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1. SISSEJUHATUS
Kesklinnade ja neid ümbritsevate elamualade (inner-city neighbourhoods, ingl.k) füüsiline
regeneratsioon ehk linnauuenemine on Lääne-Euroopa linnades aset leidnud alates 1970. aastate
lõpust, millega on seotud muutused elanikestruktuuris ning siselinna piirkondade staatuse üldine
tõus (Roberts & Sykes 2000). Kesk- ja Ida-Euroopa linnades, nn. endistes sotsialismimaades,
olid taolised muutused poliitiliste eripärade tõttu edasi lükkunud ja said alguse alles 1990. aastate
lõpus (Sykora 2005).
Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida, mis on ajendanud avalikku- ja erasektorit Ranna tee
kvartalis läbi viima viimase 10 aasta jooksul toimunud ruumimuutusi ning millised on nende
protsesside tagajärjed ja tulemused. Samuti selgitada välja piirkonna tugevad ja nõrgad küljed
ning analüüsi tulemustest lähtuvalt pakkuda välja lahendusi piirkonna elu edaspidiseks paremaks
korraldamiseks. Uuringu piirkonnaks valiti Ranna tee kvartali piirkond Tartus.
Uurimistöö uurimisküsimusteks on:
● Mis põhjustel algatati piirkonnas suuremahuline arendusprojekt?
● Millised on piirkonna suuremad füüsilised ja sotsiaalsed muutused ning millised on
nende mõjud elanikele?
Töö käigus antakse teoreetiline ülevaade linnaplaneerimise trendidest ning linnapoliitikast
Tartus. Uurimismeetoditena Ranna tee kvartali suuremahulise arendusprojekti uurimisel kasutati
detailplaneeringute analüüsi ning poolstruktureeritud intervjuusid võtmeisikute ja elanikega.
Piirkonnas toimunud arengutest antakse ülevaade ning arutletakse nende mõjude erinevate
tahkude üle.
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2. TEOREETILINE ÜLEVAADE
Ranna tee kvartali ja seda ümbritseva piirkonna puhul on Tartu kontekstis tegemist siselinnaga.
Gregory et al. (2009) järgi mõistetakse siselinna elamualade all vanemaid põhiliselt elumajadest
koosnevaid piirkondi, mis asuvad südalinna vahetus läheduses. Täpset määratlust on raske anda,
kuna siselinna piiritlemine sõltub iga konkreetse linna ajaloolisest taustast ja ehituslikust
morfoloogiast. Siselinna elamualasid seostatakse sageli sotsiaalsete probleemidega ning
suhteliselt kehvemate elutingimustega, kuna elamufond põhineb peamiselt Teise maailmasõja
eelsest ajajärgust ning kuni 1980. aastateni (sotsialismimaades kuni 1990ndate keskpaigani) jäid
investeeringuid elamufondi korrashoidu tagasihoidlikuks. Lääne linnade jaoks tüüpiliste arengute
puhul seostusid siselinna alad industriaalajastul põhilselt töölisklassi elamispindadega, neile
omistati seetõttu kõrgema klassi silmis kehvem maine, ning nad käisid nii majanduslikult kui
sotsiaalselt alla. Postindustriaalsel ajastul siselinna alade senine otstarve muutus, kaasnes ka
mõningane eluruumide tühjenemine, luues vajaduse regeneratsiooniks (ibid. 2009). Eesti
siselinnade puhul on sotsialistliku mineviku tõttu toimunud arengud veidi erinevalt, kuid
sarnaseid jooni on piisavalt.

Linnauuendamine
Linnakeskkonna uuendamise mõiste käsitleb teatud strateegiaid, mis on suunatud linnamaastike,
sh hoonestruktuuride ümberkujundamisele ning allakäinud siselinna piirkondadest tulenevate
sotsiaalsete ja majanduslike probleemide kõrvaldamisele. Strateegiate jõustumise taga seisavad
tavaliselt avaliku sektori initsiatiiv või ärihuvid ning toovad endaga tihti kaasa vastuseisu
vastavate piirkondade elanike poolt. Vaatamata sellele on tulemuseks tavaliselt laiaulatuslikud
muutused linnamaastikul ning endiste elanike ümberpaiknemine (ibid. 2009). Linnade keskustes
on ajaloo vältel alati toimunud muutusi, kuid nende iseloom ja mastaap pole olnud võrreldav
sellega, mis hakkas toimuma möödunud sajandi keskel ajendatuna ühiskonna sotsiaalsetest ja
majanduslikest ümberkorraldustest pärast Teist maailmasõda. Lääne-Euroopas ning PõhjaAmeerikas toimus tööstuse tähtsuse vähenemine, algas eeslinnastumine ning ka teenindus- ja
ärisektor kolis seetõttu perifeersematesse asukohtadesse. Seejärel siselinna alad tühjenesid ning
nende füüsiline seisukord halvenes märkimisväärselt (Balsas 2007).
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Roberts ja Sykes (2000) defineerivad linnakeskkonna regenereerimist ehk uuendamist kui
laiaulatuslikku

