu koostamisel, kuna
üldplaneering puudutab kõiki valla, linna või linnaosa elanikke ja kinnisaja omanikke. Osapoolte
kokkuleppele tuginev planeering teeb ka kohaliku omavalitsuse elu lihtsamaks ning kindlasti tuleneb
sellest ka vähem detailplaneeringu-vaidlusi (Lass 2012).

2.3 Arengut suunavad dokumendid Supilinnas
Supilinn on üks Tartu linnaosadest ning seega rakenduvad talle nii Tartu linnaga seotud
arengudokumendid kui ka linnaosa enda üld- ja teemaplaneering, samuti erinevad piirkonnas
kehtestatud detailplaneeringud. Lisaks on olulised veel hetkel menetluses olevad dokumendid.
Eespool sai mainitud, et Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline ning seega tuleks dokumentide
kirjeldamisel alustada kõrgemalt tasemelt. Dokumentide loetelu koos lühikirjeldusega on esitatud
allpool.
1. Kogu Eesti üldist arnegut suunab üleriigiline planeering Eesti 2030+, mis määrab ka üldised
planeeringu suunad Tartu piirkonnale. Mis puudutab aga Supilinna linnaosa, siis see antud
planeeringus (üldisuse tõttu) käsitlemist ei leia.
2. Tartumaa maakonnaplaneering suunab ruumilist arengut Tartu maakonnas. Planeeringu tekstilises
osas leiab küll äramärkimis nt. Ränilinn, et Supilinna antud planeeringus kuidagi ei mainita.
3. Arengustrateegia Tartu 2030+ on dokument, mis määratleb Tartu konkurentsivõimet tagavad
tegevused. See on mõeldud kõigile, kes on Tartu heast käekäigust huvitatud. Planeeringus leiab
äramärkimis ka Supilinn, mille kohta on öeldud, et hinnatud elupaigana on püsinuna ootab Supilinn
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uuenemist, mille käigus tuleb väärtustada tema unikaalne ja ehe II maailmasõja eelne
puitarhitektuur. Samuti leiavad mainimist Supilinna päevad, kui piirkonna kultuuritraditsioonide
edasikandjad.
4. Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020,mille peamiseks eesmärgiks on tagada järgnevatel
aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Üks meetmetest on
haljasalade arendamine ning see näeb ette Supilinna pargi rajamist aastaks 2020. Lisaks on üks Tartu
linna arengukava üldistest põhimõtetest hoogustada elamuehitust ja ettevõtlust, mis on ka Supilinna
nöol hästi nähtav.
5. Tartu linna üldplaneerig määrab maakasutuse Supilinnas. Planeeringu kohaselt on Supilinna puhul
tegu säilitatava ja rekonstrueeritava hoonestusega asumiga. Ka on välja toodud, et planeeringuga
reserveeritakse linnale täiendavat maad Oa tn ja Emajõe vahelisel alal alghariduse tarbeks,
Lauluväljaku parkla ja Supilinna tiigi vahelisel alal spordiasutuste ja –rajatiste tarbeks. Lisaks nähakse
planeeringuga ette Supilinna tiigi jäämine avaliku kasutusega veealaks. Planeering sätestab ka
miljööväärtusega alad Supilinnas ning annab üldised suunised nendel aladel ehitustegevuse
läbiviimiseks. Planeeringu kohaselt on Supilinna asumis vajalik säilitada tema üldine rohelus, eriti
tänavaäärne haljastus, ka tuleb säilitada olemasolevaid parke praegustes piirides.
6. Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering "Jalgrattateede arenguskeem“ näeb ette jalgrattatee
kavandamist Supilinna piirkonda, eelkõige Tähtvere, Herne ja Kauna tänavatele.
7. Teemaplaneeringu "Vabaõhu mängu - ja spordiväljakud" kohaselt on perspektiivseks mänguväljaku
asukohaks Marja tänaval väikeelamute vahel asuv tühi krunt. Hetkel kasutatakse krunti pallimänguks,
ent perspektiiviks võiks see olla

