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1. SISSEJUHATUS
Linna keskus ja seda ümbritsevad naabruskonnad omavad olulist rolli linna majandusliku,
sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise staatuse kujundamisel. Sotsialistlikus linnas oli võimude
tähelepanu suunatud aga eelkõige paneelelamupiirkondade arendamisele ning Eesti
taasiseseisvumise järel muutus oluliseks pigem eeslinnastumise trend ja selle uurimine. Siiski
on seoses taaslinnastumisega ja sellega tihti seostatava gentrifikatsiooniga üha enam
tähelepanu hakatud pöörama ka siselinnas toimuvate sotsiaal-ruumiliste muutuste
lahtimõtestamisele. Taaslinnastumist ja linnakeskkonna tihendamist soodustavad ka linnade
kestlikku arengut toetavad linnapoliitikad. Üldised trendid nagu taaslinnastumine, siselinna
naabruskondade gentrifikatsioon ja linnaruumi tihendamine mõjutavad oluliselt ka Tartu
linnapilti. Lisaks üldistele trendidele mõjutavad Tartu linnaruumilist arengut sellele
spetsiifilised mõtteviisid ja sotsiaalsed liikumised nagu skvottimine.
Käesoleva uurimistöö keskmes on linnaruumilised muutused Tartu siselinna piirkonnas
asuvas Vaksali asumi kõige põhjapoolsemas naabruskonnas. Vaksali asumi Tähtvere-poolse
naabruskonna piirideks on Näituse, Kastani ja J. Tõnissoni tänav ning raudtee. Ajalooliselt
nimetatakse seda piirkonda nn Tähtvere eeslinnaks (Siilivask & Kimmel 2009).
Uurimistöö üldine eesmärk on kirjeldada uuritavas Vaksali asumi naabruskonnas toimunud
sotsiaal-ruumilisi muutuseid ja mõtestada lahti nende muutuste mõju naabruskonna arengule.
Täpsemalt olen püstitanud kolm uurimisküsimust: (i) millised olulisemad sotsiaal-ruumilised
muutused on kujundanud ajaloolist Tähtvere eeslinna alates 20. sajandi algusest kuni
tänapäevani? (ii) millised on kahe viimase aja olulisema sotsiaal-ruumilise muutuse, Anna
Haava tänava uue elamukvartali arenduse ja Anna Haava 7A hõivatud maja mõjud
naabruskonna arengule? (iii) kuidas suhtuvad kohalikud elanikud nende naabruskonnas aset
leidvatesse muutustesse?
Uurimistöö esimeses osas annan ülevaate siselinna muutustega seonduvast teoreetilisest
taustast, täpsemalt taaslinnastumisest, gentrifikatsioonist ja mahajäetud majade hõivamisest
ehk skvottimisest trendide näol ning lisaks Euroopa Liidu linnapoliitika üldistest põhimõtetest
ja uuritava naabruskonna ruumilist arengut mõjutavatest strateegilistest dokumentidest.
Teoreetilise tausta peatükile järgneb uurimismeetodite kirjeldus. Uurimistöö teises osas on
kirjeldatud esiteks uuritavat naabruskonda ja selle ajaloolist kujunemist üldiselt ning teiseks
kahe peamise sotsiaal-ruumilise muutuse, Anna Haava tänava uue elamukvartali ehituse ja
Anna Haava 7A hõivatud maja mõjusid naabruskonnale täpsemalt. Uurimistöö tulemused
võtan kokku arutelu ja kokkuvõtte peatükis.
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2. TEOREETILINE TAUST
Linnades ja nende naabruskondades toimuvad sotsiaal-ruumilised muutused kujunevad ühelt
poolt indiviidide või leibkondade valikute ning ühiskondlike ja institutsionaalsete struktuuride
koosmõju tagajärjel (Marcuse & van Kempen 2000). Mõistmaks paremini Tartu siselinna
naabruskonnas toimuvaid muutuseid, on käesolevas peatükis antud esmalt ülevaade siselinna
piirkonna taaselustamisega seotud taaslinastumisest ja gentrifikatsioonist. Tulenevalt uuritava
naabruskonna spetsiifikast on antud põgus ülevaade ka mahajäetud hoonete hõivamisest kui
linnaruumi mõjutavast sotsiaalsest liikumisest. Linnaruumiliste muutuste juhtimine ning
kaasnevate probleemide ära hoidmine ja lahendamine toimub kõige üldisemalt linnapoliitikate
kaudu, mida on kirjeldatud teoreetilise tausta teises pooles.
Käesolevas uurimistöös on kesksel kohal mõiste „naabruskond“ („neighbourhood“). Pacione
(2007, p. 32) järgi on naabruskond piirkond, mis asub inimese elukoha vahetus läheduses.
Tavaliselt on naabruskonnale iseloomulik sarnane eluasemetüüp, etnilisus või sotsiaalkultuurilised väärtused. Linnauuringutes seostatakse naabruskonnaga tihti seal elavate
inimeste ühiseid huvisid ja kogukondliku solidaarsust.

2.1 Trendid ja kontekst
Mõiste „siselinn“ („inner city“) viitab suurema linna keskosas paiknevatele
naabruskondadele. Seega on, mõistmaks uuritava linna olemust üldiselt, siselinnades
toimuvate ja neid mõjutavate protsesside uurimine võtmetähtsusega. Klassikaliselt
defineeritakse siselinna kui ala, mille osad on ajalooline kesklinn (eelkõige Euroopas) ja seda
ümbritsev vöönd (Kährik 2013). Põhja-Ameerika linnades asendab ajaloolist kesklinna
ärikeskus (CBD, central business district). Kesklinna ümbritseva vööndiga seostatakse tihti
endiseid tööstushooneid ja allakäinud eluasemeid ning nende üha ulatuslikumat taaselustamist
(Kabisch & Sagan 2011). Vaadates konkreetsemalt post-sotsialistlikke linnasid, võib siselinna
alaks pidada enamasti keskaegset või renessansiaegset vanalinna ja seda ümbritsevat
üleminekuvööndit, kus domineerivad enne Teist maailmasõda ehitatud eluhooned (Kabisch &
Sagan 2011). Kui Põhja-Ameerika ja Briti linnade siselinnaalade allakäiku pärast Teist
maailmasõda seostatakse eelkõige immigrantide koondumisega siselinna naabruskondadesse,
siis sotsialistlikes linnades oli siselinnaalade allakäigu põhjuseks peamiselt prioriteetide
seadmine paneelelamurajoonide ehitamisele (Kabisch & Sagan 2011).
Vaatamata siselinnaalade allakäigule sotsialismiajal, säilitasid need oma rolli linnaarengu
peamise mõjutajana. Jätkuvalt omab siselinn linna poliitilise ja majandusliku elu ning
kultuurielu määrajana olulist rolli, võõrustades oma aladel institutsioone, mille mõjuvõim
ületab linna administratiivseid piire (Kabisch & Sagan 2011). Tulenevalt piirkonna tähtsusest
kogu linnapildis on post-sotsialistlikes linnades tõusnud päevakorda siselinnaalade
taaselustamine.

4

Siselinnaalade taaselustamise lahtimõtestamise eesmärgil on välja töötatud mitmeid
kontseptsioone. Kabisch & Sagan (2011) nimetavad üksteisele sarnaste, suuresti kattuvate,
kuid mõnevõrra erinevate fookustega siselinnaalade taaselustamist tähistavate mõistetena
järgmiseid: linna uuendamine (urban renewal), ellu äratamine (urban revitalization),
taastamine (urban regeneration), taastärkamine (urban resurgence), renessanss (urban
renaissance), gentrifikatsioon (gentrification) ja taaslinnastumine (reurbanization). Kõigi
nende mõistete väljatöötamise aluseks olid viimasel paarikümnel aastal aset leidnud
ulatuslikud sotsiaalse ja füüsilise keskkonna muutused siselinnaaladel (Kabisch & Sagan
2011).
Mõtestamaks lahti muutuseid Vaksali linnaosa Tähtvere-poolses naabruskonnas, on
eelnimetatud lähenemistest oluline põhjalikumalt mõista taaslinnastumist ja sellega tihti
seostatavat gentrifikatsiooni. Lisaks on tulenevalt uuritava naabruskonna iseärasustest oluline
aru saada „uute sotsiaalsete liikumiste“ nagu skvottimise (squatting) mõjust linnalise
naabruskonna arengule.