ja

integreeritud

visioonide

elluviimist,

mis

peaks

leidma

lahendusi

linnakeskonnale iseloomulikele probleemidele ning jäädavalt parandama uuendatava ala
majanduslikke, füüsilisi, sotsiaalseid ja keskkondlikke tingimusi. Algseid põhjuseid, mis üldse
tekitavad vajaduse linnakeskkonna muutumiseks, võib jagada järgmiselt: majanduskeskkonna ja
tööturu muutused, sotsiaalsed probleemid, füüsiline iganemine ja vajadus uue maa järele ning
keskkonna kvaliteet. Majanduslikest teguritest põhjustatud allakäiku on oht sattuda neil
piirkondadel, mille majanduslik baas ja tööturg ei ole paindlikud, mis sõltuvad väga kitsast nišist
ning ei suuda majanduskeskkonna muutustega ja uute infrastruktuuri nõuetega piisavalt kiiresti
kohaneda. Näiteks ühe tööstusharu järsk langus võib sellisele piirkonnale kaasa tuua tõsiseid
tagajärgi. Sotsiaalsete põhjuste poolest on viimastel aastakümnetel enim mõju andnud rahvastiku
detsentraliseerumine. Inimesed lahkuvad traditsioonilistest ja vanematest linnapiirkondadest,
otsides parema kvaliteediga ja soodsamaid elamistingimusi. Sellest tulenevalt toimub ka
töökohtade ümberpaiknemine ja vanemad piirkonnad tühjenevad ning käivad alla. Üks kõige
ilmsemaid uuendamise ajendeid on piirkonna füüsiline iganemine. Lagunemine, oma funktsiooni
kaotanud hooned, mahajäetud krundid, aegunud infrastruktuur ja elanike muutunud nõudmised
ligipääsetavusele on tingimused, mis kombineeritult loovad tugeva vajaduse muutusteks ja
uuendusteks. Viimane võimalik ajend uuenduste tekkeks on looduskeskkonnaga arvestamine ja
sellega seotud linna jätkusuutlikkus. Linna planeerimisel ja laiendamisel ei tohi lähtuda ainult
majandusliku kasvu võimaldamisest, vaid tuleb arvestada, et linn tarbib palju erinevaid
keskkonnaressursse ning omab kindlat ökoloogilist jalajälge. Seega tuleb arvestada, et linna
keskkondlikud kulud ei ületaks majanduslikku kasu ning linna areng oleks tulus ning jätkusuutlik
(Roberts & Sykes 2000). Londoni linna näitel võib välja tuua tendentsi, et kinnisvaraarendajate
initsiatiivil toimuv siselinna uuendamine saab eelistatult alguse teatud piirkondadest. Nendeks
võivad olla näiteks kesklinnale suhteliselt lähedal paiknevad tööstuspiirkonnad või samuti
tööstusliku taustaga veeäärsed piirkonnad, mille puhul hilisemate potentsiaalsete elanike jaoks
on vee lähedus oluline tõmbefaktor. Tänapäeva suurlinnades on tööstus kaotanud oma tähtsust
või kolinud siselinnast välja. Sama toimus ka möödunud sajandil Londoni Clerkenwelli
piirkonnas, kus suured endised tööstushooned olid jäänud tühjalt seisma. Tänu oma odavatele
hindadele ning linna ärikeskuse lähedusele muutus piirkond 1970. aastate kontoriruumide
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puuduses väga atraktiivseks, kuna võimalik oli väheste investeeringutega rajada palju uut
kontoripinda. 1990. aastatel tabas kontoriturgu aga sügav langus ning kinnisvaraarendajad pidid
leidma olemasolevatele hoonetele uue ja kasumliku rakenduse, milleks said korterid.
Clerkenwelli puhul ei olnud korteriostjad mitte tootjad, vaid puhtalt tarbijad, ning kogu eelneva
arendustöö tegid ära kinnisvaraarendajad. Piirkond meelitas oma kesklinna lähedusega seal
töötavaid kõrge sissetulekuga noori ja urbanistliku mõtteviisiga inimesi, kelle jaoks siselinnas
elamine on muutunud jälle atraktiivseks (Hamnett 2009).

Avaliku sektori tegevus linnauuenduste mõjutajana

Tänapäeva postindustriaalsetes linnades võib kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori
institutsioonidel linnauuendustes ja muutustes olla väga tähtis roll. Kohaliku omavalitsuse poolt
vastu võetavad detailplaneeringud määravad suuresti linna tulevase välisilme ning loovad aluse
võimalike investeeringute tekkeks. Ka eelnevalt mainitud ”lipulaevaprojektid” on tihti
planeeritud ja rahastatud avalike institutsioonide poolt. Hea näide, kuidas valitsusepoolne
tegevus ja sekkumine soodustab gentrifikatsiooni ja füüsilise keskkonna regeneratsiooni, on
Ostozhenka linnaosa Moskvas. Piirkond oli Nõukogude riigikorra ajal alla käinud ja ka uue
turumajandusliku süsteemi algusaastatel investorite poolt suhteliselt põlatud. Esiteks viis Moskva
linnavalitsus enne milleeniumivahetust ellu kitsale piirkonnale suunatud ümbruskonna
uuendamise programmi, mis küll sisuliselt ei täitnud oma eesmärke, kuid lõi eeldused edasisteks
uuendusteks. Teiseks toetas linnavalitsus väga ettevõtlust ja omas finantshuvi uute arenduste
vastu. See lubas arendajatel töötada ja planeerida pingevabalt ning ühtlasi mõeldes ka ajaloolise
arhitektuuri säilitamisele. Kolmandaks tegi linnavalitsusepoolne tegevus tunduvalt lihtsamaks ja
valutumaks endiste elanike kolimise ja ümberpaigutamise (Badyna & Golubchikov 2005).

Sotsiaalsed muutused siselinnades

Kui lisada linnakeskkonnas toimuvatele füüsilist regeneratsiooni soodustavatele muutustele ka
sotsiaalsed ehk elanike koosseisu vahetumine, iseloomustab saadud kooslust kõige paremini
ilmselt gentrifikatsiooni mõiste. Gentrifikatsioon on tänapäeva Lääne linnades kindlalt juurdunud
mõiste ja on saavutanud tunnustust nii teaduslikes kui ka populaarteaduslikes ringkondades.
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Mõiste võttis esmakordselt kasutusele Ruth Glass 1960. aastatel, kes tuletas mõiste 18. sajandi
aadlikest (ingl k gentry), võrreldes neid gentrifitseeruva piirkonna uute asunikega, keda ta
nimetas

tänapäevaseks

”linnakeskkonna

aadliks”

(Hamnett

2003).

Gentrifikatsiooni

kirjeldamiseks on olnud mitmeid seisukohti ning traditsiooniliselt on välja kujunenud kaks
peamist: - esimene majandusele ja teine kultuurile orienteeritud. Hiljuti on tekkinud ka
spetsiifilisemaid lähenemisi nagu feminismil ja uusmarksismil baseeruvad. Majandusele
orienteeritud käsitlused lähenevad protsessile pakkumise vaatenurgast, mis tähendab kapitali
investeerimist taandarenenud piirkondadesse maa rendihinna tõstmise eesmärgil (Jauhiainen
2005, 140).

