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Sissejuhatus 

Tänapäeva globaliseeruva ühiskonna taustal elab enamik maailma rahvastikust linnades. 

Euroopa Liidus elab linnades viis inimest kuuest ning Eestis kaks kolmest. Omavahel seotud 

linnaregioonides toimub suur osa majandustegevusest, linnades sünnivad ja arenevad 

kultuurilised ning sotsiaalsed ja poliitilised liikumised (Jauhiainen 2005). 

Suures osas Ida-Euroopa linnades asuvad 1960-1990ndatle ehitatud paneelelamupiirkonnad. 

Nagu kõigis endistes idabloki riikides, on ka Eesti linnades pärast Nõukogude Liidu 

lagunemist toimunud erinevad sotsiaalruumilised protsessid, näiteks on viimase kahekümne 

aasta jooksul toimunud ulatuslik eluasemete erastamine. 

Erinevalt Lääne-Euroopa paneelelamupiirkondadest, on endiste idabloki riikide 

paneelelamutes rohkem erinevaid vanusegruppe ja lastega peresid. Lääne-Euroopa kirjeldatud 

piirkondade püsivaks elanikkonnaks on immigrandid ja etnilised vähemused (Dekker, van 

Kempen 2004). 

Planeerimise eesmärk: tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid 

arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, 

ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks (Jauhiainen 2005). 

Planeerimisseaduse järgi on ruumiline planeerimine demokraatlik, erinevate elualade 

arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne pikaajaline ruumilise arengu 

kavandamine. Igasugune arengu kavandamine peab tasakaalustatult arvestama majandusliku, 

sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja 

vajadusi (§1; cit Jauhiainen 2005). 

Käesoleva töö uurimispiirkonnaks valiti Tartus asuv Jaamamõisa linnaosa, kus viimase 10 

aasta jooksul on toimunud olulised muutused nii füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kui ka 

rahvastiku osas. Ühtlasi iseloomustab Jaamamõisa linnaosa, endise nimega Hiinalinn, hästi 

sotsialismiaja planeerimise kuldajal rajatud paneelelamute piirkonda.  

Nii nagu teisteski analoogsetes piirkondades pärast idabloki lagunemist, esines ka 

Jaamamõisa piirkonnas probleeme naabruskonna maine devalveerumise, füüsilise keskkonna 

lagunemise ning sotsiaalse keskkonna allakäiguga. Lisaks oli antud piirkond algselt ehitatud 

sõjaväelaste linnaosaks ning valdava osa siin elanud rahvastikust moodustasid vene rahvusest 

elanikud.  
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Käesolev uurimistöö on koostatud eesmärgiga kirjeldada linnaplaneerimise mõjusid 

kõnealuses piirkonnas. 

Uuring põhineb uurimispiirkonnas läbi viidud intervjuudel ning meedia- ja 

kinnisvaraanalüüsil. Lisaks on analüüsitud 1996. aastal kehtestatud Jaamamõisa linnaosa 

elamupiirkonna detailplaneeringu alusel läbi viidud muudatusi ning hinnatud planeeringus 

püstitatud eesmärke ja nende põhjendusi.  

Täpsemad uurimisküsimused on sõnastatud järgmiselt: 

 Kuidas erineb Jaamamõisa vana ja uue elurajooni elanike elukohatunnetus? 

 Kuidas Jaamamõisa elanikud tajuvad füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonna muutusi? 

 Kuidas on muutunud Jaamamõisa elupiirkonna kuvand pärast 1990ndaid aastaid? 

Uurimistöö koosneb seitsmest peatükist, sh sissejuhatus ja kokkuvõte ja neljast lisast.  

Esimeses peatükis antakse ülevaade uurimistöö teoreetilistest lähtekohtadest. Teises peatükis 

seletatakse lahti uurimistöö metoodika. Kolmas peatükk sisaldab ülevaadet 

uurimispiirkonnast, selle ajaloost ja kujunemisest, sotsiaalsest, füüsilisest ning 

majanduskeskkonnast. Neljas peatükk keskendub arenduse mõjudele uurimispiirkonnas ning 

viies koondab endas arutelu lähtuvalt uurimistöö analüüsist. 
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1. Teooria 

1.1 Jaamamõisa naabruskonda mõjutavad trendid.  

Erastamine ja riigi vähene sekkumine erastamisprotsesside juhtimisse 1990ndatel on tekitanud 

suure sotsiaal-majandusliku lõhe Kesk- ja Ida-Euroopa linnade elanikkonna hulgas. Suuri 

nõukogude ajal ehitatud paneelelamurajoone ähvardab allakäik, nende maine on madal ja 

halveneb veelgi (Brade et al. 2009). Ka Kährik (2000) väidab, et eeldatavasti on 1990ndatel 

toimunud erastamine toonud endaga kaasa majandusliku ebavõrdsuse kasvu.  

Ida-Euroopas on eluasemete erastamine toimunud viimase 20 aasta jooksul. Elanikeks on 

valdavalt keskmise sissetulekuga inimesed. Põhjamaades on suurem osa korterelamutest 

valitsuse valduses ning neid renditakse madalama sissetulekuga peredele. Lääne-Euroopas 

sama trend, mis põhjamaadeski. Elanikeks madalapalgalised ja sotsiaalset abi vajavad 

inimesed (Dekker; van Kempen 2004). 

Kui Lääne-Euroopa linnade naabruskondades elavad valdavalt sama sotsiaalse staatuse ja 

sissetulekuga inimesed siis endistes idablokimaades võib märgata vähemalt esialgu veel ühes 

elupiirkonnas kõrvuti elavaid erinevate haridustaseme-, sissetuleku- ja kvalifikatsiooniga 

elanikke. (Brade et al. 2009; Marcus & van Kempen 2000). 

  

Joonis 1. Jaamamõisa uue piirkonna suletud alad. Allikas: Pilleriine Kamenjuk, erakogu 

Tarastatud ja suletud piirkondade teke nii ääre- kui siselinnades on tingitud piirkonna suurtest 

erinevustest nii piirkonna arengu kui elanike mõistes. Ühest küljest julgeolek, teisalt elanike 
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soov olla eraldatud ümbritsevast. Linnade sellesuunalised arengumustrid kajastuvad nii 

Lääne- kui Kesk- ja Ida-Euroopa linnades (Brade et al. 2009; Marcus & van Kempen 2000). 

Ka Jaamamõisas toimuvad linnalised protsessid on toonud kaasa tarastatud ja suletud alade 

tekke. Sellised piirkonnad esinevad just linnaosa uute elamutega alal (joonis 1). 

Üldjuhul on märgatud, et viimaste aastakümnete jooksul on lääne linnades toimunud vaesema 

elanikkonna ning töölisklassiga asustatud vana kesklinna lähedal olevate piirkondade 

konverteerimine sotsiaalselt ja majanduslikult kõrgema klassi elamupiirkondadeks 

(Jauhiainen 2005). 

Gentrifikatsiooni reng Kesk- ja Ida-Euroopa linnades sõltub suures osas erasektori ja 

välisinvestorite, kuid ka riigi panusest arendatavasse piirkonda. Samas on nii erakapitali 

killustatus kui ka massiline erastamine tõsiseks probleemiks piirkonna ühtsele arengule 

(Brade et al. 2009). Kuigi gentrifikatsiooni on antud kontekstis käsitletud pigem kui 

siselinnalist protsessi, leidub arvestatav hulk näiteid endiste idabloki linnade hulgas, kus 

gentrifikatsioon ei järgi täpselt Lääne-Euroopa mustreid (Kovac et al. 2012). Uusmarksistliku 

lähenemise kohaselt muutub maakasutuse dünaamika linnakeskuse läheduse,s kui maast saab 

ostu-müügi objekt. Kasvav tähtsus on maal kui kapitalil, mis omab nüüd vahetusväärtust. 

Selleks, et tõsta linnaosa majanduslikku väärtust, on näiteks võimalik intensiivistada 

maakasutust ja/või asendada maade senine kasutusviis mõne senisest tulusamaga. Samuti võib 

füüsilise ja sotsiaalse uuendamise abil muuta madala asustuse ja väikese sissetulekuga 

elupiirkonna tiheda asustusega suurema sissetulekuga elanikkonnagrupi asualaks (Jauhiainen 

2005). 

Marcus ja van Kempen (2002) märgivad, et lääne ühiskonnas on äärelinnastumine toonud 

kaasa nn. suburbia tekke: äärelinn koos kõikide teenustega. Kuigi Jaamamõisa linnaosa ei pea 

tõenäoliselt juba oma linnaläheduse tõttu selliseid stsenaariume kartma, on viimastel aastatel 

toimunud arengud näidanud, et järjest enam tekib piirkonda olmeteenuseid pakkuvaid asutusi. 

Näiteks valmis 2007. aastal Jaamamõisa Ärikeskus ning umbes samal ajal rajati ka 

Jaamamõisa Selver ning lasteaed. 

Jaamamõisa linnaosa võimalikud ohud 

Paneelelamuid rajati valdavalt aastatel 1950-1990. Paneelelamute ehitamist alustati 

linnakeskuse lähedale, hiljem aga rajati ka juba keskusest kaugemale. Nende arhitektuur ja 

väljanägemine sõltumata asukohast on suhteliselt sarnane. Paljud paneelelamupiirkonnad on 

keerulises situatsioonis oma kauguse ja isoleerituse tõttu, sest puudub hästiorganiseeritud 
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transpordiühendus. Aastakümneid tagasi mitte ehk kõige parematest materjalidest ehitatud 

paneelelamupiirkondades on probleemid majade hooldamise ja korrashoiuga (Dekker; van 

Kempen 2004). 

Väga paljudes Ida-Euroopa linnades on oluline eluasemefondi puudujääk, seda eriti uute 

sotsiaalelamispindade osas. Inimesed eelistavad suures osas elada pigem linnaäärsetes 

ühepereelamutes kui kesklinnas, kuid tegelik olukord on hetkel veel vastupidine. Kesk- ja Ida-

Euroopa linnade erinevus Lääne-Euroopa linnadest kajastub kesklinnade ebapopulaarsuses. 

Läänes on kesklinnade eluasemed tõusva populaarsusega (Brade et al. 2009; Marcus & van 

Kempen 2002). 

Jaamamõisa linnaosa näol on tegemist kindlasti kasvava linnalise piirkonnaga. Seda kinnitab 

asjaolu, et Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna planeering (1996) näeb antud piirkonnas 

ette laiaulatuslikku elamuehitust ning osa sellest on juba realiseerunud. Eluasemefondi 

puudujäägi kasuks räägib asjaolu, et ka majanduslanguse aastatel ehitati kõnealuses 

piirkonnas korruselamuid ning kuigi kinnisvaraturu kõrghetk Eestis (ka Jaamamõisas, vt lisa 

3) oli 2006. aastal, on käesolevaks hetkeks valdav enamus majandussurutise ajal ehitatud 

majade kortereist omaniku leidnud ning maju ehitatakse järjest juurde. 