2.1.1 Taaslinnastumine
Linnastumine on linnades elavate inimeste osakaalu suurenemine kogu (nt riigi)
elanikkonnast (Pacione 2007, p. 67). Linnastumisega seostatakse ka linnastunud maa-ala
suhtelise osakaalu kasvu riigis ja linnadega seotud sotsiaalsete tegevuste üldistumist
ühiskonnas. Traditsiooniliselt väljendatakse riigi linnastumise taset selle riigi linnades elava
rahvastiku suhtelise osakaaluga kogu riigi elanikkonnast. Linnastumist põhjalikumalt uurides
hinnatakse, kui suurtes linnades inimesed ühe riigi piires elavad (Jauhiainen 2005).
Linnastumise protsessi uuritakse ühiskonnas toimunud muutuste alusel linnastumise arengu
teooria põhjal. Teooria kohaselt moodustavad linnastumise tsükli üksteisest eristuvad faasid.
Kasutusel on kaks linnastumise mudelit: lineaarne (van den Berg jt 1982) ja diferentseeritud
ehk erineva linnastumise mudel (Geyer & Kontuly 1993; Kontuly & Geyer 2003). Mõlemad
mudelid on teoreetilised üldistused. Nii van den Berg jt (1982) kui ka Geyer ja Kontuly
(1993) toovad oma linnastumise tsüklites välja neli peamist faasi: linnastumine
(urbanisation), eeslinnastumine (suburbanisation), vastulinnastumine (counterurbanisation)
ja taaslinnastumine (reurbanisation). Kui lineaarse linnastumise mudelis võetakse vaatluse
alla rahvaarvu kasv või kahanemine keskuslinnas ja seda ümbritseval tagamaal ning see,
kummas kasv või kahanemine on suurem (joonis 1; tabel 1), siis erineva linnastumise mudelis
pööratakse tähelepanu rahvaarvu muutusele erineva suurusega linnade regioonides
(Jauhiainen 2005) (joonis 1).
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Joonis 1. Vasakul lineaarse linnastumise mudel (van den Berg jt 1982; cit. Jauhiainen 2005, p. 65) ja paremal
diferentseeritud ehk erineva linnastumise mudel (Geyer & Kontuly 1993; cit. Jauhiainen 2005, p. 66).

Van den Berg’i jt (1982) järgi toimub taaslinnastumise faasis rahvastiku suhteline ja
absoluutne kontsentratsioon ehk koondumine linnaregiooni (tabel 1). Geyer ja Kontuly (1993)
kirjeldavad taaslinnastumist ehk reurbanisatsiooni mõnevõrra põhjalikumalt, tuues välja, et
taaslinnastumise algfaasi iseloomustab suhtelise kontsentreerumise periood, mille lõpuks
rahvaarvu kahanemine linnakeskuses lõpeb. Taaslinnastumise algfaasiga on seotud
muuhulgas ka gentrifikatsioon ehk vanade töölislinnaosade ja tööstusrajoonide renoveerimine
eelkõige sisserändava haritud keskklassi jaoks (vt ptk 2.1.2). Gentrifikatsiooni käigus toimub
siselinna füüsilise keskkonna kvalitatiivne tõus, sotsiaalsed muutused elanikkonnas ja
maakasutuse muutused eelkõige tööstusest elamusektorisse. Taaslinnastumise lõppfaasis
linnakeskuse rahvaarv tõuseb (Jauhiainen 2005). Diferentseeritud linnastumise mudelis
tähistab taaslinnastumine linnade arengu teise tsükli algust (joonis 1).
Tabel 1. Linnastumise tsükli arenguetapid ja nende eristamise aluseks olev rahvaarvu muutus tuumiklinnas,
tagamaal ja kogu linnaregioonis (van den Berg jt 1982; van den Berg 1999; cit. Tammaru 2012).
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Seoses industrialiseerimise ning riigi investeeringutega teatud piirkondade ja linnade
arendamiseks algas ulatuslik linnastumine Eestis alates 1950. aastatest (Jauhiainen 2005). Nii
eeslinnastumine, vastulinnastumine kui ka taaslinnastumine algasid Eestis hiljem (Tammaru
2000). 1990. aastatel rahvaarv enamikus Eesti valdades kahanes, v.a Tallinn, Tartu ja Pärnu
(Jauhiainen 2005). 1990. aastatel hakkas nimetatud linnade lähipiirkondades toimuma
eeslinnastumine. Näiteks rändas aastatel 1989-2000 Tallinnast tagamaale 20 324 inimest –
16% tagamaa ja 5% Tallinna 2000. aasta rahvaarvust (Leetmaa 2005). 21. sajandi alguses on
linnastumise protsessid Eestis mitmekesised – samaaegselt toimub nii eeslinnastumine,
vastulinnastumine kui ka taaslinnastumine (Jauhiainen 2005).

2.1.2 Gentrifikatsioon
Gentrifikatsioon (gentrification) on siselinna arengule omane protsess, mille käigus toimub
vanema elanikkonnaga ja töölisklassiga kesklinnalähedaste piirkondade konverteerimine
sotsiaalselt ja majanduslikult kõrgema klassi elamupiirkondadeks. Muutus toimub
väljaehitatud keskkonna uuendamise käigus (Jauhiainen 2005). Pacione (2007, p. 212) järgi
vahetavad gentrifikatsiooni käigus inimesed oma eluaset enamasti linnasiseselt ja seega erineb
selle olemus taaslinnastumisest. Samuti erineb gentrifikatsioon maakasutuse
intensiivistumisest juba kõrge staatusega elamupiirkondades ning siselinnade
taaselustamisest, mis ei too endaga kaasa sotsiaalseid muutuseid naabruskonnas (Pacione
2007, p. 212).
Klassikaliselt toimub gentrifikatsioon naabruskondades, mis on algselt olnud keskklassi
elupiirkond (Pacione 2007, p. 212). Kui keskklassi kuuluvate elanike sissetulekud tõusevad ja
neist saavad pereinimesed, kolivad nad siselinnapiirkonnast välja. Väljakolinud keskklassi
asendavad väiksemate sissetulekutega elanikud. Kui hoonete korrashoid ületab naabruskonnas
elavate inimeste võimekuse hooneid üleval pidada, hakkab naabruskond alla käima.
Naabruskonda kolivad üha suurema tõenäosusega sisse vaid madala sissetulekuga inimesed,
suured elumajad ehitatakse ümber väiksemateks üürikorteriteks ja valdavalt elavad piirkonnas
üürnikud, mitte hoonete omanikud (Pacione 2007, p. 212). Piirkonna allakäigu tulemusel
kujunenud madal kinnisvara väärtus võib aga meelitada naabruskonda sealset miljööd
väärtustavaid eraisikuid (nt loomeinimesed), kinnisvarafirmasid, kes näevad majade või
tööstushoonete renoveerimises majanduslikult tulusat ettevõtmist, ning avalikku sektorit, kelle
eestvedamisel viiakse läbi põhjalik piirkonna taaselustamine (Pacione 2007, p. 212).
Gentrifikatsiooni tagamaade selgitamiseks on välja töötatud erineva fookusega teooriaid.
Kaks peamist koolkonda keskenduvad ühel juhul majanduslikele teguritele ja teisel juhul
kultuurilistele põhjustele (Jauhiainen 2005). Kultuurile orienteeritud lähenemise esindajad
seavad gentrifikatsiooni mõistmisel keskmesse inimesed, kes gentrifikatsiooni käigus
naabruskonnast välja ja sinna sisse kolivad (Pacione 2007, p. 212). Gentrifikatsiooni protsess
on antud juhul postmodernse ühiskonnaga kaasnev nähtus, mis seisneb inimeste
tarbimismudelite muutuses ja erinevates kultuuriilmingutes. Majanduslik lähenemine
tõlgendab gentrifikatsiooni kui tootmist, mille käigus investeeritakse kapital allakäinud
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siselinna naabruskondadesse eesmärgiga tõsta seal maa rendihinda (Jauhiainen 2005).
Tootmisel põhineva selgituse järgi hakkab gentrifikatsioon piirkonnas toimuma, kui piirkonna
realiseeritud maarent on oluliselt madalam selle potentsiaalsest maarendist (Pacione 2007, p.
213).
Gentrifikatsiooni protsessi toimumist konkreetses naabruskonnas kirjeldatakse viie teoreetilise
etapi kaudu (joonis 2). Protsess algab, kui naabruskonda asuvad elama mõned boheemlaslikud
loomeinimesed ja intellektuaalid, misjärel muutub piirkond oluliseks kaitse- ja
uuendamisobjektiks. Loomeinimeste ja intellektuaalide piirkonna väärtustamise tulemusel
avastavad selle üha enam jõukamad ja haritud inimesed, kelle osakaal naabruskonnas kasvab.
Samal ajal väheneb piirkonnas sinna juba varem elama asunud väikese sissetulekuga elanike
hulk (Jauhiainen 2005).