Linnauuendused KIE riikides

Linnade uuenemist KIE riikides viimase paarikümne aasta jooksul on enim mõjutanud kogu
linnamaa pikka aega riigile kuulumisega kaasnevad eripärad. Sellest tulenevalt on endised
sotsialistlikud linnad püsinud kompaktsetena ning suurte suhteliselt homogeensete aladega.
Seoses sotsialistliku süsteemi kokkuvarisemise ja majanduslike ümberkorraldustega hakkas
kasvama teenindussektor ning kesklinnades tekkis suur nõudlus äripindade järele. Erastamise
tagajärjel olid paljud omanikud valmis müüma oma siselinnades paiknevaid kehvas seisus
elamispindu investoritele, kes võtsid need kasutusele äripindadena. Tugev seos on linnakeskuste
taaselustamise ja maailmamajanduslike protsesside vahel. KIE suurlinnade keskused täituvad
ettevõtete peakorterite, äri- ja kaubanduskeskuste ning hotellidega, mis seal varem peaaegu
täielikult puudusid. Samal ajal on poliitilised muutused endaga kohati kaasa toonud sotsiaalse
segregatsiooni suurenemise ja getostumise. Eriti toimub see kommunistlikes kõrgete
paneelelamutega äärelinnarajoonides, mis jäävad üldisest kinnisvaraturust üha rohkem
isoleerituks. Intensiivne eeslinnastumine on samuti üks silmapaistvamaid fenomene, millega
enamik KIE riikide linnu tänapäevani kokku puutub. Seetõttu on paljudes linnades aktuaalne
teema elanike arvu vähenemine. Linna äärtesse rajatavad suured kaubanduskeskused ja
tehnopargid võistlevad sageli siselinna omadega ning seetõttu pärsivad sealse keskkonna
taaselustamist ja uuenemist (Kovacs 1999). Gentrifikatsioonist ja siselinna uuendamisest KIE
riikides on ilmselt parim ja enim kõlapinda leidnud näide Budapest. Projekt, mis hõlmas väikest
allakäinud ala kesklinnas, erines Lääne linnades toimuvast, pigem turuprotsesside poolt
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kontrollitavast gentrifikatsioonist suure riigipoolse initsiatiivi ja kontrolli poolest. Endised
madalama

sissetulekuga

elanikud

paigutati

sunniviisiliselt

lähedalalsuvatesse

kommunaalkorteritesse ning piirkond läbis era- ja avaliku sektori koostöös põhjaliku
uuenduskuuri. Tühjad krundid ehitati täis, mahajäetud majad lammutati ning ülejäänud
renoveeriti. Hiljem pandi uuendatud elamispinnad müüki, andes kõrgemast sotsiaalsest klassist
elanikele võimalus piirkond asustada (Sykora 2005). Sama autor väidab ka, et KIE linnades
toimub gentrifikatsioon kõige suurema tõenäosusega piirkondades, mis olid enne kommunismi
kõige atraktiivsema elukeskkonnaga, käisid vahepealsel perioodil alla ning omavad nüüd taas
potentsiaali taastada oma väärtus (ibid. 2005).

Planeerimise eripärad Eestis

Üleminek Nõukogude käsumajanduse ja tugeva riigipoolse regulatsiooniga sotsialistlikust
süsteemist vaba turumajanduse ja riigi vähese sekkumisega kapitalistlikule süsteemile on endaga
kaasa toonud radikaalseid muutusi Eesti elamusektoris. Muutusid

sotsiaalsed struktuurid,

seadusandlus, kinnisvaraomanike aktiivsus ning tekkis ettevõtlus. Riigipoolne tegevus
elamusektoris vähenes ning asendus eraettevõtjate ja kinnisvaraomanike aktiivsusega (Kährik
2000). Linnaplaneerimises tõi sotsialistliku süsteemi kokkuvarisemine KIE riikides, sh. Eestis,
kaasa väga suuri ümberkorraldusi. Endised keskvõimu poolt juhitud planeerimissüsteemid
muutusid kehtetuks. Turumajandusele üleminek ning eraomandi ja kinnisvaraturu teke lõid
vajaduse uue planeerimissüsteemi loomiseks. Kommunismist vabanemine tingis aga turu
eufooria ja avalikkusepoolse surve kohalike omavalitsuste poolse sekkumise vähendamiseks. See
tegi normaalse planeerimissüsteemi loomise keeruliseks ning tingis kriisi tänu vaenulikule
suhtumisele kõigi kõrgemalt poolt tulevate planeeringute suhtes. Planeerimissüsteem hakkas
kalduma rohkem vajaduspõhise lähenemise poole ning oli tugevalt mõjutatud erainvestorite
huvidest (Ruoppila 2007).
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3. UURINGU PIIRKOND
Käesolevas töös uurimisobjektiks olev naabruskond asub Tartu linnas Ülejõe linnaosas. Tartu
puhul on tegemist u. 100 000 elanikuga Eesti suuruselt teise ja Lõuna-Eesti suurima linnaga, mis
etendab olulist rolli vaimu ja võimu tasakaalustamisel Eestis. Tartus elab 7,5 protsenti Eesti
elanikest, tartlastest omakorda ligi neli viiendikku on eestlased. Tartu pindala on 38,8
ruutkilomeetrit. Tartut läbiv Emajõgi jaotab linna suuremaks parem- (u 2/3 linnast) ja
väiksemaks vasakkaldaosaks, millel asub ka Ülejõe linnaosa (Tartu linnavalitsus 2011). Arendus
jääb kesklinnast põhja suunda umbes 1 km kaugusele Emajõe vastaskaldale. Naabruskonda
piiritlevad kahest küljest Ujula ja Liiva tänavad, kolmandast küljest lõpeb piirkond avaliku ranna
ja Lodjakojaga ning neljandal küljel voolab Emajõgi (joonis 1). Jõe ääres on tagatud avatud
ligipääsuga kallasrada papliallee vahel kulgeva kergliiklustee näol. Ülejõe linnaosa võib Tartu
kontekstis kindlasti määratleda siselinna hulka kuuluvaks, seega tuleb selles kontekstis käsitleda
ka jõeäärse asukohaga ja kesklinnast 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel olevat Ranna tee
kvartalit. Piirkonnas on head sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused. Kvartal piirneb
looduslikult