väikelaste mänguväljak täienduseks rajatavale Supilinna

puhkepargile. Käsitlemist leiab ka Supilinna Emajõeäärne haljasala – täna on tegu võsastunud
jõeäärse alaga, mida kasutavad peamiselt koeraomanikud. Perspektiiviks võiks seal aga olla hästi
läbimõeldud polüfunktsionaalne puhkepark kõigile tartlastele.
8. Supilinna linnaosa üldplaneering on linnaosa seisukohalt vaieldamatult kõige olulisem
arengudokument. Planeeringu üldisem eesmärk on kinnitada Supilinna linnaosa edasise arengu
põhisuunad,muuhulgas ka võimaluste loomine kvartalite hoonestustiheduse tõstmiseks, samas
säilitades miljööväärtust. Planeeringus on välja toodud kolm etappi: esimeses renoveeritakse
olemasolevad tänavad; teises etapis ehitatakse välja uued kvartalite vahelised tänavad (Tähtvere sild,
Simmani ja Oa tänava vaheline hoonestus) ning antakse hoonestusõigus Emajõe ja Oa tänavate
vahelisele alale; kolmandas etapis ehitatakse välja perpektiivne Tallinna suunaline magistraal, Marja
tänava jalakäijate sild ja Oa tänava lasteaed. Käesoleval hetkel on koostamisel uus Supilinna
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planeering, mille peamiseks eesmärgiks on ennekõike kaitsta miljööväärtuslikku hoonestusala, mis
tähendab piirkonna üldilme ja väärtuslike üksikobjektide säilitamist. Supilinna seltsi initsiatiivil on
juba algatatud ka Supilinna teemaplaneering „"Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala
kaitse- ja kasutamistingimuste ning linnaosa maaja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste
täpsustamine ning täiendamine".
9. Supilinn leiab ülesmärkimist ka Tartu Emajõe kalda - ja sildumisrajatiste planeeringus, mille
kohaselt on plaanis kindlustada kaldaalad Supilinnas Kartuli tänavast kuni ujulani.
Lisaks kõigele eelpoole mainitule on piirkonna ruumilise arengu kujundamisel olulised juba
kehtestatud detailplaneeringud ning ka koostamisel olevad detailplaneeringud. Olulisemad neist
võiksid olla näiteks uue hoonestuse rajamise aluseks olevad Kartuli, Oa ja Kauna tänavate ning
Emajõega piiratud ala (EUROPAN-i ala) detailplaneering, Kauna t, Herne t ja Piiri t vahelise kvartali
detailplaneering, Tähtvere 3 ja 28 krundi detailplaneering, Kartuli 12 krundi detaiplaneering, Herne
45 ja 47 detailplaneering.
Supilinna puudutavate arengudokumentide ühine joon on Supilinna väärtustamine. Mõte osalisest
säilitamisest märgiti ära juba 1986. aasta Supilinna planeeringus. 2001. aasta planeering (ühtlasi
praegu kehtiv) näeb ette Supilinna arendamise kaasaegseks elamupiirkonnaks. Praegu koostamisel
olev, Supilinna planeering 2012 (hetkel eskiis) peab oma eesmärgiks miljööväärtuse säilitamist.

3. 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 analüüsi 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. Küsitlus viidi
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läbi kahel päeval, 20 ja 21. aprillil. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, millal ning mis ajendil
küsitletav 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.

4. Uuringu piirkond
Supilinn on Tartu linnaosa, mis asub Emajõe paremal kaldal (joonis 5). Supilinn piirneb Kroonuaia,
Tähtvere ja Kauna tänava ning Emajõega (joonis 6). 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 5. 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.
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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).
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. Tänapäeval on aga linnaosa maine järg-järgult paranenud. „Tartu ja tartlaste“
uuringust selgus, et 1998. aastal pidas Supilinna ebasobivaks elamiskohaks 60% vastanutest, kuid
2008. aastal oli see protsent vähenenud juba 25%-ni.

Joonis 6. Supilinna kaart. Allikas: Tartu linna koduleht 2013

Miljööväärtusega hoonestusala asub Emajõe, Kartuli, Oa, Marja, Herne, Meloni, Kauna, Tähtvere ja
Kroonuaia tänavate vahelisel (joonis 7). Miljööväärtusega hoonestusala eesmärk on tagada 19.
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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).

Joonis 7. 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 sotsiokultuurilised (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;
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sotisiaalne mitmekesisus ja sallivus;



krundistruktuur koos säilinud ajalooliste krundipiiridega;



eelmodernistlik algupärane hoonestus ehedal kujul;



tänavakoridorid koos tänavaruumi ja -elementidega;