Joonis 2. Elamupiirkonna gentrifikatsioon (Dangschat 1991, p. 71; cit. Jauhiainen 2005, p. 143).

Gentrifikatsioon võib mõjuda naabruskonnale taaselustavalt, parendades sealset füüsilist ja
sotsiaalset keskkonda, kuid tuua endaga kaasa ka negatiivseid aspekte. Gentrifikatsiooni
positiivsete mõjudena võib välja tuua naabruskonnas asuva kinnisvara väärtuse tõusu,
kaasaaitamise linnade tihendamisele ja seeläbi valglinnastumise pidurdamise, sotsiaalse
segunemise suurendamise naabruskonnas ning naabruskonna muutumise majanduslikult
konkurentsivõimelisemaks ja turistidele atraktiivsemaks (Kährik 2013). Gentrifikatsiooni
negatiivsete külgedena võib välja tuua näiteks vaesema elanikkonna sunniviisilise liikumise
odavama kinnisvaraga piirkondadesse ja kogukondlikud konfliktid, mis võivad tekkida
naabruskonna uute ja vanade elanike vahel (Kährik 2013).
Lääne-Euroopa suuremates linnades muutus gentrifikatsioon üldlevinuks 1970. aastatel. IdaEuroopas, sh Eestis sai gentrifikatsiooni protsess alguse 1990-ndatel (Jauhiainen 2005).
Tuntumad näited gentrifitseeruvatest siselinna naabruskondadest Eestis on Kalamaja
Tallinnas (vt Rosenblad 2011) ning Supilinn Tartus (vt Männik 2002).
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2.1.3 Mahajäetud hooned ja skvottimine
Klassikalise linnaökoloogia järgi on mahajäetud hooned loomulik osa linnaruumist.
Linnaökoloogias vaadeldakse linna ja selle erinevaid osasid kui looduslikku organismi, mis
arenevad etappide kaudu: sünnile järgneb noorus ja küpsus, küpsusele vananemine ja surm
või surma asemel taassünd (Jauhiainen 2005). Sümboolselt võib mahajäetud hooneid
paigutada hoone vananemise etappi, millele järgneb kas surm või taassünd. Siselinna
naabruskonna taaselustamisel võidakse allakäinud või mahajäetud hooneid nii lammutada (nt
vanad tööstushooned) kui ka neid renoveerida ja taas kasutusele võtta.
Konkreetsete hoonete saatus oleneb paljudest asjaoludest (Pacione 2007). Üldjoontes võib
need asjaolud jagada hoonest endast tulenevateks, sisemisteks faktoriteks ja teiselt poolt
hoonet väliselt mõjutavateks teguriteks. Hoonest endast tulenevad faktorid on näiteks hoone
arhitektuurne lahendus, ehituskvaliteet, funktsioon, aga ka hoone omandusest tulenevad
asjaolud nagu omandivorm, omaniku huvid ja tema väärtushinnangud. Väliste faktorite seast
võib välja tuua naabruskonnas toimuvad sotsiaal-ruumilised muutused, hoonete suhestumise
teda ümbritseva linnaruumiga ning ühiskonnas valdavad väärtushinnangud ja nende
muutumise ajas. Kokkuvõttes oleneb konkreetse hoone saatus mitmete makro- ja
mikrotegurite keerukast koosmõjust.
Mahajäetud hooned linnaruumis võivad linnaelanike jaoks näida kuuluvat eikellelegi. Eestis
kuuluvad sellised hooned aga tihti kas isikutele, kes ei ole mingil põhjusel huvitatud või
suutelised hoone eest hoolitsema või kes on pärinud hoone omandireformi käigus ja elavad
välismaal. Tihti takistavad hoone eest hoolitsemist ka omanikevahelised keerulised suhted.
Isegi kui hoone on omaniku poolt laokile jäetud, ei sekku olukorda kohalik omavalitsus enne,
kui hoone kujutab linnaelanikele ohtu. Olukorras, kus hoone vastu ei tunne huvi omanik ega
avalik võim, näevad hoone taaskasutusele võtmises potentsiaali „uued sotsiaalsed liikumised“
(new social movements) nagu hõivajad ehk skvotterid (squatters).
Skvottimine (squatting) ehk hõivamine on mahajäetud või mitte kasutuses oleva hoone või
maa-ala loata hõivamine ja kasutamine eluasemena või mõnel muul eesmärgil. Lisaks maa-ala
või hoone hõivamisele on skvottimise puhul oluline ka selle kordaseadmine. Skvotterite
eesmärk on hõivata hoone pikaajaliselt (enam kui üks aasta) (Pruijt 2004).
Pruijt (2004) järgi on mahajäetud hoonete hõivamisel erinevaid motiive, mis võivad aga
praktikas tihti kombineeruda:
1) taskukohase eluaseme puudusest tulenev hõivamine;
2) hõivamine kui alternatiivne eluaseme leidmise strateegia;
3) hõivamine ühiskondlikel või kogukondlikel eesmärkidel: kogukonnakeskused, kohvikud, jalgrattaparandused, lapsehoiud, loomekeskused;
4) hõivamine muinsuskaitselistel eesmärkidel;
5) erinevate sotsiaalsete liikumistega seotud hõivamine.
„Uute sotsiaalsete liikumiste“ uurijad (nt Franzén 2005; Pruijt 2011; Thörn 2012) on leidnud
mahajäetud hoonete hõivamisel mitmeid seoseid vastavas naabruskonnas toimuva
9

gentrifikatsiooniga. Nii Franzén (2005) kui ka Pruijt (2011) väidavad, et mõnel juhul tehakse
hõivamise kaudu ära linnalises naabruskonnas ära vajalik eeltöö selleks, et seal saaks hakata
toimuma gentrifikatsioon. Näiteks Stockholmi siselinnas asuvas Söderi-nimelises
naabruskonnas nägid hõivajad seal asuvates majades mitte allakäinud ja linnapilti rikkuvaid,
vaid muinsuskaitselise väärtusega hooneid (Franzén 2005). Piirkonna ajaloolise ilme eest
seisvad aktivistid aitasid kaasa sellele, et linnaelanikud hakkaksid uuesti vana töölisklassile
ehitatud hoonestut väärtustama, ja toetasid seeläbi naabruskonna traditsioonilise identiteedi
säilitamist. Erinevalt Stockholmi näitele on aga Hamburgis hõivajad pigem gentrifitseerumist
pidurdanud (Franzén 2005).
Erinevalt paljudest Lääne-Euroopa riikidest on Eestis skvottimine pigem tundmatu praktika.
Esimene selgelt skvottimiseks määratletav sotsiaalne liikumine sai alguse 2011. aasta kevadel
Tartus. Laiemalt on hõivatud hoone ja sellega seonduv liikumine tuntud kui Anna Haava 7a
skvott (Anna Haava 7a kodulehekülg 2013).