kauni

kallasrajaga,

läheduses

paiknevad

Ülikooli

spordihoone,

kergejõustikustaadion ja sõudebaas. Paarisaja meetri kaugusel on avalik supelrand. Piirkonnal on
hea ühistranspordiühendus, lähimad bussiliiklusega tänavad on Narva maantee ja Puiestee tänav.
Läheduses asub suur toidupood ja mitu autoliiklusega silda. Lähimad kool ja lasteaed asuvad
kaugemal Raadi linnaosas (Ranna tee 1, Liiva 10 kruntide ja lähiala detailplaneering).
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Joonis 1. Piirkonna asukoht. Punase joonega on piiritletud detailplaneeringutes käsitletud ala.
Arendaja ise kirjeldas oma projekti 2006. aastal järgmiselt: “2006. aasta lõpuks saab Tartu linna
üks ilusamatest ja rahulikematest linnaosadest - Ülejõe linnaosa - täiendust 7 uue korterelamu
näol, mis saavad paiknema Emajõe vasakkaldal, piirnedes rannapromenaadiga ja moodustades
omaette rajooni. Arhitektuurselt on tegemist eksklusiivse elamuarendusprojektiga, kuna
valmivad 7 maja moodustavad omaette turvalise koosluse, kus lisaks ehituskvaliteedile on suur
rõhk pööratud ka elamuid ümbritsevale haljastusele. Siseõue jääb valgustatud puhkeala koos
kõrghaljastuse

ja

laste

mänguväljakuga.”

(http://www.colordia.ee/elamuarendus.html).

Uurimistöös käsitletava piirkonna pindala on u 4,2 ha. Uutes elamutes on kokku 125 korterit
(ibid.) ja kui eeldada, et ühes korteris elab keskmiselt 2 inimest, võiks oletatav uusarendusega
piirkonda lisandunud elanike arv olla u 250. Üldise naabruskonna olemasolevate hoonete
seisukord on erinev - siia jääb lisaks arenduse käigus valminud uutele korterelamutele (joonis 2)
ka lagunenud ja amortiseerunud vanemaid elamuid. Vaadeldes lähiümbruse olemasolevat
hoonestust, selle ajalist kuuluvust ning arhitektuurset väljundit, võib öelda, et puudub ühtne
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arhitektuurne joon. Suhteliselt kindel ehitusjoon on välja kujunenud Ujula ning Liiva tänava
loodeküljel, samas Ranna tee Emajõe ehituskeelualaga pole kujunenud ühtset hoonetefronti.
Maa-ala on kõrguslikult suhteliselt madal ning probleeme on liigniiskusega (Ranna tee ja Lubja
tänava piirkonna detailplaneering 2012).

Joonis 2. Ranna tee kvartali uued korterelamud. Taamal paistab jõeäärne papliallee.
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Joonis 3. Kontrast vana ja uue vahel Ujula ja Ranna tee nurgal.

4. UURIMISMEETODID
Selgitamaks välja, milline oli Ranna tee kvartalis arendustööde eelne olukord, milliseid muutusi
plaaniti arendustega (detailplaneeringutega) läbi viia ning milline on olukord peale arendusi,
kasutati kahte uurimismeetodit: intervjuid kohalike elanike ja arendajaga ning planeeringute
analüüsi. Intervjuude käigus selgitati välja, kuidas on ruumimuutused piirkonna arengut
mõjutanud. Elanike ja arendaja puhul kasutati erineva suunitlusega uurimisküsimusi. Elanike
puhul selgitati, millised on olnud nende jaoks peamised muutused ning kuidas need elukvaliteeti
mõjutanud on; arendaja puhul seda, millest sai arendustöö alguse ning kuidas on selle protsess
kulgenud. Detailplaneeringute analüüsis toodi välja, milline oli arenduseelne olukord, millised
olid arenduse eesmärgid ning mida nende saavutamiseks ette võeti. Lisaks vaadati

11

detailplaneeringutes toodud eesmärkide seotust Tartu linna üldplaneeringus ja arengustrateegias
Tartu 2030 kajastatud eesmärkidega.
Kokku viidi läbi 5 poolstruktureeritud intervjuud, millest 4 viidi läbi piirkonna elanikega ja 1
arendusfirma esindajaga. Intervjueeritud elanikest 2 elasid uutes kortermajades ning 2 vanemates
eramutes Ujula tänava ääres. Intervjuu küsimused elanikele olid järgmised:
1) Kas elasite piirkonnas enne 2006. aastal toimunud arendustöid?
2a) Kui jah, siis millistena on tajutavad muutused piirkonnas (looduskeskkond,
sotsiaalkeskkond, kultuurikeskkond jne). Milline oli piirkond varem? Kas näete arendust
positiivse või negatiivsena? Kas ja kuidas kaasati teid planeerimisprotsessi (kas teie häält
võeti kuulda)?
2b) Kui ei, siis millal ja millisel ajendil asusite sellesse piirkonda elama? Kas piirkonnas
läbiviidud arendustööd mõjutasid otsust kolida just sinna? Milline oli varasem elukoht?
3) Milliseks hindate praegust elukeskkonda? Millega olete rahul/mitterahul?
4) Mida võiks selles piirkonnas edasi arendada ja mida peaks kindlasti säilitama?
5) Kas on kavatsus kuhugi mujale kolida?
Intervjuu küsimused ettevõtjale/arendajale:
1) Millistel motiividel hakkasite piirkonda arendama?
2) Kas initsiatiiv oli puhtalt teiepoolne?
3) Millest sõltus piirkonna valik?
4) Kas linnavalitsus seadis mingeid piiranguid/takistusi?
5) Milliseks hindate arenduse tulemusi?
6) Mida võiks piirkonnas veel arendada?
Planeeringuanalüüsis kasutati järgnevaid dokumente: Ranna tee detailplaneering (2002); Ranna
tee 1, Liiva 10 kruntide ja lähiala detailplaneering (2004); Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna
detailplaneering (2012). Detailplaneeringuid analüüsiti allloetletud aspektide alusel ning võrreldi
sisulise poole pealt Tartu üldplaneeringuga ja Tartu 2030 arengustrateegiaga.
1) Algataja ja algatamise põhjused
2) Planeeritava ala hetkeolukord
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3) Planeeringu lahendus
a) Sihtotstarbe muutmine
b) Arhitektuurinõuded
c) Tänavate maa-ala liiklus- ja parkimiskorraldus
d) Keskkonnatingimused, haljastus ja heakorrastus
e) Tehnovõrgud ja -rajatised
f) Turvalisus
5. ARENDUS JA SELLE MÕJUD