Kasvavat trendi näitab ka linnaosa rahvastik, mis 2005ndaks oli vähenenud ligikaudu 2900 

elanikuni. 2011. aasta seisuga elab linnaosas pisut rohkem kui 3200 inimest (joonis 7). 

Kuigi 1996. aastal kehtestatud Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering näeb 

ette piirkonna üldise maine ja füüsilise keskkonna parandamist uute arenduste näol, võib 

antud protsess endaga kaasa tuua lõhesid vanade ja uute elanike vahel. Separeerumine ja 

tarastatud piirkondade laialdane levik ei ole võimatu, samuti võib püsida oht nõukogudeaegse 

elamupiirkonna getostumisele.  

1.2. Linnapoliitikad 

Nõukogude ajal ei olnud olemas planeerimist käsitlevat seadust, kuid olid olemas normid ja 

reeglid, mis andsid juhiseid planeeringute sisu ja koostamise organisatsiooni kohta. 

Nõukogude ajal planeeriti põhiliselt tiheasustusega alasid, mille kohta koostati linnade ja 

alevite generaalplaane, maa-asulate planeerimise ja hoonestamise projekte, tööstusrajoonide 

planeerimisprojekte, ettevõtete grupi generaalplaani skeeme ja detailplaneerimise projekte. 

Nõukogude aja lõpuperioodil koostati ka mitmesuguseid rajooniplaneerimise projekte 

rajoonide ja kogu Eesti territooriumi kohta, mis oma olemuselt jäid rohkem akadeemilisteks 
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planeerimisprojektideks ja millel puudus igasugune mõju asustuse arengule. Planeeringute 

koostamine oli tsentraliseeritud, planeeringuid koostasid riigi (Riikliku Ehituskomitee) 

tellimusel riiklikud projekteerimisinstituudid. Kohaliku võimu ülesanne oli riigi poolt 

kinnitatud planeeringute elluviimine, planeeringute sisu kujundamisel oli neil vähe 

sõnaõigust. Kohalikku omavalitsust läänelikus mõistes ei eksisteerinud. Kogu maa oli riigi 

omanduses. Planeerimisdokumendid olid salajased või ametlikuks kasutamiseks. 

Planeeringute avalikustamist ei olnud normidega ette nähtud, kuid nõukogude aja lõpupoole 

hakati seda üha ulatuslikumalt praktiseerima. (Lass 2012). 

Kaasaegne planeerimine on kaasav, jätkusuutlik ja kõiki osapooli arvestav. 

Kaasaegne planeerimine on protsess, millel on kahesuguseid tulemusi:  

- otsene tulemus, st planeeringudokument, mille kehtestamisega kaasnevad seaduses 

ettenähtud tagajärjed;  

- kaudsed tulemused, mis salvestuvad protsessi osaliste “kõrvade vahele” ja selle kaudu 

mõjutavad planeeringu elluviimist ning planeeringuala edasist arengut.  

Kaasaegne hästi ülesehitatud interdistsiplinaarne ja interaktiivne avalik planeeringuprotsess:  

 loob interaktiivsed suhted eri alade ja huvide esindajate vahel, tagades planeeringu 

edukaks koostamiseks vajaliku infovahetuse ning elluviimiseks vajaliku kontaktide 

võrgustiku,  

 loob uusi oskusi ja teadmisi ning sünteesib neid, st toimib koolitusprotsessina kõigi 

osalejate jaoks,  

 edendab kohaliku kogukonna vaimsust ning loovust,  

 annab impulsse teistele planeeringu- ja valitsemistasanditele,  

 loob valmisoleku investeeringuteks,  

 tagab arenguprotsesside järjepideva jätkumise ja suurema korrastatuse,  

 tagab avalikkuse kontrolli planeeringu elluviimise üle,  

 edendab osalusdemokraatiat,  

 seob planeeringus osalejad palju tugevamini kohustusega planeeritu ka ellu viia,  

 tõstab kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse haldussuutlikkust (Lass 2005). 

Planeerimisseaduse järgi on ruumiline planeerimine demokraatlik, erinevate elualade 

arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne pikaajaline ruumilise arengu 
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kavandamine. Igasugune arengu kavandamine peab tasakaalustatult arvestama 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi (§1; cit Jauhiainen 2005). 

Planeerimise tagajärjel võivad endaga kaasa tuua erinevaid  füüsilisi, keskkondlikke ja 

majanduslikke mõjusid. Järgnevalt on toodud mõned võimalikud näited. 

Demograafilised ja sotsiaalkultuurilised probleemid: Paneelelamupiirkondades elab 

valdavalt vanem generatsioon, eriti Lõuna-Euroopas. Ida-Euroopa paneelelamupiirkondades 

on rohkem erinevaid vanusegruppe, lastega peresid. Lääne- ja Põhja-Euroopas on valdavateks 

elanikeks (80%) immigrandid, etnilised vähemused, kes on piirkonnas püsivaks 

elanikkonnaks. Läänes on see peamiseks põhjuseks, miks on suurenenud sotsiaalne 

heterogeensus (Dekker; van Kempen 2004). 

Majanduslikud probleemid: Lääne- ja Põhja- Euroopas on paneelelamupiirkondades teiste 

linnapiirkondadega võrreldes kõrgem töötute osakaal. Ida-Euroopas võib see olla aga hoopis 

vastupidi. Siiski on ka seal töötute osakaal suurenemas, kuna üleminek tootmiselt teenustele 

ja teenindamisele on põhjustanud töötuse ka madala kvalifikatsiooniga tööliste seas. Samad 

probleemid tekivad ka paljulapselistel peredel ja etnilistel vähemustel (Dekker; van Kempen 

2004). 

Elamiskõlbulikkus: paneelelamupiirkondi iseloomustavad majadevahelised rohealad, mis 

ühest küljes on väärtus, teisest probleem. Probleemiks on rohealade kehv hooldus ja 

kuritegevus, kuna politsei juurdepääs on raskendatud. Samas on rohealad potentsiaalseks 

„uuestiloomise“ või n. parkimise ümberkorraldamise territooriumiks. Parkimiseks 

ümberkorraldamist kasutatakse eriti Ida-Euroopas, kus normid, mis ehitamise ajal kehtisid, ei 

arvestanud nii suure autode hulgaga, kui praegu. Samuti on sagedased liiklusummikud. Lääne, 

Põhja- ja Lõuna-Euroopas võib nimetatud piirkondade probleemiks pidada veel 

teenindusasutuste (eelkõige poed) nappust. Samas on näiteks Rootsis ja Hollandis 

ostukeskused paneelelamute piirkondades taasavatud, üritades vähendada autoga liiklemist 

(Dekker; van Kempen 2004). 

Turvalisus: Elanikkond valdavalt küllalt erinevate elustiilidega, risk turvalisusele. 

Alkoholism vaesema elanikkonna hulgas, narkootikumid ja narkokaubandus. Lisaks ei mõju 

turvalisusele hästi töötus, vaesus, vähemused, antisotsiaalsed elanikud (Dekker; van Kempen 

2004). 

  



 

10 

 

1.3 Linnapoliitikad Jaamamõisa linnaosas 

Planeeringute koostamisel tuleb arvestada maakasutust ja ehitamist puudutavate seadustega ja 

nende alusel antud õigusaktidega, mis seavad mitmesuguseid maakasutus- ja ehitustingimusi 

ja kitsendusi. Planeeringute koostamisel tuleb arvestada looduskaitseseaduses, 

muinsuskaitseseaduses, maapõueseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses, ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seaduses, energiaseaduses, teeseaduses, raudteeseaduses, kinnisasja 

sundvõõrandamise seaduses ja teistes seadustes ning nende alusel antud õigusaktides 

sätestatud maakasutusnõudeid ja -kitsendusi. Näiteks loodus- ja muinsuskaitseseadustest ja 

nende alusel kehtestatud kaitse-eeskirjadest tuleneb ulatuslikke maakasutuskitsendusi, mida 

planeeringu sisu kujundamisel tuleb arvestada (Lass 2012). 

Planeerimisel on oluline ühendada erinevate huvigruppide soovid ja nägemused ja 

integreerida need huvid tuleviku arenguks. Oluline on inimesed kaasata kõigisse planeerimise 

osadesse, tihe koostöö käib erasektori ja avaliku sektori vahel. Eesmärgiks on leida tasakaal 

sotsiaalmajandusliku arengu ja keskkonna muutuste vahel (Jauhiainen 2005). 

Järgnevalt on loetletud üles olulisemad Jaamamõisa linnaosa puudutavad arengudokumendid: 

Tartu linna Üldplaneering 

Üldplaneering vastab Tartumaa maakonnaplaneeringu põhimõtetele, täpsustades seda riigi 

huvide määramisel Tartu linnas. Üldplaneering on pärast selle kehtestamist aluseks linnaosade 

üldplaneeringute, üldplaneeringut täpsustavate teemaplaneeringute ja detailplaneeringute 

koostamisele ning seadusest tulenevatel juhtudel projekteerimistingimuste määramisele (Tartu 

linna Üldplaneeringu seletuskiri 2003). 

1996. aastal kehtestatud Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna 

detailplaneering 

Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna detailplaneeringu vajaduse tingis:  

 Nn. „Hiinalinna“ olemasoleva hoonestuse, kruntimise ja teedevõrgu 

arenguperspektiivide täpsustamise vajadus.  

 Tartu linna kirdeosa detailplaneeringuga fikseeritud uue elamupiirkonna ehitusõiguse 

ja krundi suuruse lahenduse andmise vajadus. 

 Planeeritava elamupiirkonna teedevõrgu sidumise vajadus Räpina mnt, Jaama tn, 

perspektiivse Vahi tn magistraalidega. 

 Puhkealade territoriaalse arengu, käsutus- ja hooldusliigituse täpsustamise vajadus. 
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 Keskkonnakaitseliste meetmete täpsustamise vajadus. 

Planeeringu eesmärgiks on omaaegse isoleeritud territooriumi sidumine linna kui 

tervikuga 

Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerimis- 

ja ehitusseaduse §2. Tuginedes seadusliku aluse koostamine projekteerimistingimuste 

väljastamiseks (Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna detailplaneeringu seletuskiri 

1996). 

 

Tartu Raadi lennuvälja ja selle lähiala üldplaneering 

Planeeringu koostamise eesmärkideks on planeeritava ala arengupiirkondade ja nende 

väljaheitmise majanduslike võimaluste määratlemine arvestades olemasolevate tehnovõrkude 

ja teede maksimaalset kasutust, maa-ala funktsionaalne tsoneerimine, hoonestatavate ja 

haljastatavate alade määramine (Tartu Raadi lennuvälja ja selle lähiala üldplaneeringu 

seletuskiri 2000). 

Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering"Jalgrattateede arenguskeem“ 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on kinnitatud jalgrattateede skeemi täpsustamine jalgrattateede 

trassivalikute, märgistuse ühtlustamise ning marsruutide kavandamise põhimõtete osas. (Tartu 

linna üldplaneeringu teemaplaneeringu "Jalgrattateede arenguskeem“ seletuskiri 2001.) 

Tartu Üldplaneeringu teemaplaneering “Vabaõhu mängu ja -spordiväljakud” raames 

on linnaosa territooriumile kavandatud kolm mänguväljakut, millest üks jääb ka uuringu 

piirkonda. Esimene neist asub aadressil Puiestee 130, teine asub aadressil Rõõmu tee 18, 

kolmas rajatav mänguplats asub Lääne tn 11 sisehoovis (Tartu linna üldplaneeringu 

teemaplaneeringu „Vabaõhu mängu- ja spordiväljakud“ seletuskiri 2002). 

 

Käesoleval hetkel menetluses olevad Jaamamõisa linnaosa puudutavad planeeringud: 

Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering "Vabaplaneeringuga alade 

parkimispõhimõtted“ 

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on anda suunad Annelinnas ja teistel 

vabaplaneeringuga aladel tekkinud parkimisprobleemide lahendamiseks vajalike tegevuste ja 

maakasutuspõhimõtete välja töötamiseks. Vabaplaneeringuliste kortermajade piirkondade 
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parkimiskorralduse lahenduse põhiline eesmärk on luua üldplaneeringu tasandi täpsusastmes 

eeldused väärtuslikuma, inim- ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna loomiseks läbi sobiliku 

haljastuse osakaalu ning samal ajal piisavate juurdepääsu- ja parkimisvõimaluste (Tartu linna 

üldplaneeringu teemaplaneering "Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted“ seletuskiri 

2013). 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneering  

Planeeringu eesmärk on kaaluda maakasutuse intensiivsemaks muutmist ja võimalust kehtiva 

detailplaneeringuga määratud üksikelamute ja ridaelamute maa-ala kasutusotstarbe muutmist 

lisaks ka kuni kahekorruseliste korterelamute maaks. Eskiislahenduses antakse linnaosa pargi 

asukoha ettepanek. Eskiislahenduse koostamise eesmärk on välja selgitada muuhulgas 

kavandatav elanike arv ja sellest tulenev teenuste vajadus ning liikluse tekke ja parkimise 

nõudlus (Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu seletuskiri 2012). 
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2. Metoodika 

2.1. Poolstruktureeritud intervjuud 

Käesoleva uurimustöö raames viidi läbi 8 poolstruktureeritud intervjuud uurimispiirkonnas 

elavate inimestega ning üks ekspertintervjuu Tartu Linnavalitsuse ametniku, 

planeeringuteenistuse juhataja Indrek Rannikuga. 

Poolstruktureeritud intervjuu on sotsiaalteadustes sageli kasutatav kvalitatiivne 

uurimismeetod, mille eesmärk on uurida, kuidas teatud teemasse suhtutakse ning mis on 

põhjendused ja selgitused, mida sellega seoses esitatakse. Poolstruktureeritud intervjuu 

võimaldab intervjueerijal eelnevalt väljamõeldud küsimusi esitada paindlikus järjekorras ning 

lisaks on võimlaik küsida täpsustavaid ja suunavaid küsimusi, et täpsustada intervjueeritava 

seisukohti (Laherand 2008).  

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

isikliku keelekasutuse ning hinnangutega (Supilinna Selts jt. 2011-2012).  

Oluliseks eeliseks on ka paindlikkus - võimalus andmekogumist reguleerida vastavalt 

olukorrale ja vastajale (Hirsjärvi jt. 2007). 

Antud meetodi puuduseks võib lugeda üldistamisvõimaluse puudumist. Tegemist on üksikute, 

konkreetselt valitud inimeste arvamustega, mida ei saa üle kanda ja laiendada kogu 

kogukonnale. Seetõttu on poolstruktureeritud intervjuu kõrval oluline kasutada ka teisi 

meetodeid (Supilinna Selts jt. 2011-2012). 

Poolstruktureeritud intervjuu jaoks kohalike elanikega koostati kuuest põhiküsimusest ning 

viieteistkümnest alaküsimusest koosnev küsimustik (lisa 1). 

Ekspertintervjuu on üks poolstruktureeritud intervjuu vorme, kus huvi ei paku (terviklik) 

inimene ise, vaid tema teadmised teatud valdkonna kohta, kusjuures uuringusse on eksperdid 

kaasatud kui teatud rühma esindajad (Laherand 2008). Eksperdile esitatud küsimused on 

toodud lisas 2. 

Kohalike elanike intervjueerimisel on kasutatud kvootvalimit. Esimese kriteeriumina jagati 

uuritav piirkond kaheks osaks vastavalt elamute valmimisajale: nõukogude režiimi ajal 

ehitatud ja pärast nõukogude režiimi ehitatud elamud. Seega tekkis uuritava piirkonna siseselt 

omakorda kaks uurimisala. Mõlemas piirkonnas viidi läbi 4 intervjuud, iga intervjuu 

ligikaudne kestvus oli 20 minutit. Kuna erinevaid allikaid arvestades võis oletada, et 

Jaamamõisa vanema osa elanikest suur osa on venelased, seati valimi moodustamisel 

tingimus, et vähemalt pooled antud piirkonna vastajatest peavad olema vene rahvusest. Lisaks 

seati mõlema piirkonna valimi moodustamisel kriteeriumiteks, et üks vastaja peab olema 



 

14 

 

kolinud piirkonda viimase aasta jooksul ja vähemalt 2 vastajat peavad olema elanud 

piirkonnas vähemalt 5 või rohkema aastat.  

Intervjuu läbiviimiseks koostati üldandmete ankeet ja küsimustik (lisa 1). Seejärel viidi 

ajavahemikul 11.04.-19.04.2013 kaheksa Jaamamõisa elanikuga läbi probleemikeskne 

intervjuu.  

„Intervjuu eesmärk on nii objektiivsete andmete kogumine inimese käitumise kohta kui ka 

nende subjektiivsete tajuviiside väljaselgitamine, mille abil inimene käsitleb sotsiaalset 

reaalsust“ (Laherand 2008). Intervjueerimisel kasutatakse lühikest küsimustikku, mille abil 

kogutakse andmeid intervjueeritava sotsiaalse tausta kohta, intervjuu skeem on mõeldud 

intervjueeritava poolt arendatava narratiivi toetamiseks, kuid aitab ka intervjueerijal otsustada, 

millal sisse tuua oma probleemikeskne suunatud küsimus (Laherand 2008). 

Pärast intervjuude läbiviimist salvestatud intervjuud transkribeeriti. Intervjuude analüüsimisel 

on käesolevas töös kasutatud suunatud sisuanalüüsi.  

Suunatud sisuanalüüsi eesmärgiks on kinnitada või edasi arendada mingit teoreetilist 

raamistikku või teooriat (Laherand 2008). Esialgne kodeerimisskeem leitakse varasema 

teadmise põhjal ning hilisemas töötluses alustatakse kodeerimist eelnevalt määratud 

koodidega. Antud töös on esialgsete kategooriate leidmiseks koodid deduktiivselt tuletatud 

uurimisküsimuste põhjal. Hiljem kasutati kodeeritud tekstiosi mingi olukorra või kogemuse 

iseloomustamiseks või hinnangu andmiseks. Intervjueeritud inimeste hinnangud jagati esmalt 

kaheks: probleemse iseloomuga ja positiivse iseloomuga. Seejärel moodustati mõlemas grupis 

kolm kategooriat: arendus, füüsiline keskkond ja sotsiaalne keskkond. Elanike hinnangud 

kategoriseeriti ja vastused nende hulgast leiti vastavalt uurimisküsimustele. 

Mõned elanike hinnanguid iseloomustavad teksid on analüüsis näidetena välja toodud. Teksti 

lõpus on sulgudes ära märgitud vastaja sugu, vanus, vastaja elupiirkond (V-vana, U-uus) ja 

Jaamamõisa linnaossa kolimise aasta. 

Näide: „Ja üheksakümnendatel oli ka raske aeg. Keelt ei osanud siis oli ikka väga raske tööd 

leida. On praegugi muidugi.“ (Mees, 48, V, 1966) 

2.2. Meedia- ja kinnisvaraanalüüs 

Kinnisvaraülevaade 

Kinnisvaraülevaade Jaamamõisa linnaosa kohta on esitatud seisuga 13.04.2013. Andmed on 

võetud Maa-ameti tehingute andmebaasist ning kinnisvaraportaalist KinnisvaraWeb 

(www.kv.ee). Kinnisvaraportaalis on võimalik eristada korterite müüki, majade müüki, 

korterite üürimist, äripindade müüki ja üürimist. Kuna Jaamamõisa territooriumist suure osa 
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hõlmab enda alla garaažide kompleks, siis vaadeldakse ka garaažide müüki ja üürimist. 

Maaameti tehingute andmebaas võimaldab saada ülevaate üldistest trendidest ja ostu-müügi 

tehingutest (lisa 3). 

Meediaülevaade 

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

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

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

maine (lisa 4). Nimetatud ülevaade ei pretendeeri kriitilise diskursusanalüüsi nimele. Eelkõige 

on ülevaatega, mille eesmärgiks on mõista toimunud protsesse ajalises skaalas. 

Meediaülevaade on koostatud interneti kaudu ligipääsetavate artiklite põhjal. Peamiste 

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

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

 

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

ekspertintervjuu ja transkribeeris selle ning suhtles eluruumide teenistuse peaspetsialistiga. 

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

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

kinnisvaraülevaate koostas Pilleriine Kamenjuk. Edasise andmete analüüsi viis iga rühmaliige 

läbi eraldi. 
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3. Uuringu piirkond 

Käesoleva uurimistöö uurimispiirkonnaks on Jaamamõisa linnaosa Tartus. Tartu linn asub 

Suur-Emajõe keskjooksul 38,8 km² suurusel maa-alal. Tartul on ühine piir nelja vallaga: 

põhjas Tartu, idas Luunja, lõunas Ülenurme ja läänes Tähtvere vallaga. Tartus on 17 linnaosa: 

12 Emajõe paremal kaldal (Supilinn, Tähtvere, Veeriku, Maarjamõisa, Tammelinn, Ränilinn, 

Vaksali, Kesklinn, Karlova, Variku, Ropka, Ropka tööstusrajoon) ja 5 vasakul kaldal (Raadi-

Kruusamäe, Ülejõe, Jaamamõisa, Annelinn, Ihaste) (Tartu Linnavalitsus 2005). 