2.2 Linnapoliitikate üldised põhimõtted
Seoses rahvusriikide rolli
nõrgenemisega maailmas on tugevnenud linnaregioonide
positsioon. Kuna linnaregioonid omavad võtmetähtsust nii majanduslike, sotsiaalsete,
kultuuriliste kui ka poliitiliste keskustena, siis on oluline reguleerida linnade arengut
teadlikult erinevate piirangute, toetuste ja seaduste kaudu. Teadlike linnapoliitikate
väljatöötamise tulemusel on alates 1980-ndatest erinevate linnaregioonide haldamisstiilid
tasapisi ühtlustuma hakanud (Jauhiainen 2005).
Eesti linnade arendamisel peab arvestama Euroopa Liidu seadusandluse ja poliitikaga, mis
suunavad liikmesriikide tegevust. Kuni 1980-ndateni arvati Euroopa Ühenduses, et
linnapoliitikat saab teostada kaudselt regionaalpoliitika kaudu (Jauhiainen 2005). Pärast
mitmete linnaliste probleemide esilekerkimist hakati 1990-ndatel Euroopa Liidus rõhku
panema linnade säästliku arengu edendamisele. Esimesed linnapoliitilised sammud olid
Euroopa Liidus üldise iseloomuga. 1990-ndatel seati Euroopa Liidu linnapoliitikas fookus
järgmisele neljale valdkonnale (European Comission 1998; cit. Jauhiainen 2005, p. 202).
1) Majandusliku heaolu ja tööhõive parandamine linnades ja tasakaalustatud
linnasüsteemides, sh vajadus toetada linnade rolli innovatsiooni ja ettevõtluse
keskustena.
2) Segregatsiooni ja polariseerumise leevendamine sotsiaalse partnerluse ja sotsiaalfüüsilise linnade renoveerimisega.
3) Kohaliku ja kõikehõlmava säästliku arengu kujundamine, infrastruktuuri
taaskasutamine ning energia säästlik tarbimine.
4) Kohaliku võimu ja kodanike aktiivne osalemine linnapoliitikas, visioonide
väljatöötamisel ning otsuste langetamises. Oluline on partnerlusele toetuv linnapiire
ületav haldamine (governance).
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Arusaamine, et linnad omavad määravat rolli Euroopa kestlikus arengus, on üha selgemalt
võetud Euroopa Liidu linnapoliitika aluseks. 21. sajandil on Euroopa linnade jätkusuutlikkuse
tagamise peamiste väljakutsetena välja toodud demograafilised muutused (sh vananev
elanikkond, kahanevad linnad); majanduskasvu peatumine ja sellest tulenev tööpuudus;
suurenevad lõhed sissetulekutes ning sellega seotud sotsiaal-ruumiline kihistumine ja
segregatsiooni suurenemine; ühiskonnaheidikute üha suurenev arv, mis võib viia suletud
subkultuuride tekkimiseni; valglinnastumine ja sellega seotud surve loodusvaradele
(European Union 2011). Nendele väljakutsetele vastamisel nähakse olulist rolli uutel
juhtimistavadel – traditsioonilise valitsemise asemel rõhutatakse vajadust hallata
linnaregioone integreeritult ja mitmetasandiliste võrgustike põhiselt. Seejuures rõhutatakse,
vajadust mobiliseerida naabruskonnapõhiseid kogukondi, andes seejuures kohalikele elanikele
enam sõnaõigust linnaarengustes kaasa rääkimisel. Samuti peetakse üha olulisemaks käsitleda
linnadega seotud probleeme terviklikult ja valdkonnaüleselt. Näiteks tuleb keskkonna- ja
energiaküsimustega tegeledes võtta arvesse ka sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja
poliitilisi asjaolusid (European Union 2011).
Konkreetsete linnapoliitiliste soovituste seas rõhutatakse üha enam olemasoleva linnaruumi
tihendamist ja selle kompaktsemaks muutmist, maakasutuse funktsioonide mitmekesisuse
tõstmist, avaliku ruumi tähtsustamist ja selle kvaliteedi tagamist, inimmõõtmeliste tänavate
kujundamist, ühistranspordi edendamist ning mitteametlike sekete väärtustamist linnaruumis
(nt spontaanne linnaaktivism) (UN-Habitat 2012). Planeerimise seisukohast on oluline
strateegiliselt hinnata linna reaalset maakasutuse vajadust tulevikus. Arenenud riikides on
tavaks rakendada kasvule suunatud linnapoliitikaid, unustades seejuures, et linna rahvaarv
võib tulevikus pigem väheneda kui suureneda.