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. Selts on oma ligemale kümne
tegevusaasta jooksul osalenud aktiivselt muuhulgas Supilinna puudutavates planeeringutes ning
mõjutanud seeläbi asumi elukeskkonna kujunemist.
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 arendusprojektidega, 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.
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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
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näha, et Supilinna elanikkond on valdavalt nooremapoolne, pensionäride osakaal on kõigest ca 10%
kogurahvastikust (võrdlusena nt Ropkas on pensioniealisi 20%).
Tabel 1. Supilinna elanike soolis-vanuseline koosseis
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
Kinnisasja tehingud
Hoonestamata maa tehingud
… metsamaa tehingud
… haritava maa tehingud
… muu hoonestamata maa tehingud
Hoonestatud maa tehingud
… eluhoonetega hoonestatud maa tehingud
… mitteeluhoonetega hoonestatud maa
tehingud
Korteriomandi tehingud
… korteriomandina võõrandatud eluruumid

Arv
208
35
0
0
35
173
167

Koguväärtus (eur)
11 676 242
2 189 456
0
0
2 189 456
9 486 786
9 170 424

6

316 363

614
597

29 648 712
29 531 673
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… korteriomandina võõrandatud
mitteeluruumid
Hoonestusõiguse tehingud
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117 039

0

0

„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 aina suureneva avalikkuse poolse survega.

5. Arendus ja selle mõjud
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 ka 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.

4.1 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 kindlasti 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 hoitavad tulevasi
korteriostjaid. Objekti arendajaks on Gert Roosaar, kes esines kogu protsessi vältel mitme erineva
firma nime all. 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 liikluskorralduslik lahendus tagama jalakäijate eelisõiguse
liikumiseks kõnniteel kogu planeeringuala ulatuses. Planeering saadeti nendes küsimustes
täiendamisele ning seejärel uuesti maavanema juurde (Eesti Roheline Liikumine 2013).
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Joonis 11. Tähtvere 28 ridaelamu. Autor: Marianne Leppik

Joonis 12. Tähvere 28 krunt enne ridaelamu ehitust. Allikas: Eesti Roheline Liikumine
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 aga said ehitusload ja on nüüdseks ka elanikud leidnud. Eesti
arhitektide liidu esimees Peeter Pere valis antud korterlamud ka Eesti arhitektuuri pärlite hulka. Ta
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nentis, et Tartu Supilinna on viimaks tekkinud elamute grupp (joonis 12), 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 12. Meloni 28 korterelamu. Autor: Marianne Leppik

4.2 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 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
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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 vahetus läheduses
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 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)
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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
vastanu märkis ära, et uued majad on liiga kõrged ning vajavad 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.