Planeeringute analüüs

Algataja ja algatamise põhjused

Piirkonnas on kehtestatud kolm detailplaneeringut, neist kahe – Ranna tee detailplaneeringu
(2002) ja Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringu (2012) – puhul oli algatajaks
Tartu linnavalitsus ning Ranna tee 1, Liiva 10 kruntide ja lähiala detailplaneeringu (2004) puhul
kinnisvara ehitus- ja arendusprojektidega tegelev AS Colordia. Ranna tee detailplaneeringu
(2002) eesmärgiks oli esmalt korrastada krundistruktuuri ja maakasutust väärtuslikel jõeäärsetel
kruntidel. Samuti heakorrastada Emajõe kaldapromenaadi ning luua tingimused uute
eramukruntide moodustamiseks ja veespordikeskuse arendamiseks. AS Colordia poolt algatatud
detailplaneeringu (2004) eesmärgiks oli Ranna tee 1 jaotamine kruntideks ja kruntide
ehitusõiguse määramine korruselamute püstitamiseks. Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna
detailplaneeringu (2012) eesmärgiks on samuti ehitusõiguse määramine korterelamute
püstitamiseks

ning

jõeäärsete

elamukruntide

baasil

üldkasutatava

puhkeala

krundi

moodustamine. Kõikide planeeringute eesmärkide puhul ilmeb jõeäärse ala arendamisele
orienteeritus. Uuemates planeeringutes ilmneb orienteeritus korruselamute püstitamisele.
Planeeritava ala asukoht on väga perspektiivikas, kuna lisaks jõe lähedal paiknemisele on olemas
ka hea ühendus keskusega. Ka arengustrateegias Tartu 2030 tuuakse välja, et Emajõe
kasutamisel on tekkimas justkui uus hingus ning kaldapealsed kogu linna ulatuses tuleks
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promenaadidena välja arendada. Ranna tee kvartali arendusvõimaluste mõttes tuleb kasuks
sealsete välja arendamata maade rohkus.

Joonis 4. Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringuga käsitletava ala hulka kuuluvad
tühermaa ja amortiseerunud paadikuur.

Planeeringute eelne olukord piirkonnas
Esimene detailplaneering Ranna tee piirkonnas (2002) hõlmas kõige suurema ala (TÜ
spordihoonest kuni Ujula tänava supelranna krundini), kuhu jäi 22 väikeelamukrunti. Hoonete
seisukord planeeritaval alal oli väga erinev: Ujula tänava kahekorruselised püramiidkatusega
hooned

olid

heas

seisundis,

enamus

väikeelamuid

(puitkonstruktsioonis)

aga

väga

amortiseerunud. Samuti jääb alale amortiseerunud paadikuure, omavolilisi juurdeehitisi ja
puukuure, mille puhul on täitmata tuleohutusnõuded. Mitmel krundil puudub tsentraliseeritud
veevarustus või kanalisatsioon. Tänavaruumi ühtsusele ei mõju hästi erineval tänavajoonel
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asuvad majad. Üheks piirkonna üldmuljet kujundavaks sümboliks võib kindlasti lugeda berliini
paplitest koosnevat kaldapromenaadi, mis on üsna hooldamata ja ka varisemisohtlik tänu puude
vanusele. Kuigi allee nigelat seisukorda mainitakse ka uuemates detailplaneeringutes, ei ole
sellegi senini midagi suurt ette võetud. Lisaks on amortiseerunud Ranna tee haljastus ja
valgustus. Ranna tee 1 ja Liiva 10 detailplaneeringu (2004) alal paiknevad mitmed
eriotstarbelised ehitised (osaliselt lammutatud endine kolmekorruseline õppehooneks planeeritud
ehitis, metallist kõrvalhoone, ühekorruseline puidust paadikuur jne). Ranna tee ja Lubja tänava
detailplaneeringu (2012) järgi on planeeritaval alal kontrastne pilt – esineb nii lagunenud ja
amortiseerunud kui ka uusi ja kaasaegseid korterelamuid. Puudub ühtne arhitektuurne joon.
Seega võib lühidalt öelda, et planeeritavale alale jäi enne arendustöid mitmeid amortiseerunud
ehitisi koos omavoliliste juurdeehitiste ja kuuridega. Lisaks oli paljudele väärtuslikele aladele
lihtsalt võsa peale kasvanud või oli tegemist jäätmaaga. Elukeskkonna kvaliteeti mõjutavad ka
täitmata tuleohutusnõuded ja osaliselt puuduv tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus. Tartu
arengustrateegias 2030 tuuakse välja, et Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosa alles ootavad
uuenemist, mille käigus tuleb väärtustada nende unikaalne ja ehe teise maailmasõja eelne
puitarhitektuur. Samas tuuakse detailplaneeringutes välja, et piirkonnas puudub ühtne
arhitektuuriline nägu, mida tingimata säilitada oleks vaja.