2.2.1 Linnapoliitikad Tartu linnas
Tartu linna ja tema naabruskondade arengut mõjutavad nii Eesti üldine linnapoliitika riiklikul
tasandil kui ka otseselt Tartu linnaarengut puudutavad dokumendid.
Eestis puudub ühtne riiklik linnapoliitika. Eesti regionaalarengu strateegias 2005-2015 on
seatud eesmärgiks koostada aastatel 2005-2006 riiklik linnapoliitika, mis tagaks
linnaspetsiifiliste arenguprobleemide kaardistamise ja väljakujunevate kasvupiirkondade
integreeritud arendamise (Vabariigi Valitsus 2005). Seni pole riikliku linnapoliitika
väljatöötamist ette võetud. Koostamisel on aga uus Eesti regionaalarengu strateegia 2020,
mille põhimõtted peaksid aitama rakendada Eesti uut üleriigilist planeeringut „Eesti 2030+“ ja
Euroopa Liidu Territoriaalset Tegevuskava aastani 2020. Viimase dokumendi peamised
võtmesõnad on kaasavad, arukad, jätkusuutlikud ja mitmekesised piirkonnad (Euroopa Liit
2011). Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ läbivaks mõisteks on hajalinnastunud ruum, mis
peaks tervikuks siduma kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad (Vabariigi
Valitsus 2012).
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Lisaks riiklikule linnapoliitikale (õigemini selle puudumisele) mõjutavad kaudselt Tartu
naabruskondade sotsiaal-ruumilist arengut arengustrateegia „Tartu 2030“ ja Tartu linna
arengukava aastateks 2013-2020. Mõlemas dokumendis on seatud Tartule eesmärgiks olla
modernse elukeskkonnaga linn. Ruumilise planeerimise põhimõttena on välja toodud, et
soodustatakse kesklinna piirkonna ja linnaosade keskuste funktsionaalset tihendamist.
Seejuures tuleb aga jälgida, et ei kaotata puhke- ja virgestusalasid.
Maakasutuspõhimõtted määrab Tartu linnas 2005. aastal vastu võetud ja 2010. aastal üle
vaadatud Tartu linna üldplaneering. Ühe elamumaid puudutava ruumilise arengu põhimõttena
on üldplaneeringus välja toodud olemasoleva elamumaa tihendamine piirkonna
hoonestuslaadi ja arhitektuuristiili arvestavate korter- ja väikeelamute ehitamisega. Vaksali
asum on üldplaneeringus kehtestatud kui säilitatava ja rekonstrueeritava hoonestusega asum.
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3. UURIMISMEETODID
Uuritavas Vaksali asumi naabruskonnas (nn ajalooline Tähtvere eeslinn) toimunud sotsiaalruumiliste muutuste kirjeldamiseks ja nende muutuste mõju lahtimõtestamiseks on töös
kasutatud mitmeid erinevaid uurimismeetodeid.
Selleks, et mõista, millised üldised linnaruumilised muutused on vaatluse alla olevas, nn
ajaloolises Tähtvere eeslinnas toimunud, viisin läbi kaardianalüüsi. Kaardianalüüsi aluseks on
Maa-ameti geoportaali vahendusel kättesaadavad ajaloolist ja tänapäeva linnapilti kujutavad
kaardid alates 20. sajandi algusest kuni uuringu läbiviimise hetkeni 2013. aastal. Kogemaks
vahetult uuritava naabruskonna miljööd ja seal hetkel toimuvaid arenguid, viisin läbi
osalusvaatluse. Lisaks tutvusin piirkonnas kehtestatud detailplaneeringutega ning
naabruskonna tähelepanuväärsemaid muutuseid ja nendega seotud valukohti kajastavate
artiklitega.
Kohaliku konteksti ja naabruskonna elanike suhtumise mõistmiseks viisin läbi viis
poolstruktureeritud intervjuud. Intervjuus osales kolm miljööväärtusega hoonestusalal elavat
inimest, üks uue Näituse elamukvartali elanik ja üks Anna Haava 7A skvoti esindaja.
Täpsemalt on intervjuudes osalejate profiil järgmine:
1) miljööväärtusega hoonestusalal (Vabriku tn) elav seitsmekümnendates naine, kes on
naabruskonnas elanud juba paarkümmend aastat (korteriomanik);
2) miljööväärtusega hoonestusalal (Kastani tn) elav kuuekümnendates mees, kes on
naabruskonnas elanud umbes kümme aastat (korteriomanik);
3) miljööväärtusega hoonestusalal (Vabriku tn) elav kolmekümnendates mees, kes on
naabruskonda paar aastat tagasi kolinud (korteriomanik);
4) uude Näituse tänava kortermajja paar aastat tagasi kolinud kahekümnendates
noormees (üürnik);
5) Anna Haava 7a hõivatud maja ehk skvoti esindaja: kahekümnendates neiu, kes
hõivatud hoones ise ei ela, kuid on sealse kogukonna üks peamine eestvedaja ja
esindaja.
Intervjuud kujunesid pigem vabas vormis vestlusteks ja kestsid keskmiselt 45 minutit (kõige
lühem 25 min ja kõige pikem 65 min minutit). Olulisemad intervjuusid läbivad teemad olid:
osaleja seotus naabruskonnaga, naabruskonna ulatuse/piiride tunnetamine, suhted
naabruskonna elanike vahel, naabruskonnas toimuvate sotsiaal-ruumiliste muutuste tajumine
ja arvamus nende mõjust naabruskonnale, olulisemad esile kerkinud probleemid seoses Anna
Haava tänava uue elamukvartali arendusega ja Anna Haava 7A skvotiga, tulevikunägemus
piirkonnast, osaleja side naabruskonnaga tulevikus. Anna Haava 7A hõivatud maja esindaja
andis eelkõige ülevaate skvottijate tegemistest ja nende vaatenurgast naabruskonnale.
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4. UURITAV NAABRUSKOND VAKSALI ASUMIS
Uuritav naabruskond asub Tartu siselinnas paiknevas Vaksali linnaosas, mis on oma nime
saanud vaksali ehk Tartu raudteejaama järgi. Vaksali linnaosa piirideks on Näituse, Kastani,
Riia, Filosoofi ja Võru tänav ning sadama raudtee ja Tartu-Valga raudtee (Tartu linna
kodulehekülg 2013). Riia tänav jaotab linnaosa kaheks asumiks: põhja poole jääb Vaksali ja
lõuna poole Kastani-Filosoofi asum. Võttes arvesse ühelt poolt Vaksali linnaosa ajaloolise
kujunemise (Siilivask & Kimmel 2009) ja teiselt poolt piirkonnas elavate inimeste tunnetuse
oma vahetu elukeskkonna kohta (läbiviidud intervjuud), jagunevad asumid omakorda
väiksemateks mitteametlikeks naabruskondadeks. Käesolev uurimistöö keskendub
linnaruumiliste muutuste analüüsimisele Vaksali asumi kõige põhjapoolsemas naabruskonnas.
Vaksali asumi Tähtvere-poolse naabruskonna piirideks on Näituse, Kastani ja J. Tõnissoni
tänav ning raudtee. Ajalooliselt nimetatakse seda piirkonda nn Tähtvere eeslinnaks (Siilivask
& Kimmel 2009). Tartu raudteejaama esine Vaksali park (tuntud ka kui Karu park) tähistab
tunnetuslikku piiri Tähtvere-poolse naabruskonna ja ülejäänud Vaksali linnaosa vahel.
Uuritava naabruskonna, nn Tähtvere eeslinna linnaruumiline areng sai alguse 20. sajandi
algul, mil Kastani, Näituse (algselt Savi) ja J. Tõnissoni (algselt Viljandi) tänava ning raudtee
vaheline ala jagati ehituskruntideks (Siilivask & Kimmel 2009). 1900. aastal valmis
kruntimise plaan, millega Kastani ja Näituse tänavaid pikendati ning planeeriti uued tänavad:
Kooli (algselt Näituse) ja Anna Haava (algselt Tööstuse) (vt joonis 3). Nn Tähtvere eeslinn
liideti Tartuga ametlikult 1916. aastal. 1914. aastal oli Tähtvere eeslinnas elanikke 2200,
elumaju 68, kauplusi 13 ja tööstusettevõtteid 2. 1908. aastal asutasid naabruskonna
majaomanikud heakorra seltsi. Kuuest tänavast kolm olid sillutatud, sisseseadmisel oli
elektrivalgustus. 1931. aastal ehitati Kastani ja Kuperjanovi tänava nurgale tänaseni säilinud
alajaam, millega sai linnaosa ajakohase elektrivarustuse (Siilivask & Kimmel 2009).
Pärast nn Tähtvere eeslinna kujunemist 20. sajandi esimeses pooles on naabruskonnas
toimunud mitmeid olulisi ruumilisi muutuseid, mis peegelduvad joonistel 3 ja 4. Järgnevalt
toon välja olulisemad muutused.
1) 1944. aasta märtsipommitamises hävis Näituse ja Anna Haava tänava nurgal, praeguse
Iuridicumi aia kohal asunud Tartu Eraülikooli peahoone ning Anna Haava tänava
äärsed hooned (Siilivask & Kimmel 2009) (vt joonis 3). Viimaste kohale rajati
Nõukogude Liidu ajal Miina Härma gümnaasiumi staadion. Eesti taasiseseisvumisel
seisis Anna Haava tänava äärne kaua tühermaana, tänaseks on vastavatel kruntidel
kehtestatud detailplaneering, mille järgi rajatakse alale kokku viis keskmiselt üheksa
korteriga elumaja. Kolme korterelamu ehitust alustati 2012. aastal (Anna Haava tn 22,
24 ja 26) (vt joonis 4).
2) Esimese Eesti Vabariigi ajal asus Vaksali ja Vabriku tänava nurgal A/S J. Maimi
keemiline tööstus (Tartu linna kodulehekülg 2013), mis valmistas tavotti ja
vankrimääret (Siilivask & Kimmel 2009). 1940-ndatel laiendati ja rekonstrueeriti
hoone Tartu Piimaühistu keskmeiereiks ja hiljem Tartu Piimakombinaadiks (Tartu
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linna kodulehekülg 2013). Piimakombinaadi alad ulatusid ka Näituse tänavale,
täpsemalt selle Vaksali ja Anna Haava tänava vahelisele alale. 2002. aastal alustati
viimati nimetatud aladele ehitama AS Linnaehituse eestvedamisel kolme kortermaja:
Näituse tn 22, 22A, 22B (Kadarik 2012) (vt joonis 4).

Joonis 3. Kaardianalüüs uuritavas naabruskonnas ehk nn Tähtvere eeslinnas toimunud ruumiliste muutuste kohta
alates 20. sajandi algusest kuni 1970-ndateni (Maa-ameti geoportaal 2013).

3) 20. sajandi algul rajasid vennad Jaan ja Jüri Tõnisson Anna Haava tänava Vaksali
pargi poolsesse otsa mitmeid eluhooneid: Anna Haava 1 üürimajaks, Anna Haava 7
Jaan Tõnissoni elumajaks ja Anna Haava 7A Jüri Tõnissoni elumajaks. Neist esimene
silmapaistev juugendi stiilis hoone on senini korterelamu, restaureeritud 2004. aastal
(Siilivask & Kimmel 2009). Anna Haava 7 ja 7A jäid aga pärast Eesti
taasiseseisvumist hooletusse. Omandireformi käigus tagastati hooned Jaan Tõnissoni
lastele (Ojakivi 2008), kes elavad välismaal ja on tänaseks eakad inimesed. Mõlemad
ajaloomälestiste registris arvel olevad hooned on jäänud seoses omanike keerulise
olukorraga lagunema. 2011. aasta kevadel hõivasid Anna Haava 7A maja skvotterid
(Anna Haava 7a kodulehekülg 2013).
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Uuritava naabruskonna ülejäänud hoonestuse osas olulisi, linnaruumi märkimisväärselt
mõjutavaid muutuseid ei ole toimunud. Üldjoontes on 21. sajandi algul naabruskonna
linnaruum oluliselt tihedamaks muutunud. Lisaks eelpool nimetatud Näituse tänava (22, 22A,
22B) ja Anna Haava tänava (22, 24, 26) elamukvartali arendustele on 2002. aastal rajatud
Miina Härma Gümnaasiumi taha juurdeehitusena kooli võimla ning 2012. aastal uus
kortermaja Kooli ja Näituse tänava nurgale (Kooli 44) (vt joonis 4).

Joonis 4. Kaardianalüüs uuritavas naabruskonnas ehk nn Tähtvere eeslinnas toimunud ruumiliste muutuste kohta
aastatel 1993-2013 (Maa-ameti geoportaal 2013). Hetkeolukorda kujutaval kaardil on kollasega tähistatud
krundid, kus on alates 2000. aastast leidnud või leidmas aset uus arendus, roosaga on tähistatud krundid, millele
on kehtestatud detailplaneering arenduseks lähitulevikus.