3.1. Paiknemine ja kujunemine 

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

linna piiriga (joonis 1). Linnaosa hõlmab ca 150 ha maa-ala ja paigutub nii oma asukoha kui 

ka hoonestuse iseloomu tõttu pigem vahelinnalisse kui siselinna regiooni. Naaberlinnaosadeks 

on lõunas Annelinn, edelas Ülejõe, idaküljes Raadi-Kruusamäe linnaosa.  

Selle elurajooni seotus Tartu kui tervikuga oli aastakümneid minimaalne ning linnal puudusid 

praktiliselt võimalused kujundada siinset planeeringut, linnaosa välisilmet ja infrastruktuuri 

(Mällo 1995). 

Linnaosa kujunemisprotsessi olulisemateks etappideks on olnud esmalt nõukogude ajal 

rajatud sõjaväelaste linnak ning 1996. aasta linnaosa elamupiirkonna detailplaneeringuga ette 

nähtud uute elamute rajamine, mis kestab jätkuvalt. 
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Joonis 2. Jaamamõisa linnaosa paiknemine. Allikas: Tartu Linnavalitsuse andmed
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Ajalooline ülevaade  

Jaamamõisa, endise nimega Hiinalinna kujunemise alguseks võib pidada Teise maailmasõja 

järgset perioodi, mil algas Soomelt reparatsioonina saadud kilpmajade ehitamine ajaloolise 

Jaama mõisa territooriumile. Antud piirkonnast kujunes sõjaväelaste linnaosa, mida nimetati 

ametlikult Avigorodokiks. Elanikeks olid vene sõjaväelased, meditsiiniõed ning tehnilised 

töötajad, kes elasid Hiinalinnas esialgu vaid paar-kolm aastat (Kohler 2009).  

Raadi lennuvälja laiendamine ja tema funktsioonide mitmekesistumine tingis vajaduse 

tunduvalt suurema elamufondi järele. 1970. aastast alustati Hiinalinna viiekorruseliste 

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

ohvitserkonnast (Mällo 1995).  

Joonisel 2 on näidatud Jaamamõisa linnaosale iseloomulik perpendikulaarne tänavaskeem, 

barakkelamute jaotus ja paigutus linnaosas ning paneelelamute asukoht. 

 

Joonis 2. Uuringuala ajalooline paiknemine. Allikas: Maa-amet X-GIS NSVL o-42 (1:25 000 

keskmine).  

Kuni 1991. aastani oli linnaosa kasutusel sõjaväelinnaosana. Nõukogude režiimi lagunedes 

hakkas Hiinalinn muutuma tavaliseks elamurajooniks. Nõukogude liidu lagunemisega seoses 

lahkusid siit paljud endised elanikud. Piirkonna maine hakkas kiiresti alla käima. Vestluse 

põhjal kohalike elanikega võib väita, et tol ajal oli siin kõrge kuritegevuse tase.  
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Samuti lagunes ka füüsiline keskkond. Barakkelamud on selleks ajaks täiesti amortiseerunud, 

puudusid kommunikatsioonid ja tingimused olid antisanitaarsed (Jaamamõisa linnaosa 

elamupiirkonna detailplaneering 1996). Venekeelsed tänavanimed muudeti eestikeelseteks. 

Hakati tegema ettevalmistusi planeerimiseks, viidi läbi keskkonnamõjude hindamised ja 

sotsioloogilised uuringud (Mällo 1995; Jauhiainen, Mällo 1997; cit. Jauhiainen 2003). 

1996. aastal valmis linnaosa detailplaneering, mille eesmärgiks oli piirkonna üldise kuvandi ja 

olemasoleva elukeskkonna parandamine. Joonisel 3 on näidatud planeeringuala, kus 

otsustatakse säilitada olemasolev range struktuuriga teedevõrk. Kuna piirkonnal kõrge 

potentsiaal elurajoonina, otsustatakse säilitada olemasolevad viiekordsed paneel- ja 

tellismajad, barakkidele aga kehtestatakse lammutamiskohustus uue elurajooni rajamise 

võimaldamiseks (Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering 1996). 

 

 

Joonis 3. Detailplaneeringu ala Jaamamõisas. Allikas: Jauhiainen 2003  

Alates 2005. aastast on toimunud uute paariselamute rajamine Rõõmu tee, Käbi ja Lehe 

tänavale ning uute korruselamute rajamine Ida ja Ladva tänavatele.  

3.2. Füüsiline keskkond 

Jaamamõisa linnaosa maakasutusest suurima osa moodustab elamumaa (EE, EK) 

sihtotstarbega maa (joonis 4). Suuruselt järgmise osa moodustab tootmismaa (T, Tk) ning 
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sellele järgneb sotsiaalmaa (ÜM, SH, SÜ). Linnaosa piiridesse jäävad veel mäetööstusmaa 

(K), ärimaa (Ä) ja transpordimaa sihtotstarbega maad. 

 

 

Joonis 4. Funktsionaalne tsoneering Jaamamõisa linnaosas. Väljavõte Tartu linna kehtivast 

üldplaneeringust. Allikas: Tartu Ülikooli Geograafia osakond  

Maaomandi omandivormi muutused on kajastatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Jaamamõisa maabilanss omandivormi järgi. Allikas: Tartu Linnavalitsus 

 1999 2002 2006 2011 

Eramaa (ha) 4,38 17,6 31,2 31,5 

Munitsipaalmaa (ha) 50,13 75,4 66,2 82,8 

Riigimaa (ha) 0,3 31,5 31,7 9,2 

Reformimata maa (ha) 79,33 24,5 19,9 2,4 

Kokku (ha) 134,14 149 149 149 

 

Jaamamõisa linnaosa võib hoonestuse järgi jagada tinglikult viieks:  
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 kortermajade piirkond - hõlmab endas nii nõukogude ajal ehitatud viiekordseid 

paneelelamuid kui ka uusi kahe- ja kolmekordseid korterelamuid Lääne, Põhja pst, 

Oksa, Ida ja Ladva tänavatel. 

 paarismajade piirkond - Lehe, Käbi ja Rõõmu tee tänavatel asuvad ühekordsed 

paarismajad/elamud, mis eristuvad selgesti ülejäänud linnaosa hoonestusest ning 

asetsevad ülejäänud hoonestusest eraldi. 

 garaažilinnak - nõukogude ajal ehitatud umbes 17 ha alal paiknev garaažilinnak 

vanade paneelelamute vahetus läheduses. 

 puukooli linnak - Rõõmu teel asuva Tartu puukooli vahetus läheduses paiknev 

hoonestus, sh. kahe- ja kolmekordsed korterelamud. 

 aiamajade piirkond - nõukogude ajal stiihiliselt tekkinud aianduskruntide juurde 

kaootiliselt rajatud kerghoonestus (kasvuhooned, kuurid, aiamajad).  

Sotsialismiajal rajatud kortermajade vanuseks Jaamamõisa vanemas elurajoonis on 23 kuni 43 

aastat. Kaksteist maja seitsmeteistkümnest on valminud aastatel 1970-1985, ülejäänud aastatel 

1989-1990. Majad on viiekordsed ja valdavalt paneelkonstruktsiooniga (Mällo 1995). Majade 

üldilme ja ehituslik seisukord on kehvas seisukorras, sama võib öelda ümbritseva keskkonna 

kohta. Kirjeldatud piirkonna vahetus läheduses laiub 17 ha suurune garaažlinnak, millel on 

iseloomulikud 1-2 korruselised silikaattellistest garaažihooned.  

Põhja pst idaküljele, samuti vanema elupiirkonna vahetusse lähedusse, on alates 2005. aastast 

kerkinud 17 uut kolmekorruselist kortermaja. Piirkonna üldine keskkond on sarnane enamike 

Eesti uuselamurajoonide keskkonnale (joonis 5). Uuringu läbiviimise hetkel on 

valmimisjärgus veel kaks uut kahekorruselist kortermaja (Pau 2013). 
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Joonis 5. Jaamamõisa uus elamupiikond. Allikas: Kertu Anni, erakogu 

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

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

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

on antud tänav kavandatud Tartu ringteed linna keskusega ühendavaks puutujasuunaliseks 

põhitänavaks (Unt 2010). Teede ja tänavate seisukord on uuringupiirkonnas pigem kehv 

(joonis 6). Kaasajastamist vajab nii Põhja pst kui mitmed väiksemad tänavad (nt Lääne tn), 

mis viivad korterelamute vahele. 2010. aastal on koostatud töö “Jaamamõisa linnaosa 

korruselamute elamugrupi parkimistingimuste laiendamine” näitab kuhu ja millises mahus on 

Jaamamõisa linnaosas veel võimalik parklate rajamine eesmärgiga lahendada parkimisega 

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

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

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

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

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

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

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

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna põhjaosa detailplaneeringu eskiislahenduse ette nähtud 

majade vahele. Ristmiku juures asub kolm peamist bussipeatust. Ühistransport tagab väga hea 
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ligipääsu Kesklinnale, Karlovale, Annelinnale, Raadi-Kruusamäele ja Ülejõele, kuid hea 

ühendus on tagatud ka teiste linnaosadega.  

 

  

Joonis 6. Uuringuala teed ja tänavad. Vasakul vana, paremal uus piirkond. Allikas: erakogu 

Parke või parkmetsi on Jaamamõisas vähe. Kiik (2009) on Jaamamõisas eristanud kokku neli 

haljasala: Rõõmu tee ja Jaama tn haljasala ning Rõõmu tee haljasala, Jaamamõisa truubi 

haljasala, Rahumäe kalmistu. Lisaks on Kiik (2009) neid ka kirjeldanud. Kolme esimese 

puhul on miinustena toodud tolmu ja müra, samamoodi puuduvad neis ka istepingid. Ühelgi 

haljasalal ei ole lastele mänguplatse, küll on aga Jaamamõisa truubi haljasala piisavalt suur 

pallimängudeks. Rõõmu tee ja Jaama tn haljasalal ning Rõõmu tee haljasalal on kõrghaljastus. 

Muud lisaväärtused puuduvad samuti.  

Uuringupiirkonna põhjaosas on suuremaid puid ja võsa. Hetkel asub Tartu Lasteaed Lotte 

kõrval suurem roheala, mille ühes osas on mõningaid suuremaid puid, teises osas on tegu 

murukattega alaga. Seda kasutavad paljud koeraomanikud jalutamiseks. Tulevikus on plaanis 

sinna jätkata korterelamute rajamist. 