Planeeringu lahendus
a)

Sihtotstarbe muutmine
2002. aasta planeeringuga taheti leida lahendused kõikidele eelmises peatükis toodud
kitsaskohtadele, lisaks korrastati maakasutuspiire ja maakasutuse sihtotstarvet. Kokku määrati
planeeritaval alal 46 krunti, millest 39 olid elamumaad, 4 sotsiaalmaad ja 3 tootmismaad. 2004.
aasta

Ranna

tee

detailplaneeringuga

taheti

muuta

ala

juhtfunktsiooni

sotsiaalmaalt

väikeelamumaaks ja korruselamumaaks. Planeeringuga määrati 11 krunti, millest 7 olid
korruselamumaad, 2 üldmaad, 1 väikeelamumaa ning 1 transpordimaa. Ka 2012. aasta
detailplaneeringuga määrati 7 krunti, millest olid 4 korruselamumaad, 1 haljasala maa, 1 tee ja
tänava maa ning 1 elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa. Elurajooni arendamisel on
võetud selge suund korruselamute ehitamisele ning kuna 2012. aasta planeering jälgib Lubja
tänava piirkonnas 2004. aasta detailplaneeringuga loodud korruselamute trendi. Ka Tartu 2030
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arengustrateegias tuuakse välja, et elamumaa tihendamisel korter- ja väikeelamutega tuleb
järgida piirkonna varasemat hoonestuslaadi ja arhitektuuristiili.

b)

Arhitektuurinõuded
Varasemalt olid piirkonnas küllaltki erineva arhitektuuriga ehitised ning mingisugust ühtset
“nägu” kujunenud polnud. 2002. aasta Ranna tee detailplaneeringuga määrati ehitusnõuded
uutele elamukruntidele, olemasolevatele elamutele, grupigaraažidele ja ülejäänud ehitistele.
Lubatud korruselisus oli kõikide hoonete puhul kuni 2, lahushoonete arv 1 kuni 3, täisehituse
protsent 20-50%. Eelistatud katusevariandiks oli plekk- või kivikatus, katusekalle 30-45 kraadi
uutel ning 10-45 kraadi olemasolevatel ehitistel. Välisviimistluseks lubatud materjalideks olid
krohv, tellis või puit. Tulepüsivusklass varieerus TP 3-TP 1. 2004. aasta detailplaneeringu järgi
oli uutel rajatavatel elamutel lubatud korruselisus 2 kuni 3, katusematerjaliks rullmaterjal ja
katusekaldeks 0 kuni 5 kraadi. Lisaks sätestati erinevate korruste maksimaalsed ehitusalused
pinnad.

Seega

võrreldes

varasema

planeeringuga

lubati

uuemas

planeeringus

kuni

kolmekorruseliste hoonete ehitamist koos märgatavalt lamedamate katustega. Välisviimistluseks
kasutatavad materjalid olid samad, mis 2002. aasta detailplaneeringu puhul. 2012. aasta
detailplaneeringu puhul toodi välja, et elamute suurim lubatud pindala on tuletatud elamukrundi
suurusest ja linnaehitusliku terviku saavutamise eesmärgist. Lõdvenenud olid nõuded hoone
välisviimistluse

materjalide

osas

–

lubati

kasutada

kõiki

kaasaegseid

ehitus-

ja

viimistlusmaterjale. Lisaks märgiti arhitektuurilise lahenduse poole pealt ära, et see peab olema
atraktiivne ja kaasaegne. Ülejäänud ehituslikud nõuded korruselamule on sarnased 2004. aasta
Ranna tee detailplaneeringuga. Tulenevalt erinevatest detailplaneeringutes käsitletud nõudmistest
peaks piirkond kindlasti olema atraktiivsemaks muutunud, lisaks taotleti linnaosa üldpildi
ühtlustumist.

Tartu

2030

arengustrateegias

tuuakse

keskkonnasäästliku

mõtteviisi

tähtsustumisega seoses välja, et eluaseme rajamisel ja renoveerimisel võiks eelistada
loodussõbralikke lahendusi ja materjale. Võib-olla on see koht, millega Ranna tee kvartal võiks
Tartus silma paista.

c)

Tänavate maa-ala liiklus- ja parkimiskorraldus
Varasemates detailplaneeringutes märgiti liikluskorralduse tuginemist linna liiklusskeemil ning
lähiaastate realiseerimisvõimalustel. Ujula tänava puhul nähti ette ehitada see 8 meetri laiuseks
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äärekividega ja asfaltkattega sõiduteeks koos kahepoolse kõnniteega. Seega on arvestatud
piirkonna liikumisvõimaluste parandamisega ja ühtlasi ka turvalisemaks muutmisega. Ujula
tänava väljaarendamisel Puiestee tänavani on planeeritud sealt läbi ka bussiliiklus, mis parandaks
inimeste liikumisvõimalusi ja ühistranspordi ühendust teiste linnaosadega. Ka Tartu
üldplaneeringus on erinevate liikumisvõimaluste ja teedevõrgu arendamine üks olulisemaid
teemasid, mille eesmärgiks on tagada inimestele turvalisem liiklemine, luua juurde parkimiskohti
ja reguleerida parkimisekorraldust. Analüüsitud detailplaneeringutes on parkimisalade puhul
jälgitud piirnormatiive ning tagatud on minimaalne vajalik kohtade arv. 2012. aasta Ranna tee
planeeringus on määratud perspektiivse jalakäijate silla asukoht ning sidumine jalg- ja
jalgrattateedega. Tartu üldplaneeringus on samuti märgitud linna läbivate jalgratta- ja
jalakäiguteede koridoride roll linna elukeskkonna kui ka liikumisvõimaluste parandamisel.

d)

Keskkonnatingimused, haljastus ja heakorrastus
Planeeritavatel aladel on geoloogiliselt keerulised tingimused. Kõikides planeeringutes on
märgitud, et planeeringute realiseerimisega ei kaasne kahjulikke keskkonnamõjusid. Ranna tee
berliini paplite allee haljastuse rekonstrueerimist või täies ulatuses asendamist nähti ette juba
2002. aasta detailplaneeringus. Lisaks märgiti isekasvanud puude eemaldamist allee ja veepiiri
vahelt, mis jätavad hooldamata mulje. Kallast tuleks kindlustada erosioonitõkke mattidega.
Märgitakse ära ka krundisisest olmejäätmete kogumist ja sorteerimist ning äravedu selleks
ettenähtud kohta. Ka uuemates planeeringutes tuuakse välja alleega seonduvaid probleeme ning
isekasvanud puude eemaldamise vajalikkust. 2004. aasta planeeringus pannakse varasemaga
võrreldes rohkem rõhku ühtse pildi loomisele, sest soovitatakse piirdeaiad ja haljastus rajada
komplekselt, loomaks piirkonnale ühtne nägu.