Maakasutuse sihtotstarbe järgi asub uuritavas Vaksali asumi naabruskonnas enim
väikeelamumaad ja korruselamute maad, samuti haridus- ja teadushoonete ning muud
ühiskondlike hoonete maad. Väiksel alal on naabruskonnas ka segahoonestusmaad (Tartu linn
2005).
Kui 20. sajandi algul asus piirkonnas eluhoonete kõrval ka arvukalt kaupluseid ja kaks
tööstushoonet (Siilivask & Kimmel 2008), siis tänaseks on naabruskond kujunenud pigem
elamupiirkonnaks. Eluhooneid on peamiselt kahte tüüpi: 20. sajandi esimeses pooles ehitatud
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üksikelamud ja mõne korteriga elamud ning 21. sajandil ehitatud või alles ehitamisjärgus
olevad uued korterelamud. 20. sajandi esimeses pooles rajatud hooned jäävad Toometaguse
miljööväärtusega hoonestusalale (joonis 5), mille eesmärk on tagada naabruskonna miljööline
omapära ning ehitusajaloolise väärtusega hoonete ja hoonegruppide säilimine (Tartu linna
kodulehekülg 2013). Suur hulk vanemaid eluhooneid on võetud muinsuskaitse alla (joonis 5).
Naabruskonnas asub kaks haridushoonet: Tartu Ülikooli Õigusteaduskond Iuridicum (Näituse
tn 20) ja Miina Härma Gümnaasium (J. Tõnissoni tn 3). Samuti ilmestavad naabruskonda
kaks korporatsioonihoonet: Eesti Üliõpilaste Seltsi maja (J. Tõnissoni tn 1) ja korporatsiooni
Neobaltia konvendihoone, kus asub praegu Tartu Saksa Kultuuri Instituut (Kastani tn 1).
Kuigi tänavatel võib näha mitmeid märke kunagistest kohalikest piimapoodidest ja
õllesaalidest, teenindab tänapäeval naabruskonda vaid üks väike pood raudteejaama lähedal
(Vaksali tn 23). Naabruskonda füüsilist keskkonda illustreerivad fotod on toodud lisas 1.

Joonis 5. Toometaguse miljööväärtusega hoonestusala, punasega on märgitud muinsuskaitse all olevad hooned
(Tartu linna kodulehekülg 2013).

2000. aasta rahvaloenduse andmetel elas Vaksali asumis 2333 inimest, pärast olulisemaid
arendusi (sh Näituse ja Anna Haava tänaval) on Tartu linna üldplaneeringus ennustatud asumi
elanike arvuks 2600.
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5. NAABRUSKONNA OLULISEMAD SOTSIAAL-RUUMILISED
MUUTUSED
Käesolevas peatükis annan ülevaate kahest viimase aja olulisemast sotsiaal-ruumilisest
muutusest Vaksali asumi Tähtvere-poolses naabruskonnas: ehitamisel olev Anna Haava
tänava elamukvartal ja Anna Haava 7A hõivatud maja.

5.1 Anna Haava tänava uus elamukvartal
Anna Haava tänava uus elamukvartal ehitatakse naabruskonna kõige suuremale kolmest
krundist koosnevale vabale elamualale, mis jäi tühjaks pärast 1944. aasta märtsipommitamist
(Siilivask & Kimmel 2008). Nõukogude Liidu ajal asus vabadel kruntidel Miina Härma
Gümnaasiumi staadion. Uue elamukvartali arenduse esmane eestvedaja ja detailplaneeringu
algataja oli Nordecon Ehitus AS, hiljem müüs ettevõte krundid koos väljatöötatud
elamukvartali lahendusega Astlanda Ehitus OÜ-le. 2011. aastal kehtestati kolmele krundile
(Anna Haava tn 16, Anna Haava tn 22//24 ja Anna Haava tn 26) ühine detailplaneering,
millega planeeriti alale kokku viis korterelamut (Eesti Veeprojekti OÜ 2011) (joonis 6).
Astlanda Ehitus OÜ otsustas 2012. aasta kevadel alustada kolme kortermaja ehitust kruntidel
Anna Haava tn 22//24 ja Anna Haava tn 26. Ehitatavad kortermajad on kolmekorruselised ja
igas majas on üheksa korterit (A. Haava tn kortermajade kodulehekülg 2013).

Joonis 6. Väljavõte A. Haava tn 16, A. Haava tn 22 // 24 ja A. Haava tn 26 kruntide detailplaneeringu
eskiislahendusest (Eesti Veeprojekt OÜ 2011).
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2013. aasta kevadeks on kortermajad peaaegu valmis (joonis 7), tööde tähtajaks on määratud
2013. aasta suvi. Aprillis 2013 on A. Haava kortermajade koduleheküljel märgitud, et kõik 27
korterit juba oma uue omaniku leidnud.

Joonis 7. Anna Haava tänava uue elamukvartali ehitus aprillis 2013 (autori foto).

Anna Haava tänava uus elamukvartal aitab oluliselt kaasa naabruskonna ehitusliku keskkonna
tihendamisele – siselinnale mitteomane pikka aega söötis olnud tühermaa saab aktiivse
kasutuse ja uued kortermajad toovad naabruskonda uusi elanikke. Intervjuudes osalejad
kinnitasid, et pigem on kortermajade ehitamine nende arvates naabruskonnale positiivse
mõjuga, kuna piirkond muutub atraktiivsemaks, paraneb naabruskonna maine ja ehk mõjutab
arendus positiivselt isegi naabruskonna kinnisvarahindasid. Naabruskonna kauaaegsete
elanike ootuste kohaselt toovad uued kortermajad naabruskonda noori peresid. Ühelt poolt
arvatakse, et uued elanikud on peamiselt karjäärile orienteeritud kõrgem keskklass (uued
korterid ei ole igaühele taskukohased), kuid samas avaldatakse lootust, et piirkonda tuleb
elama noori emasid lastega, kel on aega mõelda ka naabruskonnaga seotud küsimuste peale.
Üldjoontes nähakse naabruskonna uutes elanikes pigem hakkajaid inimesi, kes on seni
algatanud ja eest vedanud piirkonnas asuvate miljööväärtusega hoonete renoveerimist ning
olnud aktiivsed ka naabruskonna ühiste probleemkohtade lahendamises. Kortermajade
sobivuse kohta naabruskonda ei osata aga midagi arvata – valdab mõte, et sobivad küll
ümbritsevasse linnaruumi, kuid midagi erilist neis ka ei ole. Muretsemiseks annab aga põhjust
suurenev liikluskoormus Anna Haava tänaval, kuna uusi korteriomanikke peetakse pigem
„autoinimesteks“.
Anna Haava tänava uue elamukvartali ehitamisega seoses on tekkinud aga ka vastuolusid
kohalike elanike ja arendaja vahel. Lisaks sellele, et ehitus tekitab müra ning Anna Haava
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tänaval sõitvad ja parkivad (veo)autod takistavad sealset sujuvat liiklust, tekkis terav vastuolu
ka seoses Anna Haava tänava uue elamukvartali ehitusloa muutmisega 2012. aasta suvel,
vahetult pärast ehitustööde alustamist (Kruuse 2012). Nimelt pidanuks planeeringu ja esimese
ehitusloa järgi uute kortermajade vundamentimine välistama vibratsiooni, kuna arenduse
vahetus läheduses asub miljööväärtusega hoonestusala ja mitu muinsuskaitsealust maja. Nagu
juba eelpool kirjeldatud olid ümberkaudsed elanikud Anna Haava uute kortermajade
ehitamise suhtes üldiselt positiivselt meelestatud – vähemalt osa neist oli end
detailplaneeringuga kurssi viinud ja ei leidnud sealt midagi, mis neile vastumeelt oli.
Detailplaneeringu järgi pidi vundamentimise tehnoloogia välistama vibratsiooni, mis võiks
kõrvalolevatele majadele liiga teha. Sellele vaatamata kasutas arendaja maasse rammitavate
vaiadega kiilvaivundamentimist, mis pani elanike sõnul ümberkaudsed hooned „vappuma“
(Kruuse 2012). Kui ümberkaudsed elanikud selle peale häält tõstsid, taotles arendaja kiiresti
ehitusloa muutmist ja rammimine sai selle kinnitamise järel juba seadusega kooskõlas
jätkuda. Ümberkaudsete majade elanikud aga arvasid, et ehitusloa kiire muutmise puhul jäeti
arvestamata kohaliku kogukonna huvidega.