6. Arutelu

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, millised füüsilised muutused on Supilinnas aset
leidndu ning milline on nende mõju naabruskonnale. Samuti soovit uurimusega teada saada, kuidas
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ja kas Supilinna elanikud muutusi tajuvad. Valitud uurimismeetodid sobivad küsimustele vastuste
andmiseks igati, lisaks on tulemused kinnitanud ka teoreetilises osas kirjeldatut.
Meediaanalüüsis käsitleti nelja erinevat arendusobjekti: Kartuli 12a, Herne 45, Tähtvere 28 ning
elamute ansamblit Oa 31,33 ja Meloni 28. Teoreetilises osas toodi välja Marcuse ja van Kempeni
(2000) väide, et linnapoliitika võimuses on piirkonda atraktiivseks muuta pakkused uusi ahvatlevaid
kinnistuid. See on märgatav ka Supilinnas, kus uute elanike meelitamiseks on ehitud üsna palju uusi
kortemaju (analüüsi osas väljatoodud arendused ei ole ainsad). Rajatud elamispinnad on tihtipeale
kallimast hinnaklassist ning seetõttu sobimatut madalama sotsiaalmajandusliku staatusega
elanikkonnale. Seega võib öelda, et uus elamufond meelitab Supilinna ennekõike paremas
sotsiaalmajanduslikus olukorras olevaid inimesi. Erinevus algfaasis olevast gentrifikatsiooniprotsessist
seisneb selles, et enam ei pea uus elanikkond olema nn boheemne kunstirahvas, vaid pigem
oodatakse maksejõulist keskklassi.
Linnapoliitika seisukohast on oluline osalusplaneerimine ning sellest tulenevalt ka erinevate
osapoolte sekkumine planeerimisprotsessi. See saab kinnitust kõikide meedianalüüsis käsitletud
objektide puhul. Enim kajastust leidnud kõmuline Herne 45 maja ehitati Supilinna seltsi aktiivse
sekkumise tulemusena korrus madalamaks. Selts sekkus ka Tähtvere 28 krundi ridaelamu
arendusprojekti. Võib öelda, et sekkumise koha pealt on Supilinn üks enim silmatorkavaid linnaosasid
Eesti meedias kui Viimsi vald kõrvale jätta. Samuti aitab aktiivne sekkumine kaasa ka vaidluste
vähenemisele tulevikus, kuna uute arenduste planeerimisel osatakse juba rohkem kohaliku
kogukonna soovidega arvestada.
Samas tuli intervjuudest välja, et sekkumine ei pruugi alati kõige parem strateegia olla, kuna
tihtipeale võib seetõttu areng soiku jääda. Samuti võib liigne Supilinna seltsi poolne aktiivsus pärssida
kohalike elanike initsiatiivikust oma elamute ja kruntide korrastamisel ning renoveerimisel. Kahes
intervjuus toodi välja, et Supilinna selts sekkub liialt arendustegevusse ning seltsi kohalolu on igal
sammul tajutav. Inimesed pole rahul olukorraga, kus nad ei või oma elamutel väikesi muutusi ilma
seltsi loata teha (nt aknapinna suurendamine, parkimispinna tekitamine, rõdu ehitamine). Ühelt
poolt on inimeste mure täiesti mõistetav, teisalt aga on planeerimine protsess, kus tuleb arvesse
võtta kõigi huvigruppide arvamust. Lisaks on Supilinna puhul tegemist eelkõige miljööväärtusega
alaga, ka enamus arengudokumentidest seab eesmärgiks selle miljööväärtuse säilitamise. Kui lasta
igaühel omatahtsi tegutseda, võib pisimuutuste tulemuseks olla piirkonna välisilme muutus. Samas
on vajalik ka mõningate kompromisside tegemine. Näitena võib välja tuua ühe intervjueeritava mure
vanade majade ehitusmaterajali pärast (vt tsitaati eespoolt). Sel juhul ju oleks tõesti mõistlikum leida
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kõiki osapooli rahuldav lahendus ning lasta arendustegevusel jätkuda, mitte seda takistada. Ka
lagunevad majad ei tule miljööväärtuse säilitamisele kasuks.
Kui vaadata seda, kuidas Supilinna elanikud muutusi tajuvad, siis see väljendub peaasjalikult uute
elamute tekkes, samuti vanade renoveerimises. See oli ka ainus, mida eranditult kõik
intervjueeritavad ära märkisid, lisaks sellele muidugi teed. Viimased aga leidsid kajastamist, kui üks
asi, mis kunagi ei muutu, või kui, siis ainult kehvemuse poole. Sidudes seda teooriaga, võib auklike
teede ning linna suutmatus arendajatele järgi jõuda, Supilinna arengut pärssida.
Kui püüda kokku viia meediaanalüüsi ning intervjuude tulemusi, siis võib öelda, et tulemused kohati
kattuvad.

Muutused

on

silmaga

nähtavad

ning

ka

intervjuude

tulemused

kinnitavad

osalusplaneerimise ja sekkumise olemasolu Supilinnas. Meediakajastust on leindud vaid mõned
kõmulisemad objektid, ent tegelikkuses on Supilinna selts kõikide tegevuste juures esindatud. Tegu
on piirkonnaga, mis on täies ulatuses gentrifikatsiooniprotsessi haaratud, seda nii elanikkonna
vahetumise (ka lisandumise), renoveerimise ning ehitamise mõttes.
Selleks, et piirkonna areng oleks kooskõlas säästva linnaarengu põhimõtetega, oleks endiselt rohkem
tarvis arvestada nn keskmiste elanikega. Suureks probleemiks on osutunud säästlik elamute
renoveerimine, mis suuresti jääb pidama raha taha. Sellega on seletatav ka üsnagi märgatava
lagunenud majade osakaal. Avaliku võimu ülesanne oleks kuidagi soodustada selliste majade
renoveerimist, nähes selleks kasvõi linnaeelarvest toetusi ette. Lisaks tavaliste elanike häälele tuleb
varasemast rohkem arvestada ka arendajatega. Siin on koht, kus Supilinna selts ja arendajad peaksid
tegema rohkem koostööd (kasvõi eelpool tsiteerimist leidnud ehitusmaterjali probleem).
Uusarendused oma olemuselt tõstavad piirkonna mainet ning ka erinevatest arengudokumentidest
jookseb Supilinna arendamine läbi. Selleks, et vältida läbikukkumisele määratud projekte, ongi
koostöö vajalik.

7. 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 võiks selle taga olla. Sageli on siselinna
elamualasid seostatud sotsiaalsete probleemide ja ka kehvade elamistingimustega, kõik see kehtis ka
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umbes 20 aastat tagasi Supilinna puhul. Kui veel 90ndatel 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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