Põõsastike ja puudega oli varasemalt kaetud Ida tänava äärne ning praegune Ladva tn kruntide 

alune maa, mis selgesti eraldas Lehe tn ja Käbi tn pereelamuid Jaamamõisa korterelamutest. 

Praegust rohealade vähesust tasakaalustab tulevikus rajatav suurem ja massiivsem pargi-

metsaala, mis hõlmab linnaosa põhja- ja idaosa. Korterelamute vahel, eelkõige vana osa poole 

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

kõrghaljastus sisuliselt puudub (joonis 5). Ühelt pool on see tingitud sellest, et on istutatud 

vähe puid, teiselt poolt aga sellest, et need istutatud puud on veel noored. Enne uue osa 

arendamist oli kõnealune piirkond valdavalt kõrghaljastusega, võsastunud parkmetsa 
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meenutav ala. Arendamise käigus ei peetud vajalikuks suuri puid säilitada ning rajati nn 

„kultiveeritud maastik“. 

3.3. Sotsiaalne keskkond 

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

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

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

väljarännet, mis on tingitud laiemast sotsiaalsest muutusest Eestis ja elustandardi 

halvenemisest antud piirkonnas. Rahvusliku koosseis moodustus 1995. aastal 29% eestlastest 

ja 71% teistest rahvustest (Mällo 1995). Ametliku statistika järgi on rahvaarv pärast 1998. 

aastat olnud edasi languses, mille madalseis oli 2005. aastal. Piirkonna rahvaarv on alates 

2006. aastast iga aastaga kasvanud. Võrreldes 2005. ja 2011. aastat on rahvaarv antud 

ajaperioodi jooksul kasvanud 9%. Jaamamõisa rahvastiku dünaamika on toodud joonisel 7.  

 

Joonis 7. Rahvastiku dünaamika Jaamamõisa linnaosas. Allikas: Statistiline ülevaade TARTU 

2006-2011 ja Tartu lühiülevaade 1998-2005 

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

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

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

64-aastased) (joonis 8). 2011. aastal moodustasid mehed 44% ning naised 56% 

kogurahvastikust. Rahvusliku koosseisu kohta tänasel päeval võib anda hinnangu, kuna 

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

kuidas piirkonda on tulnud väga palju eestlasi.  
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Joonis 8. Elanikestruktuur ajaperioodil 2005 - 2011. Allikas: Statistiline ülevaade TARTU 

2006-2011 ja Tartu lühiülevaade 2005 

Asustustiheduse poolest jääb Jaamamõisa Teiste Tartu linnaosadega võrreldes pisut alla 

keskmise. Kui näiteks Annalinnas, mis on kõige kõrgema asustustihedusega piirkond Tartus, 

oli 2011.a. seisuga 5079 in/km² ja Maarjamõisas, mis on kõige madalama asustustihedusega 

elab 334 in/km² oli Jaamamõisa elanike arv samal aastal ühel km² 2149 inimest (Tartu 

Linnavalitsus 2012). 

3.4. Füüsilise sotsiaalse keskkonna kirjeldus 

Sotsiaalobjektid enne Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu kehtestamist antud 

linnaosas puudusid (Jaamamõisa linnaosa elamupiirkonna detailplaneering 1996). Aadressile 

Jaama tn 72 on detailplaneeringu järgi koostatud projekt, mille kohaselt oli sinna ette nähtud 

rajada vanadekodu. Vanadekodu idee pole tänini realiseerunud. 1998. aastast asub antud 

aadressil Tartu Väikelastekodu Käopesa, mis on oma tegevuses orienteeritud puuetega lastele. 

2012. aasta lõpus pandi riigi poolt esimesed nurgakivid kolmele peremajale peahoonega 

samal krundil. Linnaosa territooriumil asub ka Tartu Maarja Kool, mis tegutseb endise Jaama 

mõisa hoonetes. Tegu on munitsipaalkooliga, kus õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe 

õpilased (Tartu Maarja kool 2013a). Samal territooriumil tegutseb ka MTÜ Tartu Maarja 

Tugikeskus, mille all tegutseb ka rehabilitatsioonimeeskond (Tartu Maarja kool 2013b). 2008. 
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aastal rajati Jaamamõisa linnaossa Tartu Lasteaed Lotte, mille rajamise üheks eesmärgiks oli 

ka piirkonna kultuurilise maine ja turvalisuse tõstmine (Rüütli 2011).  

Tartu linnal on Jaamamõisasse plaanis ehitada rehabilitatsioonikeskus neile inimestele, kes ei 

tule eluga toime (Olmaru 2013). Rehabilitatsioonikeskuse konkreetne asukoht on veel 

teadmata. 

3.5. Majanduskeskkond 

Tartu linna üldplaneeringus on piirkonna elanikke teenindava tõmbekeskusena kavandatud 

Põhja pst ja tn ristmiku piirkond, kus hetkel asub Olerexi tankla ning Jaamamõisa Ärimaja. 

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

asuvad üksnes korterelamud.  

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

kaupu ja teenuseid pakkuvat keskust. Jaamamõisa Ärimajas paiknevad ilusalong, 

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

seal autokool. Lisaks asuvad samas hoones mõned korterid. Jaamamõisa ostukeskuses 

paikneb toidu- ja tarbekaupade pood “Selver”, apteek, lillepood, riidepood, optikaäri ja 

talupood. Uuritava ala keskel, Põhja pst 12 asub kunagine ABC-tüüpi kauplus (kehtiv DP), 

mida praegu kasutatakse pudukaupade poena. Jaama tn ja Põhja pst ristmikul, korterelamute 

vahetus läheduses, asub tankla. Linnaosa lääneosas asub RMK Tartu Puukool, mis hõlmab 

arvestatava osa linnaosa territooriumist.  
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4. Arendus ja selle mõjud 

4.1. Füüsiline keskkond 

Antud detailplaneeringu algatas Tartu Linnavalitsus ja see võeti vastu 1996. aastal ning see 

kehtib ka praegu, kuigi koostatud on ka uus planeeringulahendus (vt allpool). Samas on 

linnavalitsus otsustanud uue planeeringu koostamist mitte algatada enne järgmiste kohalike 

omavalitsuste valimisi (Ranniku 2013). Kehtiv detailplaneering on 2006. aastal kehtetuks 

tunnistatud Tartu linna kirdeosa üldplaneeringu edasiarendus. 

 

Antud planeeringu koostamise vajaduse tingis: 

 nn „Hiinalinna“ olemasoleva hoonestuse, kruntimise ja teedevõrgu 

arenguperspektiivide täpsustamise vajadus; 

 Tartu linna kirdeosa üldplaneeringuga fikseeritud uue elamupiirkonna ehitusõiguse ja 

krundi suuruste lahenduse andmise vajadus; 

 planeeritava elamupiirkonna teedevõrgu sidumise vajadus olulisemate teedega (Räpina 

mnt, Jaama tn, perspektiivne Vahi tn); 

 keskkonnakaitseliste meetmete täpsustamise vajadus; 

puhkealade arengu-hoolduse täpsustamise vajadus (Jaamamõisa linnaosa 

eluasemepiirkonna detailplaneeringu seletuskiri 1996). 

Planeeringu üldine eesmärk on omaaegse isoleeritud territooriumi konverteerimine tagasi 

linna keskkonda elamupiirkonnana ja sidumine linna kui tervikuga. Siiani on see väga raske 

olnud nii keskkonna kui nn mentaalse reostuse tõttu - paljud inimesed mäletavad seda 

piirkonda nö vene piirkonnana. Samas aeg on edasi läinud, põlvkond vahetunud ning 

uusarendused ja uued elanikud sisse tulnud. See on tasapisi võimaldanud inimeste mälust 

Jaamamõisa negatiivset kuvandit „kustutada“ (Ranniku 2013). 

Kohalike elanike kommentaarid piirkonna kuvandi kohta: 

„Ma ei tahtnud seda piirkonda, ma olen seda kogu aeg kartnud. Ma olen kortereid üürinud ja 

kogu aeg vältinud seda piirkonda tegelikult.“ (Naine, 49, V,2007) 

 „No siis olid sellised kahtlased ajad. Talongid ja kõik need süsteemid. Siis oli palju 

Venemaaga tegemist, kuna inimesed hakkasid otsima töökohti Venemaal ja hakkasid siit ära 

minema. Ja üheksakümnendatel oli ka raske aeg. Keelt ei osanud siis oli ikka väga raske tööd 

leida. On praegugi muidugi.“ (Mees, 48, V, 1966) 
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„Väiksena ma mõtlesin, et siia ma küll ei julge tulla. Ma olin Annelinna tüdruk. Et Hiinalinn 

ja venelasi täis. Garaažid ja ei tea kõik, mis seal toimub.“ (Naine, 28, V, 2012) 

Osa praegustest aiamaadest on uue kavandatava planeeringu järgi määratud hoonestusaluseks 

maaks. Paarkümmend aastat tagasi on neil aladel tehtud pinnase reostuse uuringud. Reostust 

ei tuvastatud ja tänu sellele on võimalik ka ehitada. Kuid võimaluse aiapidamise traditsiooni 

jätkamiseks antud piirkonnas peaks andma hoopiski kavandatav kogukonnaaed. Linna poolt 

on ettevalmistused edasiseks arendustegevuseks tehtud s.t. planeeringukohased kinnistud on 

moodustatud, kuid praegu nende müügiga ei tegelda, sest uut planeeringut pole kinnitatud 

ning praegu pole ka õige aeg müüa (Ranniku 2013). 

Linnaosa elaniku kommentaar: 

„Vot seal seda teed hakkavad ehitama millalgi,“ (Idaringtee)... „seal on ju need meie 

juurviljaaiad. No juba 10-15 aastat käsevad ära koristada seal kõik, et kohe hakatakse teed 

ehitama.“...“Kindlasti on aiad olulised. Kui need oleksid näiteks seaduslikud siis oleks seal 

kõik kindlasti ilusam ja parem. Aga praegu on selline olukord, et suvalisel momendil võidakse 

need kokku tõugata,“... „vanematele inimestele on see ikka väga tähtis, et nad saaksid oma 

juurvijaaias toimetada.“ (Mees, 48, V, 1966) 

Garaažide puhul on aga keskkonnareostus suur ja Indrek Ranniku sõnul puuduvad linnal 

rahalised vahendid selle piirkonna puhastamiseks. Ka linna kui terviku elamudefitsiit pole nii 

suur, et oleks vaja sellele maa-alale nii palju ressurssi suunata ja seal lammutamisega 

tegeleda. Samas on kaugemas tulevikus läbi garaažilinnaku planeeritud paralleeltee 

perspektiivse Raatuse tänavani (Ranniku 2013), mis viitab sellele, et piirkonda pole päriselt 

unustatud, kuid võib öelda, et reaalselt hakatakse sellega tegelema alles aastakümnete pärast. 