5.2 Anna Haava 7A hõivatud maja
2011. aasta kevadel otsustas grupp Tartu noori hõivata pikalt tühjana seisnud eluhoone Anna
Haava tänaval (7A) (joonis 8). Anna Haava tn 7 ja 7A eluhooned on tühjana seisnud alates
Eesti taasiseseisvumisest. Enne Teist maailmasõda kuulusid hooned vendadele Jaan ja Jüri
Tõnissonile: Anna Haava 7 elumajas elas Jaan Tõnisson, Anna Haava 7A elumajas Jüri
Tõnisson (Siilivask & Kimmel 2008). Nõukogude Liidu ajal asus Anna Haava 7A majas
miilitsa staap. Mõlemad hooned tagastati Eesti taasiseseisvumisel Jaan Tõnissoni lastele, kes
on tänaseni elus, kuid elavad välismaal. Ühel või teisel põhjusel on jäänud aga mõlemad
hooned hoolitseva peremeheta.
2011. aasta kevadel asusid Anna Haava 7A hoonet ja aeda korda seadma ning seda oma
eluasemeks ja kogukonnakeskuseks kujundama vasakpoolse maailmavaatega grupp noori.
Mõte hõivata hoone tekkis noortel Tartu Lille Majas tegutseva A-raamatukogu (Araamatukogu kodulehekülg 2013) ürituste käigus – seltskonnal oli tekkinud vajadus ruumi
järele, kuhu saaks luua oma kogukonnakeskus. Konkreetselt Anna Haava 7A hoone
hõivamiseni jõudsid nad oma tuttava soovitusel, kes oli lagunevast ajalooliselt väärtuslikust
hoonest ja selle keerulisest omandivormist teadlik. Hõivajate sõnul osutus määravaks ka
hoone sobiv suurus, selle asukoht vaikses naabruskonnas (mitte tähelepanu keskpunktis) ja
samas selle vaikse naabruskonna lähedus kesklinnale. Esimene aasta tegutseti vaikselt, püüdes
omale naabruskonnas ja avalikkuse ees mitte tähelepanu tõmmata. 2012. aasta kevadel
otsustati aga oma tegevus avalikustada, osaleti oma üritustega kirjandusfestivalil Prima Vista,
seati sisse kodulehekülg ning oldi avatud meediale ja hoone külastajatele. Algusest peale on
hõivajate idee olnud kujundada hoonest avalik kultuurikeskus. Hetkel ongi kolmekorruselise
hoone esimese korruse ruumid mõeldud avalikuks kasutuseks: toimuvad erinevad üritused
nagu filmiõhtud, kunsti- ja kitarriringid, aruteluõhtud (Anna Haava 7a kodulehekülg 2013).
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Teine ja kolmas korrus toimivad hõivajate eluruumidena. Keskmiselt elab majas seitse
inimest, vahel rohkem ja vahel vähem.

Joonis 8. Anna Haava 7A hõivatud maja aprillis 2013 (autori foto).

Kuna hõivamine kui sotsiaalne liikumine on Eesti laiema avalikkuse jaoks võõras, siis on
tekitanud Anna Haava 7A hõivatud maja palju ühiskondlikku mõttevahetust eelkõige
meedias, aga ka erinevate aruteluõhtute korraldamise kujul (vt Anna Haava 7a kodulehekülg
2013). Eelkõige võtavad meedias sõna arvamusliidrid, kes näevad maja hõivamises pigem
lahendust pikaajalisele probleemile kui kuritegu omaniku vastu. Seda, et omanik pole pea
paarkümmend aastat võtnud vaevaks hoone eest hoolitseda või see maha müüa, peetakse
omanikukohuse täitmata jätmiseks ja avaliku huvi rikkumiseks. Siiski on ka teisitimõtlejaid,
kes peavad hõivajate tegevust eraomaniku õiguste rikkumiseks. Eriti teravaks muutus arutelu
siis, kui Tartu linnavalitsus otsustas 2013. aasta kevadel, et maja hõivajad peavad sealt
lahkuma (Olmaru 2013). Ühe argumendina nimetas Tartu linnavalitsus, et kunagise Jaan
Tõnissoni maja hõivanud inimesed on ohuks majale ja naabruskonnale. Päästeamet nimetas
Tartu linnavalitsuse väiteid eksitavaks (Saar 2013). Hetkel tegutsevad hõivajad jätkuvalt Anna
Haava 7a majas, kuid nende edasine seotus majaga on lahtine.
Jääb mulje, et Anna Haava 7A hõivatud hoone pälvib ülelinnaliselt (ja ka üleriigiliselt) enam
tähelepanu kui seda ümbritsevas naabruskonnas. Naabruskonna elanike kokkupuude
hõivajatega on jäänud pigem vaid väravataguseks uudistamiseks kui otseseks läbikäimiseks.
Kui hõivajad 2011. aasta kevadel maja ümber tegutsema hakkasid, oli naaberkruntide elanike
reaktsioon positiivne: lõpuks ometi toimub midagi selles tühjalt seisvas majas. Mahajäetud
hoones toimuva pärast olid naabrid ikka ja jälle mures, kuna kunagi ei teatud, kas sinna on
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end sisse seadnud mõni kodutu või on keegi vandaalitsema läinud. Ka hiljem on
naabruskonna elanike suhtumine jäänud hõivajatesse tolerantseks. Vahel on naabrid siiski
kurtnud, et Anna Haava 7A hoovis tehakse liiga palju lärmi. Üheks hõivajate vastaseks
peetakse naabruskonnas elavat Tartu linnasekretäri, kelle kaebuste tõttu on ka Tartu
linnavalitsus võtnud hõivajate suhtes vastanduva hoiaku. Anna Haava 7A skvoti esindaja
sõnul on neil ülejäänud naabruskonna elanikega head suhted, samuti soovivad nad ise olla
head naabrid, kes oma ettevõtmistega teisi elanikke ei sega.
Anna Haava 7A skvoti tõttu liigub naabruskonnas varasemast rohkem noori inimesi, samuti
on linnapilti tekkinud enam ühiskonnakriitilist grafitit. Lisaks ühiskonnakriitilisusele on näha
ka Anna Haava 7A hõivatud hoonega seonduvaid sümboleid (nt joonis 9).