e)

Tehnovõrgud ja –rajatised
2002. aasta detailplaneeringus planeeritud elamute varustamiseks joogiveega tuleb rajada
torustik. Üheks probleemsemaks kohaks on Ranna tee amortiseerunud valgustus, mis tuleks
kindlasti asendada. Uuemates planeeringutes tuuakse välja liivast ja õlist puhastavate püüdurid
sadevee puhastamisel, mis suunatakse Emajõkke. Elukeskkonna parandamise tähtsust kvaliteetse
veevarustuse ja valgustuse tagamisega märgitakse ka Tartu üldplaneeringus.

17

f) Turvalisus
Turvalisuse aspekti pole kõige varasemas detailplaneeringus märgitud. Ranna tee 2004. aasta
detailplaneeringus märgiti, et krundi hoonestamisel on soovitatav arvestada kuritegevuse riske
vähendavate aspektidega ning 2012. aasta planeeringus toodi täpsustavalt välja selle jaoks
järgmised linnakujunduse strateegiad: selgelteristatavate juurdepääsude ja liikumisteede loomine,
hoonetevahelise hea nähtavuse ja valgustatuse tagamine, mis on ühteaegu seotud Tartu
üldplaneeringus märgitud elukeskkonnakvaliteedi tõstmise tähtsusega.

Intervjuude tulemused

Elanikud
Rahulolu elukeskkonna ja arendustöödega
Elukeskkonna hindamisel ilmnesid erinevused pikaaegsete elanike ja uusasunike vahel. Uute
tulijate arvates võib sealset elukeskkonda väga heaks ja turvaliseks pidada. Lisaks tuuakse välja
eluasemete head hinnad, pidades silmas keskuse lähedust. Lisaboonuseks on piirkonnas kindlasti
väga mugavad sportimisvõimalused. Pisivigadena toodi välja jõeäärse allee korrastamatus ja
vähene valgustatus, samas võiks alleed kindlasti säilitada. Soomlastest arstitudengid märkisid, et
neile arenduse formaat väga meeldib (kodused hooned, laste mänguväljak jne). Pikaaegsete
elanike arvamused erinesid ka veidi teineteisest. Üks vanapaar aktsepteeris üldjoontes
arendustöid, kuid pidas neid siiski pigem negatiivseks. Samas on piirkond nende jaoks jätkuvalt
rahulik ja vaikne. Teiste pikaajaliste elanike jaoks on arendus olnud äärmiselt negatiivne. Toodi
välja, et varsti pole enam midagi säilitada. Liigniiske ala uputab tänu uusehitistele rohkem
(ehitistega rikuti tsaariaegne drenaažisüsteem). Murekohaks on ka privaatsuse vähenemine ja
vaba ruumi kadumine. Lisaks märgitakse, et arendusega ehitati uusasukate majadeni asfaltkate,
gaasitrass ja keskküte – nendel pole midagi. Samas aktiivseid piirkonnast ärakolimiseplaane
polnud kellelgi. Vanad olijad pidasid piirkonda siiski oma koduks, mistõttu ollakse nõus
„suuremate lollustega“ võitlema. Uued tulijad tunnevad seal end samuti koduselt ja hindavad
elukeskkonda kõrgelt.
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Arendusprotsessi kaasamine
Ühe vanapaari sõnul teavitati ja küsiti, kas on poolt või vastu, täpsemat arvamust ei küsitud.
Teiste pikaaegsete elanike (arengusse äärmiselt negatiivselt suhtunud) sõnul ei teavitatud neid
protsessist, kaasamisest rääkimata.

Piirkonna edasine arendamine
Nii uued kui vanad olijad toovad välja, et arendustöödeks ruumi on. Ühe uuselaniku sõnul võiks
korda teha rannapoolsed tühermaad ning pikaaegsete elanike sõnul võiks lammutada Ujula
tänaval olevad amortiseerunud majad kui arendamiseks läheb. Endi puhul mingit arendustööd ei
soovita näha (NIMBY – ingl k not in my backyard). Uusasunikke ei häiriks kui asustus
piirkonnas tihedamaks läheks, arvestades senise arenduse formaati, kuid kindlasti võiks säilida
looduskaunidus ja roheline üldmulje. Teiste pikaaegsete elanike sõnul võiks rajooni korda teha ja
mitte ülepäeva detailplaneeringut muuta ning jälgida selle kooskõla üldplaneeringuga. Lisaks
tuntakse muret, et erilubadega võib järgmisel päeval kasvõi karjalauda või tsemenditehase püsti
panna.
Piirkonna elu edasiseks parandamiseks tuuakse uute elanike puhul välja liikumisvõimaluste
parandamine. Näiteks võiks tuua lähemale bussipeatuse, mis jääb küllaltki kaugele (umbes 1
km). Samuti võiks välja arendada jalgrattatee Jõgeva maanteele, mis parandaks kergliiklust.
Soomlastest arstitudengid toovad piirkonna arendamiseks välja, et lumekoristamine on allapoole
arvestust.

Arendaja
Arenduse motiivid ja koostöö avaliku sektoriga
Arendustööde alustamisel oli määravaks olukord eluasemeturul. Initsiatiiv selleks oli puhtalt
firmapoolne, lähtuvalt soovist rajada hea potentsiaaliga piirkonda kasumlikke korterelamuid.
Välja plaaniti arendada terviklik kvartal. Linna poolt mingisuguseid soodustusi ei tehtud, samas
ei seatud ka otseseid piiranguid ega takistusi. Linna poolt kehtestatud parkimisnormatiivide tõttu
jäi üks hoone liigse tiheduse tõttu ehitamata.
Arendatava piirkonna valik
Ranna tee kvartali puhul peeti väga oluliseks asukohta kesklinna lähedal ning lisaks moodustab
kvartal omaette turvalise ja kompaktse keskkonna.
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Arenduse tulemused arendaja jaoks ja piirkonna edasine areng
Arendaja peab tehtud tööde tulemusi väga heaks. Ehitatud korterid müüdi maha lühikese
perioodi jooksul, enamjaolt enne majade valmimist. Tagantjärele mõeldes leidis arendaja, et
oleks võinud isegi kallimalt müüa.
Kõik AS Colordia poolsed plaanid ja huvid realiseeriti ning konkreetseid edasiarendusplaane
piirkonnas ei ole, samuti pole neil seal rohkem krunte. Samas leitakse et piirkonnal on palju
potentsiaali, sest inimesed väärtustavad sealset elukeskkonda. Seetõttu võiks sinna juurde ehitada
veel korterelamuid.