Kui Jaamamõisa piirkonda planeerima hakati, olid seal vaid vanad 5-korruselised 

sektsioonelamud ja nende vahetus läheduses barakkelamute maa-ala. Barakkelamud olid juba 

toona amortiseerunud, puudusid kommunikatsioonid ja elamistingimused olid antisanitaarsed. 

Paneelmajade seisund oli erinev, kohati samuti amortiseerunud. Teed ja tänavad olid ja on 

tänaseni selles piirkonnas halvas seisukorras. Paneelelamute piirkonda rajatud haljastus oli 

oma liigilise koostise tõttu vananenud ning omavoliliste istutuste tõttu on kujunenud välja 

juhuslik haljastussüsteem. Elamupiirkonna ümbruses puudusid kõrghaljastuse alad 

(Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna detailplaneeringu seletuskiri 1996). 

Lehe tn, Käbi tn ja Rõõmu tee äärde on aastatel 2004 - 2005 ehitatud 1-korruselised 

paarismajad. Uue elamupiirkonna keskel, Ida tänaval asuvad aastatel 2005 - 2011 ehitatud 2- 



 

29 

 

ja 3-korruselised korterelamud (Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna detailplaneeringu 

eskiis 1996). 

Planeeringu koostamise ajal oli ärihoonestust vaid Põhja pst 12 aadressil. Tegemist oli ABC-

tüüpi kauplusega. Puudusid sotsiaalobjektid (Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna 

detailplaneeringu seletuskiri 1996). 

Teenindus-, kaubandus- ja ühiskondlikke hooneid on arenevas Jaamamõisa linnaosas ka 

tänasel päeval suhteliselt vähe. Aastatel 2007 - 2008 avati seal Tartu Lasteaed Lotte, 

Jaamamõisa Ostukeskus ja Jaamamõisa Ärimaja (Jaamamõisa linnaosa eluasemepiirkonna 

detailplaneeringu eskiis 1996). 

Linnaosa elaniku kommentaar: 

„Selle aja jooksul on siin päris palju muutunud. Ütleme, et alguses ei olnud siin isegi seda 

poodi – Selverit, mis siia ehitati. Tänu sellele arendusele see ilmselt ehitati. Ja maju on ikka 

päris palju juurde tulnud. Ja tuleb veel.“ (Mees, 36, U, 2006) 

 

Tänavavõrk oli toona tehniliselt amortiseerunud, kuid kooskõlas olemasoleva 

planeerimissituatsiooniga. Suurimaks puuduseks oli halb ühendus muu linnaga (Jaamamõisa 

linnaosa eluasemepiirkonna detailplaneeringu seletuskiri 1996). Täna on transpordiühendus 

linnaga hea.  

 

DP näol oli tegemist esimese planeeringuga Tartus, mis koostati uute seaduste kohaselt. 

Antud detailplaneering läbis avalikustamise, mille käigus toimusid aktiivsed arutelud. 

Planeeringuga oli lisaks linnavalitsusele/linnaplaneerimisosakonnale võimalik tutvuda ka 

kohalikus kaupluses (Põhja pst 12) ja Kivilinna kaupluses. Tol ajal tundsid asja vastu huvi 

peamiselt vene rahvusest vanemaealised naisterahvad, kelle suuremaks mureks oli, et aiamaad 

säiliksid. Tänaseni on need ka säilitatud, kuid uue planeeringu algatamisel võib aiamaadest 

saada oluline konfliktikoht, sest neile aladele nähakse uue planeeringuga vähemalt osaliselt 

ette uus hoonestus (Ranniku 2013). 

Linnaosa elaniku kommentaar: 

„Meie käest ei küsita mitte midagi. Kui midagi hakatakse ehitama, ei tea me sellest mitte 

midagi“... „No mulle tundub, et see (planeeringuprotsessis kaasarääkimine K.P.) on võimatu. 

See on linna ja arendaja otsustada. Mida tahab, seda ehitab.“ (Mees, 48, V, 1966) 

Indrek Ranniku hinnangul on planeeringu koostamisel seatud eesmärgist saavutatud ligikaudu 

pool. See tähendab, et realiseerunud on uue elamupiirkonna ehitus, mis jätkub ka tulevikus, 
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kuid pole suudetud saavutada seda, et hakataks renoveerima Jaamamõisa vana elamufondi. 

Jaamamõisa vanas osas pole seni renoveeritud ka tänavaid ega siseõuesid – sealne olukord on 

veel niru. 

4.2. Sotsiaalne keskkond 

Lisaks uutele arendustele ja järjest kerkivatele ehitistele on Jaamamõisa linnaosas oluliselt 

muutunud ka sotsiaalne keskkond. Varem valdavalt venekeelsest elanikkonnast koosnenud 

elanikkond on teinud läbi suuri muutusi ning käesoleval hetkel elab intervjueeritavate 

hinnangu põhjal uurimispiirkonna vanemas osas arvestatav hulk eestlasi. Uuemas piirkonnas 

elavad peamiselt eesti rahvusest inimesed. 

Inimestevahelise suhtlemise muutusi tajuvad rohkem vanema piirkonna elanikud.  

„Ma rääkisin enne, et oli sõbralikum ja lõbusam siin praegu inimesed enam nii ei ela nagu 

varem. Muidugi poed ei olnud sellised nagu varem, sellist valikut ei olnud nagu praegu. Aga 

inimesed olid sõbralikumad ja paremad kui praegu.“... „Palju on muutunud. Teed ehitati, 

uued majad ehitati ja kindlasti poed. Siis ei olnud ju mingit valikut.“ (Mees, 48, V, 1966) 

Planeerimisega seotud elanike juurdekasvu nähakse pigem positiivse aspektina. 

„No inimesi tuleb siis kindlasti rohkem ja nõudlus suureneb. Lasteaiakohtade suhtes just. Ma 

ei kujuta vist ette seda hästi. Ma ei ole mõelnud nii suure inimeste hulga peale, mis siia tulla 

võiks. Eks see tuleb niiviisi tasapisi. Nad ei jõua õnneks väga ruttu ehitada.“...“Peaasi, et see 

liiklus seal meie juures väga tihedaks ei lähe. Ma loodan, et mul seal rallirada ei teki maja 

kõrvale.“ (Naine, 24, U, 2012) 

Sotsiaalse füüsilise keskkonna seisukohalt toodi mitmel korral välja praeguse olukorra 

olulisemad kitsaskohad, mis puudutavad kas inimeste, eelkõige noorte, vabaajaveetmise 

võimalusi: 

„ No kasvõi mingi noortekeskus. See on ju praegu selline koht, kus noored järjest peale 

kasvavad. Neil peab olema midagi mõistlikku teha siin. ... Noortel on ka ju täiesti jama 

olukord: no mida sa jooksed siin ümber maja, kus on pisikestele 1-2 mänguväljakut ja ongi 

kõik.“ (Mees, 36, U, 2006). 

„Siin võiks olla mingi spordiasi. Või näiteks puuetega inimestele midagi (intervjueeritava 

laps on vaimupuudega K.P.). Kasvõi mingi väikse raha eest tudengid võiksid teha midagi 

neile. Näiteks päevahoid või mingi tegevus. Tartus on aga see on nii kallis kõik. (Naine, 54, V, 

2007) 
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5. Arutelu 

Alljärgnevalt on toodud välja Jaamamõisa linnaosas läbiviidud intervjuude analüüs ja arutelu, 

võttes arvesse ka meedia- ja kinnisvaraanalüüsi. 

Probleemsed tajud: 

Arendus: 

Mõnede elanike arvates võib probleemseks muutuda uute arenduste käigus suurenev autode 

hulk ning teede väike läbilaskvus: 

„ Sest need uued majad, mida praegu ehitatakse ja sinna põllu peale tuleb ka kindlasti veel 

maju kui neid teid vaadata. Me oleme hommikuti siis foori taga ja ei saa vasakpööret teha. Ja 

siis need parkivad veoautod siin kõik (Põhja pst ääres) ja see meie viimane maja seal lasteaia 

ääres, sinna ei tohiks üldse tee peale parkida talvel. Seal peaks olema parkimiskeelu märk 

talvel.“ (Mees, 46, U, 2007) 

Sotsiaalse füüsilise keskkonna puudumist mainisid pooled vastajatest nii uuest kui vanast 

piirkonnast: 

„Mänguplatsidest (tunneb puudust K.P.). Siin ei ole kuhugile minna lapsega. (Naine, 28, V, 

2011) 

„No kui siin tegelikult nii kõva arendus juba on siis võiks noortele midagi välja mõelda.“ (M, 

36, U, 2006) 

Veel toodi välja uute elamute ehitusega kaasnevad keskkondlikud probleemid: 

„Mul ei ole põhimõtteliselt mitte midagi selle vastu, et nad seal ehitavad aga nad peaksid 

tegema kõik selle jaoks, et see oleks turvaline ka lastele. Et nad ei jätaks oma ehitussodi sinna 

laokile ja ei oleks sellised räpakada seal. Et ei viskaks oma asju sinna, kus minu laps 

liivakastis mängib.“ (Naine, 24, U, 2012) 

Kõikidele vastajatele esitati küsimusi ka planeerimisprotsessi kaasamise kohta. Eranditult 

kõik vastajad leidsid, et neid ei ole algavatest muutustest elupiirkonnas informeeritud ning 

kellegi arvamust ei ole küsitud: 

„Ma ei usu, et siin kohalik elanikkond üldse kaasa oleks löönud. Ma ei tea, ma ise ei ole 

osalenud aga ma ei tea ka, kas keegi sellest piirkonnast on aktiivne olnud või mitte. Ma ei ole 

uurinud ka“ (Mees, 36, U, 2006). 
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„Ma tean, et see Idaringtee ehitatakse sinna taha kusagile. Ega rohkem ei ole eriti.“... 

„Koosolekutel võib-olla aga muud ma küll ei tea. Minu käest ei ole küll keegi midagi 

küsinud.“ (Mees, 46, U, 2007) 

Kohalike elanike kaasamise kohta oli vastakaid arvamusi: 

 „Kindlasti võiksid nad (kohalikud elanikud K.P) saada (planeerimisel K.P) kaasa rääkida. 