Joonis 9. Grafiti Anna Haava tänava elektrijaama uksel, mis sümboliseerib Anna Haava 7A hõivajate võitlust
nende väljatõstmise vastu Tartu linnavalitsuse poolt.
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6. ARUTELU
Sotsiaal-ruumilised muutused Tartu linnas Vaksali asumi Tähtvere-poolses naabruskonnas,
mida nimetatakse ajalooliselt ka nn Tähtvere eeslinnaks, on sarnased paljude teiste linnade
siselinnaaladel aset leidvate trendidega. Samas võib uuritavas naabruskonnas täheldada ka
Tartu-spetsiifilisi muutuseid. Oluline roll muutuste juhtimisel on ka konkreetse naabruskonna
eripäradel.
Tartu siselinna naabruskonnas, mis piirneb J. Tõnissoni, Kastani ja Näituse tänavatega ning
raudteega, võib täheldada mitmete üldiste linnaliste trendide ilmnemist. Naabruskonna
füüsiline keskkond on muutumas üha tihedamaks ja kompaktsemaks siselinna piirkonnaks.
Pea kõik naabruskonnas pikalt tühjana seisnud krundid on hoonestatud. Tühjana seisab veel
Anna Haava 16 krunt, kuhu peaks aga lähitulevikus detailplaneeringu järgi laienema praegu
ehitatav Anna Haava uus elamukvartal. Linnaruumi tihendamine viitab (taas)linnastumisele ja
siselinnaalade suuremale väärtustamisele elukohtadena. Linnaruumi tihendamine ja
kompaktsemaks muutmine on kooskõlas ka Euroopa Liidu linnapoliitikaga jätkusuutlikest
linnadest.
Linnaruumi tihendamisega kaasneb rahvaarvu tõus naabruskonnas. Kui 2000-ndate aastate
algul ehitati endise Tartu Piimavabriku alale Näituse tänava uus elukvartal, tõi see
naabruskonda arvukalt noori peresid ja kõrgema staatusega elanikke. Sarnaseid sotsiaalseid
muutuseid toob suure tõenäosusega kaasa ka Anna Haava tänava uue elukvartali valmimine.
Siiski pole vaid uued korterelamud need, mis meelitavad piirkonda elama uusi elanikke.
Miljööväärtuslikust elupiirkonnast lugu pidavad inimesed on avastanud uuritava
naabruskonna ka selle ajaloolise eripära tõttu. 20. sajandi esimese pooles ehitatud
puitmajadesse asub üha enam elama oletatavasti pigem noori ja kõrgema haridusega inimesi.
Osaliselt nende eestvõttel on algatanud üha sagedamini ajalooliste puithoonete renoveerimist.
Kirjeldatud sotsiaal-ruumilised muutused annavad tunnistust gentrifikatsiooni märkidest
naabruskonnas.
Kui ühel pool Anna Haava tänavat leiab aset uue elukvartali ehitamine, siis teisel pool on
„uue sotsiaalse liikumise“ esindajad hõivanud Anna Haava 7A elumaja. Oli ootuspärane, et
Eesti esimene „päris“ hõivamine just Tartus toimus. Tartu linna õhustikule on mõttelaadide
paljusus alati iseloomulik olnud. Skvoti sattumine just uuritavasse naabruskonda on aga
pigem juhuslik kui ootuspärane. Hõivamisel ei osutunud määravaks otseselt Vaksali asumi
naabruskond, vaid see, et Anna Haava 7A maja oli sisuliselt ainuke mahajäetud hoone Tartu
linnas, mis vastas hõivajate nõudmistele.
Sellele, kas Anna Haava 7A hõivamine aitab naabruskonnas toimuvale gentrifikatsioonile
kaasa või mitte, on keeruline vastata. Kindlasti ei oma hõivamine Tartus samasugust rolli
gentrifikatsioonile „soodsa pinnase“ kujundamisel kui seda mitme Lääne-Euroopa siselinna
naabruskonna puhul. Gentrifikatsioon algas uuritavas naabruskonnas varem kui hõivajate
tegevus. Samuti on keeruline ennustada, kas hõivajad võiksid gentrifikatsiooni hoopis
pidurdada ja potentsiaalseid elanikke eemale peletada. Küll aga annab Anna Haava uue
elamukvartali korterite populaarsus kaudselt tunnistust, et hõivajate tegevus uusi
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korteriomanikke eemale ei peleta. Anna Haava 7A hõivamine on aga kindlasti suurendanud
üldsuse tähelepanu piirkonna vastu, muutnud naabruskonna ruumikasutust aktiivsemaks ja
likvideerinud ühe naabruskonna murekoha mahajäetud hoone näol. Hõivajatega kaasas käiv
maine pole aga ühene – üks leer peab hõivajate tegemisi tänuväärseks, teine aga peab neid
pigem seaduserikkujateks.
Kohalikud elanikud peavad naabruskonna mõlemat suuremat sotsiaal-ruumilist muutust,
Anna Haava uue elamukvartali arendust ja skvottijate tegutsemist Anna Haava 7A majas,
pigem tervitatavaks. Kuna seoses ajalooliste eripäradega ilmestasid piirkonda pikka aega nii
tühermaad kui ka mahajäetud hooned, siis peetakse naabruskonna taaselustamist oluliseks.
Taaselustamise juures väärtustatakse kõiki kolme aset leidvat praktikat: vanade
miljööväärtusega hoonete renoveerimine, linnaruumi tihendamine uute korterelamute
ehitamise näol ja mahajäetud hoonete hõivamine.
Konfliktide ennetamiseks nö uute ja vanade elanike vahel on oluline edaspidiste arenduste
puhul (nt Anna Haava uue elamukvartali lõpuni arendamisel) kaasata kohalikke elanikke
õigeaegselt ja nende huvidega ka arvestada. Naabruskonnas elavad inimesed suhtuvad
arendustesse pigem positiivselt, kuid nende huvides on seista ka piirkonna miljööväärtusliku
ilme ja muinsuskaitse all olevate hoonete hea seisukorra eest, mida rammvaiade kasutamisel
tekkiv maapinna vibratsioon võib ohustada. Anna Haava 7A hõivajad peaksid aga selgemalt
väljendama oma lugupidamist naabruskonna elanike vastu. Kuna skvottijate eesmärk on luua
hõivatud majja avatud kogukonna- ja kultuurikeskus, siis võiksid nad mõelda ürituste
korraldamise peale, mis oleksid huvipakkuvad ka naabruskonnas elavatele inimestele.
Olemasoleva info põhjal soovitan Tartu linnavalitsusel skvotterite väljatõstmise asemel võtta
läbirääkimistes erapooletu ja vahendav roll. Kõige olulisem on lahendada praegune olukord
kõiki osapooli rahuldaval ja naabruskonnale kõige sobivamal viisil. Selle asemel, et hõivajad
välja tõsta, võiks linn aidata hõivajate ja omanike vahel läbirääkimisi pidada ning seeläbi
olukorrale kõige sobivam lahendus leida.
Edasiste arenduste puhul pean oluliseks elamumaa kõrval ka segahoonestusala olemasolu. Kui
varem polnud teenuste kättesaadavus naabruskonnas nii oluline, kuna ka elanike arv oli
oluliselt väiksem, siis elanike arvu kasvades ja naabruskonna atraktiivsuse tõusmisel, võiks
suureneda piirkonna funktsionaalsus kas või paari väikese poe või kohviku näol.
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7. KOKKUVÕTE
Käesolev uurimistöö keskendus sotsiaal-ruumiliste muutuste kirjeldamisele Vaksali asumi
Tähtvere-poolses naabruskonnas, mida on ajalooliselt nimetatud nn Tähtvere eeslinnaks.
Lisaks muutuste kirjeldamisele huvitas mind, kuidas mõjutavad kaks viimase aja olulisemat
sotsiaal-ruumilist muutust, Anna Haava uue elamukvartali ehitamine ja Anna Haava 7A
hõivatud maja, naabruskonna arengut ning kuidas suhtuvad kohalikud elanikud nimetatud
muutustesse.
Üldjoontes võib uuritavas naabruskonnas täheldada kolme olulist tendentsi: linnaruumi
tihendamine uute korterelamute ehitamise näol tühjadele kruntidele, gentrifikatsiooni
ilmingud miljööväärtusega hoonestusalal ja nn uue sotsiaalse liikumise mõjud mahajäetud
maja hõivamise näol. Üldjoontes on kõik olulisemad muutused naabruskonna sotsiaalruumilise arengu seisukohast pigem positiivsed, kuna aitavad kaasa jätkusuutliku
linnapoliitika rakendumisele Tartus, aktiveerivad naabruskonna füüsilist uuendamist ja
sotsiaalelu ning tõstavad naabruskonna mainet ja atraktiivsust elupiirkonnana. Ka kohalikud
elanikud suhtuvad muutustesse pigem tervitatavalt ja usuvad, et aset leidvad ruumilised ja
sotsiaalsed muutused pigem elavdavad nende kogukondlikult passiivset naabruskonda.
Naabruskonna jätkusuutliku ja positiivse arengu seisukohalt on oluline leida ühine keel nö
uute ja vanade elanike vahel ning uute arenduste puhul kaasata naabruskonna elanikke
otsustusprotsessi õigeaegselt. Samuti pean oluliseks kaaluda funktsioonide mitmekesistamist
naabruskonnas, et võimaldada vähemalt väikeses mahus igapäevaselt oluliste teenuste
kättesaadavus piirkonnas (nt naabruskonna pood ja kohvik).
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LISAD
Lisa 1. Fotod uuritavast naabruskonnast

Joonis 10. Ajaloolise muinsuskaitse all oleva eluhoone renoveerimine Kastani tänaval (autori foto).

Joonis 11. 2002. aastal ehitatud uus elamukvartal Näituse tänaval (autori foto).
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Joonis 12. Tartu Ülikooli Õigusteaduskond Iuridicum (Näituse 20) (autori foto).

Joonis 13. Miina Härma Gümnaasium (J. Tõnissoni 3) (autori foto).
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Joonis 14. Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone (J. Tõnissoni tn 1) (autori foto).

Joonis 15. Korporatsiooni Neobaltia konvendihoone, praegune Tartu Saksa Kultuuri Instituut (Kastani tn 1)
(autori foto).
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