6. ARUTELU

Ranna tee kvartali puhul oli enne käesolevas töös käsitletavate detailplaneeringute vastuvõtmist
tegemist tüüpilise osaga postsotsialistliku linna siselinnast. Ajaloolisele kesklinnale väga lähedal
paiknevad hea potentsiaalse elukeskkonnaga veeäärsed alad olid alla käinud, seisid hooletuses ja
alakasutuses. Maa erakätesse minemisega ja kinnisvaraturu kuumenemise tingimustes olid
kinnisvaraarendajatele loodud head tingimused vastavas seisus oleva piirkonna potentsiaali
realiseerimiseks ning rajada sinna tervikliku elukeskkonnaga prestiižne kvartal. Teisest küljest
on tegemist Emajõe vahetus läheduses paikneva alaga, mille arendamisel nähakse tänapäeva
linnades suurt potentsiaali. Seda nii majanduslikust perspektiivist kui ka väljaarendamata alade
seisukohast. Arendusega on kaasnenud ka mingil määral pakkumispõhist gentrifikatsiooni, kui
arendajate tegevusel tõrjuti välja varasemalt kruntidel asunud üksikute halvas seisukorras
puumajade elanikud. Tarbimispõhise gentrifikatsiooni hindamiseks käesoleva töö käigus
usaldusväärseid andmeid ei kogutud.

Esmane algatus ja soodustav tegevus piirkonna uuendamiseks tuli 2002. aastal Tartu
linnavalitsuse poolt, mille käigus korrastati ja piiritleti krundid edasiseks arenduseks. 2004.
aastal võttis erasektor initsiatiivi piirkonna arendamisel üle ning võeti suund korterelamute
ehitamisele. Arendus osutus edukaks ning enamused korterid müüdi juba enne valmimist. Nagu
selgus ka intervjuudest uute elanike ja arendajaga, väärtustavad inimesed sealset asukohta ja
elukeskkonda väga kõrgelt. Lähtuvalt eelmisi arendustöid saatnud edust ja intervjueeritute antud
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positiivsest tagasisidest, planeeritakse analoogselt välja arendada ka ülejäänud piirkonda jäävad
tühermaad. Lisaks leiti, et arendused on suunatud rohkem uute ehitiste ja nende jaoks vajaliku
infrastruktuuri loomisele. Sealjuures ei saa pikaaegsed elanikud sellest muutusest peale
ümbruskonna uuenemise midagi (näiteks tehnovõrgud ja gaasitrass arendati välja ainult uute
majadeni).

Tulenevalt läbiviidud uurimuse tulemustest ja seniste arendustööde kitsaskohtadest, on töö
autorite ettepanekud järgmised:
1) Piirkond väärib töö autorite arvates edasist arendamist kuna omab selleks head asukohta
säästva linnaarengu seisukohalt, mis soosib rohelist elukeskkonda, linna tihendamist ja siselinna
taasväärtustamist.
2) Planeerimisel tuleks kaasata rohkem pikaaegseid elanikke, kes senini on tehtud arendustöid
näinud pigem negatiivsena ning leida moodused, kuidas terve piirkonna elukvaliteeti tõsta.
3) Edasiste piirkonda puudutavate detailplaneeringute puhul pidada silmas kogu piirkonna
sidumist ühtseks tervikuks ning kaldapromenaadi muutmist osaks Emajõe linnaujula ja lodjakoja
puhkepiirkonnast.
4) Detailplaneeringute ehituslike tingimuste all tuleks rohkem arvestada piirkonna eripäradest
tulenevate liigniiskete tingimustega, et mitte kaasa tuua ümberkaudsetele elanikele soovimatuid
tagajärgi.

7. KOKKUVÕTE

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida, mis on ajendanud avalikku- ja erasektorit Ranna tee
kvartalis läbi viima viimase 10 aasta jooksul toimunud ruumimuutusi ning millised on nende
protsesside tagajärjed ja tulemused. Uurimisküsimustele vastamiseks kasutati piirkonna kohta
erinevatel aastatel algatatud kolme detailplaneeringu analüüsi ning intervjuusid kohalike
elanikega ja kinnisvarafirma AS Colordia esindajaga. Analüüsist selgus, et piirkonna
arendamisel on rolli mänginud nii avalik kui ka erasektor. Piirkonna arendamise ja
korterelamumaana kasutusse võtmise põhilisteks ajenditeks olid piirkonna kesklinna lähedane ja
looduskaunis veeäärne asukoht, turvaline ja vaikne naabruskond ning kinnisvaraturu kõrge
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aktiivsus. Üldiselt võib projekti hinnata õnnestunuks, kuna nii rajamise hetkel kui ka 7 aastat
hiljem on sealne elukeskkond inimeste hulgas väärtustatudja kõrgelt hinnatud. Kui välja arvata
mõned drenaažiga seotud probleemid ja „NIMBY“ mentaliteedist tulenevad etteheited, mis
linnakeskkonnas pole kunagi täielikult välditavad, ei ole arendusega seoses ilmnenud kohalikele
elanikele mingeid märkimisväärseid negatiivseid mõjusid füüsilises ega sotsiaalses keskkonnas.
Õnnestunud arendus on julgustanud linnavalitsust algatama ka kõrvalasuva jõeäärse krundi kohta
detailplaneeringu kortelelamute rajamiseks.
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