Iseasi, kas neid kuulatakse. Ja kui kasulik või kui mõistlikku juttu nad ajavad. (Naine, 24, U, 

2012) 

Füüsiline keskkond 

Negatiivsest aspektina mainiti vana elamupiirkonna välist ilmet: 

„Teisiti võiks olla need väikestest kividest tehtud majad siin tee ääres (Põhja pst 

glasuurplaatidest fassaadiga paneelmajad). Need on nii koledad, siit on nii paha sõita. Sealt 

ma ei taha üldse mööda käia. Jala ma käingi siit uute majade vahelt, et ma neid jumala eest 

nägema ei peaks. Need on nii hirmsad, et iial ei tea, mis sealt tulla võib.“ (Naine, 24, U, 

2012) 

Piirkonna üldist puhtust kirjeldati probleemina rohkem vanemas piirkonnas aga mitmel korral 

leidis äramärkimist ka uute majade elanike poolt: 

„Linn ei korista oma territooriumi. Maja taga on linna park, mida koristatakse ainult kaks 

korda aastas.“ (Naine, 54, V, 2006) 

„Võibolla linnavalitsus peaks tänavaid korrastama rohkem ja neid maatükke, mis ühistute 

alla ei kuulu.“ (Naine, 71, V, 1996) 

Sotsiaalne keskkond 

Enamus vastajatest väidab, et ei puutu teise piirkonna elanikega kokku. Suhtlemine oma 

piirkonna elanikega tuleb intervjuude põhjal välja vanemas elurajoonis: 

„Ma näen ainult poes neid inimesi, kes seal elavad. Võibolla mingid teretuttavad on aga 

muidu küll ei suhtle“...“Seal olid ju enamus venelased varem, nüüd on vast pooleks juba. Ma 

umbes pakuks nii, sest buumi ajal ikka osteti kõvasti sinna kortereid.“ (Mees, 46, U, 2007) 

Ohutunne Jaamamõisa vanema piirkonna suhtes mainitakse ära kahes uues piirkonnas läbi 

viidud intervjuus: 

„ Pigem tuleb see hirm hoopis sealtpoolt (paneelmajadega vanem elamurajoon K.P.). Seal on 

ikka seda kriminogeenset kontingenti kõvasti.“ (Mees, 46, U, 2007) 
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Nii vanemas kui uuemas elamupiirkonnas toodi välja turvalisuse probleemid:  

„...endal ei ole küll midagi juhtunud aga kõrvalsektsioonis oli ratas ära varastatud ja maja 

ees ühel autol rehvid alt ära võetud. Mingi kolm aastat tagasi vist.“ (Naine, 28, V, 2011) 

Samas ei ole ühelgi vastajal endal turvalisusega probleeme olnud ning samad vastajad, kes 

turvalisust probleemina mainisid, pidasid oma isikliku hinnangu kohaselt Jaamamõisa 

linnaosa turvaliseks. 

Lisaks kirjeldasid vanema elamupiirkonna vastajad negatiivse aspektina joodikud ja 

asotsiaale, samuti kohalike laste häirivat suhtumist ning koeraomanike ükskõiksust piirkonna 

puhtuse suhtes.  

Linnaosa elanike positiivsed tajud 

Arendus: 

Vanema piirkonna inimeste hulgas hindasid mitmed vastajad positiivsena uute majadega 

elamurajooni tekkimist. 

„Niisugune rahulik piirkond.“ ... „See rajoon on nüüd ju tehtud hästi mugavaks. Meil on 

kauplus, apteek, juuksurid siin ja seal. Ja nüüd veel ehitatud niisugused supermajad (uued 

majad K.P.)“. (Naine, 71, V, 1996) 

Füüsiline keskkond 

Mõlemate piirkondade vastajad on positiivseks pidanud Jaamamõisa linnalähedust. 

„See on täpselt paras maa jala minna. Kas lähed autoga või jala või bussiga, vahet ei ole. Ma 

olen jalutaja tüüp, mulle meeldib ikka jalutada kui kiire ei ole.“ (Naine, 24, U, 2012) 

„Bussipeatused on kõik lähedal, ükskõik kuhu sõita tahad. Ja teiseks, meil on siin puhas ja 

mugav...“ (Naine, 71, V, 1996) 

Lisaks linnalähedusele tuuakse välja oluliste infrastruktuuriobjektide olemasolu linnaosas. 

„Samas, siin on kõik olemas ju, kõik poed ja kõik on nagu käe-jala juures. Linna ei ole ka 

palju maad. See oli ka meil üks asi, et ma kaubamajas töötasin siis oli hea, kõndisin 15 min. 

tööle.“ (Naine, 28, V, 2011) 

„Mul on tankla lähedal, mul on pood ja lasteaed siinsamas. Siin on kõik käe-jala juures. Ja 

müra on vähe.“...“ No meil on mänguväljak kohe maja taga. Ma julgen oma last välja saata 

nii, et ma ise vaatan rõdu pealt. Ma ei pea kartma, et ta autotee peale jookseks.“ (Naine, 24, 

U, 2012) 
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Sotsiaalne keskkond 

Nii küsitletud paneelmajade piirkonna kui uue rajooni elanikud on peaaegu kõik ühisel 

arvamusel, et Jaamamõisa linnaosas on turvaline elada. 

Ühesõnaga niikaua kui ma käinud olen hommikul, lõunaajal või õhtul, ei ole keegi tahtnud 

minu rahakotti, keegi ei ole mind vägistada tahtnud, ega ka ühtegi halba sõna öelnud. (Naine, 

71, V, 1996) 

„Samas ma leian, et see on ikka turvalisem kui igal pool (mujal K.P.) elatakse.“ (Mees, 46, U, 

2007) 

Sotsiaalse keskkonna seisukohalt toodi positiivse asjaoluna mõlemas piirkonnas välja noorte 

inimeste suur hulk, lisaks pidasid mõned paneelelamupiirkonna inimesed positiivseks, et aja 

jooksul on piirkonda elama asunud rohkem eestlasi: 

„Palju noori on siin meie majas.“ (Naine, 28, V, 2011) 

Selle aja jooksul kui ma siin elanud olen, on palju muutunud. Eestlasi on rohkem elama 

tulnud. Kui praegu politsei kutsuda siis tulevad ikka kohale ka, varem ei tulnud. (Naine, 54, V, 

2006) 

Järgnevalt on välja toodud intervjuude analüüsi tulemused uurimisküsimustest lähtuvalt. 

 Kuidas erineb Jaamamõisa vana ja uue elurajooni elanike elukohatunnetus? 

Läbiviidud probleemintervjuude analüüsil selgunud tulemuste põhjal saab välja tuua 

järgmised olulisemad elanike hinnangud oma elukoha kohta: 

Nii vanema kui uuema naabruskonna elanikud olid ühisel arvamusel, et piirkonnas on 

vaikne ning turvaline elada. Valdavalt olid kõik respondendid rahul oma praeguse 

elukohaga, küll aga tuli intervjuudest välja, et mõlemast piirkonnast plaanib kas lähemas 

või kaugemas tulevikus elukohta vahetada kokku viis vastajat. Vanemas piirkonnas toodi 

tulevase elukohavahetamise põhjusena välja ühel korral odavamat üürihinda, teisel juhul 

paremat ja mugavamat korterit. Uute majadega naabruskonnas väitsid kõik kolm 

kolimissooviga vastajat, et sooviksid elada linnast väljas. Üks vastaja plaanib koos perega 

linnaosast lahkuda lähema viie aasta jooksul, teised kaugemas tulevikus. Kõigil kolmel oli 

väidetavalt juba uuringu läbiviimise hetkel olemas reaalne koht, kuhu tulevikus 

plaanitakse elama asuda. 

Erinevused uurimispiirkondade elanike elukohatunnetuses ilmnesid nn „kodutunde tajus“, 

mis peaks kirjeldama seda piirkonda, mida inimene enda kodukohaks peab. Kuigi mõlema 
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piirkonna elanikud kirjeldasid kodupiirkonnana oma maja vahetut lähedust, võib öelda, et 

vanemas piirkonnas elavad vastajad tunnetavad laiemalt kodupiirkonnana ka uute 

elamutega naabruskonda. Uues elamurajoonis aga laieneb kodukohatunnetus pigem ainult 

uute majadega alale ja ka vanade elamute vahetus läheduses asuvale toidupoele „Selver“.  

 

 Kuidas tajuvad füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonna muutusi Jaamamõisa 

elanikud? 

Intervjuude analüüsi põhjal võib väita, et muutusi Jaamamõisa linnaosas tajuvad eelkõige 

uurimispiirkonnas kauem elanud vastajad. Vanemas piirkonnas elanud inimeste vastustes 

tuuakse välja olulisi muutusi nii piirkonna füüsilises kui ka sotsiaalses elukeskkonnas. 

Mõlema piirkonna elanikud mainivad olulise tähtsusega infrastruktuuriobjektide 

(toidukauplus, lasteaed, Ärihoone) rajamist ning ühel korral mainitakse ka bussiliikluse 

paranemist. Vanema piirkonna elanikud toovad välja ka piirkonna üldise ilme muutumise 

uute elumajade ehitamise tõttu. Uuema piirkonna elanikud tajuvad füüsilise elukeskkonna 

muutusi vähem.  

Sotsiaalse elukeskkonna muutusi tajuvad samuti vanemas piirkonnas kauem elanud 

inimesed, eelkõige väljendub see elanikkonna rahvuse ja mõnede respondentide arvates ka 

vanuse seisukohast. Väidetavalt on piirkonda viimase aastakümne jooksul kolinud elama 

rohkem eesti rahvusest elanikke, samuti on juurde tulnud noori. Üldise elukeskkonna 

parandamise aspektist peeti neid positiivseteks asjaoludeks. Intervjuude põhjal võib väita, 

et uuema piirkonna elanikud sotsiaalse keskkonna muutusi peaaegu ei taju. 

Kahe piirkonna omavahelise suhtlemise võimalikkusesse tulevikus suhtuvad nii uue kui 

vanema piirkonna vastajad ettevaatlikkusega, et mitte öelda skepsisega. 

Paneelelamupiirkonna vastajad ei pidanud omavahelist suhtlemist võimatuks, samas toodi 

välja, et niikaua kuni konkreetsed tutvused uuemas piirkonnas puuduvad, pole 

omavahelisel suhtlusel ka erilist põhjust.  

Uuema piirkonna elanikud olid omavahelise suhtlemise osas skeptilisemad, kolme 

respondendi puhul neljast tekkis selgelt vastandumise efekt („meie siin vs. nemad seal“).  
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 Kuidas on muutunud Jaamamõisa elupiirkonna kuvand pärast 1990ndaid 

aastaid? 

Linnaosa kuvand kohalike elanike seas on muutunud väga palju. Kõik intervjueeritavad 

on kirjeldanud neile teadaolevaid muutusi peamiselt positiivsete teguritena. Piirkonna 

kuvandi muutust tajuvad küll kõik respondendid kuid peamiselt tuli see välja nende 

elanikega vesteldes, kes varem antud linnaosaga kokku ei puutunud või on kolinud siia 

viimase kümnendi jooksul. Ka meediaanalüüsi põhjal võib järeldada, et linnaosa üldine 

kuvand on muutunud tunduvalt positiivsemaks. Samas võib meediaanalüüsile tuginedes 

teha järelduse, et kuigi piirkonnas on toimunud tõsised arengud nii füüsilise kui sotsiaalse 

keskkonna osas, on endise Hiinalinna maine ülejäänud tartlaste hulgas visa kaduma.  

 

Arutelu kokkuvõtteks võib öelda, et nii kohalike elanike arvamus kui ka meedia- ja 

kinnisvaraanalüüs kinnitavad olulisi muutusi linnaosas viimase kümnendi jooksul. 

Silmaganähtava füüsilise keskkonna arenemise kõrval on oluliselt muutunud ka sotsiaalne 

elukeskkond ja piirkonna üldine kuvand. Küll aga ei saa päris kindel olla, kas mainitud 

muutused arenevad linnaplaneerijate poolt oodatud suunas. Järgnevalt toob uuringu autor 

välja kolm omapoolset soovitust, mida tuleks arvesse võtta järgnevate muudatuste tegemise 

kavandamisel Jaamamõisa linnaosas: 

 Piirkonda tuleks planeerida ühtselt, nii nõukogudeaegse kui ka uue elupiirkonna 

jätkusuutlikku arengut silmas pidades. Eelkõige tuleks keskenduda vanema piirkonna 

mahajäämusele füüsilise elukeskkonna osas, Kindlasti ei tähenda see, et linn peaks 

hakkama majade renoveerimist toetama, küll aga tuleks linnal teha omapoolseid 

pingutusi piirkonda jääva avaliku ruumi korrastamisel või planeerimisel, mis oleks 

võimalikuks tõukeks piirkonna üldise füüsilise elukeskkonna paranemise poole. 

 Linna 1996nda aasta planeerimisstrateegiast lähtuvalt, kus soov parandada linnaosa 

mainet ja üldist elukeskkonda läbi uute elumajade ja sinna elama asuvate elanike, 

tuleks arvestada ka elanike vaba aja veetmise võimalustega. Mõned mänguväljakud 

majade ümber ei anna tegevust teatud vanusepiiri ületanud lastele ja noortele. Samuti 

ei ole käesoleval hetkel piirkonnas mõistlikku vaba aja veetmise võimalust tööealistel 

elanikel ja pensionäridel. Ettepanek oleks rajada näiteks roheala sportimise, samuti 

koerte jalutamise võimalusega. Nimetatud rajatisele või alale peaks soovitavalt olema 

juurdepääs nii vanast kui uuest elamupiirkonnast. Samuti võiks mõelda kohaliku 
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noortekeskuse (või kultuurikeskuse) rajamise peale. See annaks võimaluse kohalikele 

elanikele tegeleda erinevate hobidega, samuti aitaks see kaasa kahe piirkonna ühisele 

suhtlemisele ja kogukonnatunnetuse tekkimisele.  

 Kui kultuuriplaneerimisest on räägitud pigem mastaapsete ürituste või tervete linnade 

seisukohalt (Jauhiainen 2005), siis miks ei võiks seda teha ka väiksemat ala, näiteks 

Jaamamõisa vanemat elupiirkonda silmas pidades. Kuna peaaegu pooled seal elavatest 

inimestest on vene rahvusest, oleks mõistlik anda neile võimalus oma kultuuri teistele 

tutvustada näiteks läbi erinevate laatade või kultuuriürituste, mis võiks kaasata ka teisi 

Tartu linna vene kogukondi. Ehk on konkreetne idee paljuski sarnane näiteks 

„Supilinna päevade“ korraldamisega ning antud piirkonnas pisut utoopiline, kuna 

eeldab kindlasti aktiivset kogukondlikku eestvedamist. Samas annaks see võimaluse 

ka teistele linnaelanikele tutvustada Jaamamõisa/Hiinalinna ajalugu ja kujunemist, 

elukoha iseärasusi läbi aja, linnaosas elavate inimeste kultuuri ja muud sellist. 

Tõenäoliselt mõjuksid sellised üritused piirkonna üldisele mainele positiivselt, samuti 

aitaks vähendada etnilisest segregeerumisest tingitud lõhesid kohalike elanike vahel.  
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Kokkuvõte 

Jaamamõisa linnaosa on viimase kümne aasta jooksul läbi teinud suured muudatused.  

Varem ilmestasid naabruskonda nõukogude liidu ajal ehitatud barakid, millest enamik oli 

amortiseerunud või hävinud ja jäätmaa, mis lagunevate majade ümber laius. Lisaks 

barakkidele alustati 1970ndatest aastatest viiekordsete paneelelamute ehitust.  

Endise sõjaväelinnaku kõrvale on kerkinud uuselamurajoon, samuti on ehitatud mitmed 

vajalikud infrastruktuuriobjektid.  

Muutunud ei ole ainuüksi linnaosa füüsiline keskkond vaid toimunud on ka olulised muutused 

rahvastikus (joonis 8). Veel 2000 aastal valdavalt venekeelse elanikkonna kõrvale on tänaseks 

tekkinud eestlaste kogukond.  

Käesolevas uurimistöös keskenduti planeerimise tagajärjel aset leidnud muutustele, mida 

kohalikud elanikud tajuvad. Lisaks uuriti nn „vana ja uue Jaamamõisa“ omavahelisi suhteid ja 

seda, kuidas kohalikud elanikud tajuvad oma elukeskkonda ja selles toimunud muutusi. 

Uurimise käigus viidi läbi 8 probleemintervjuud kohalike elanikega ning ekspertintervjuu 

linnaplaneerimise spetsialistiga. Uurimisöö empiiriline osa tugineb läbi viidud intervjuudele, 

kuid samuti kasutati empiirilises osas ka koostatud meedia- ja kinnisvaraanalüüsi.  

Analüüsides kohalike elanikega teostatud intervjuusid selgus uurimisküsimustest lähtuvalt: 

 Kuidas erineb Jaamamõisa vana ja uue elurajooni elanike elukohatunnetus? 

Läbiviidud probleemintervjuude analüüsist võib kokkuvõtlikult välja tuua elanike 

hinnangud oma elukoha kohta. Nii vana kui uue elupiirkonna elanikud tajusid ühiselt, 

et tegemist on vaikse ja turvalise piirkonnaga. Kui vanema elamurajooni elanikud ei 

tajunud piiri kahe elamupiirkonna – vana ja uue vahel väga selgelt ja see ei olnud neile 

liiga oluline, siis uue elamurajooni elanike vestlustest tuli välja kindel vastanumine 

vanema ja uue elupiirkonna osas. 

 Kuidas tajuvad füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonna muutusi Jaamamõisa elanikud? 

Nii füüsilise- kui ka sotsiaalse elukeskkonna muutusi tajusid rohkem vanema 

piirkonna elanikud, pidades seda linnaosa üldise elukeskkonna parandamise aspektist 

positiivseks asjaoluks. Uuema piirkonna inimesed tajusid muutusi vähem, samas olid 

tulevaste muutuste suhtes skeptilisemad. 

 Kuidas on muutunud Jaamamõisa elupiirkonna kuvand pärast 1990ndaid aastaid? 
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Intervjuude analüüsil selgus, et linnaosa kuvand on viimase kümne aastaga 

arvestatavalt muutunud. Eriti tuli see välja hiljuti piirkonda kolinud elanike 

intervjuudest, kus väideti, et varem oldi piirkonna üldisest mainest täiesti vastupidisel 

(negatiivsel) arvamusel praegusega võrreldes. Meediaanalüüsi tulemusel selgub aga, et 

kui kohalikud elanikud tajuvad piirkonna üldise maine osas suuri muutusi, ei võta 

ülejäänud linn neid muutusi nii kiirelt omaks ning endine negatiivne kuvand on visa 

kaduma. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et linna poolt 1996ndal aastal koostatud detailplaneering 

Jaamamõisa linnaosa elamupiirkondade kohta ei taga reaalsuses sellist efekti, mida linn 

tõenäoliselt lootis. Kui 2000ndate alguses räägiti noorperedele mõeldud piirkonnast, kus 

peredel endil oleks olnud võimalus piirkonna kujunemisel kaasa rääkida siis 2000ndate keskel 

rajati juba ettenähtud mahust korterite arvult kordi suuremaid maju. Samamoodi on 

ridaelamust kortermajadeks muudetud hetkel ehitatavad majad. Linnaosas on küll elanike arv 

uute korterite arvelt tõusnud ning piirkonda on elama kolinud paljud noored pered kuid võib 

arvata, et sageli on see noortele nn „hüppelauaks“ enne oma kodu rajamist.  

Linnaosa elamupiirkonna planeeringu alguses oli suuremat rõhku asetatud ka juba rajatud 

hoonetele ja seal elavatele inimestele. Nüüd aga räägitakse vähem sellest, mida saab teha nn 

vana poole elanike heaks. Suurem rõhk on uuel elamuehitusel. Seega küsimuseks on, mis 

suunas on erinevad pooled liikumas ja kas on võimalik midagi ühiseks arenguks ära teha. 
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Lisad 

Lisa 1. Üldandmete ankeet. Poolstruktureeritud inervjuu küsimused elanikele.  

Ankeet nr......./ kuupäev..................... 

Vanus.............. 

Sugu M / N 

Elukoht (tänav, maja)…………… ………………… 

Perekonnaseis………………………... 

Pereliikmete arv…………………….. 

Amet/Valdkond………………………. 

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

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

Märkused.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Intervjuu küsimused  

1.  Kolimise põhjus. 

2.  Kirjeldage palun oma elupiirkonda: 

  Mis on hästi? 

  Mis halvasti? 

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

  Kas suhtlete omavahel? 

  Millisel tasandil? / kui ei suhtle siis miks? 

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

  Mis täpsemalt? 

  Kuidas muutused on Teid mõjutanud? 

  Kas on muutunud ka inimestevahelised suhted? Kuidas? 

  (Kui inimene on hiljuti kolinud, võiks võrrelda inimestevahelisi suhteid  

  eelmise elukohaga) 

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

  Kas see on pigem positiivne või pigem negatiivne? 

  Miks? 

  Kas olete kuidagi linnaosa planeerimisel kaasa löönud (n. arvamust avaldanud, 
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  planeeringuga tutvunud)? 

  Kas Teie arust on planeerimisel arvestatud kohalike elanike huvidega? 

  Kas Teie arust on kohalikel olnud võimalus planeerimisprotsessist osa võtta? 

  Kas see on vajalik? 

6. Kas plaanite siia ka tulevikus elama jääda? 

 Põhjused: 
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Lisa 2. Küsimused Tartu Linnavalitsuse ametnikele 

 Milline on linnapoliitiline lähenemine sellele piirkonnale praegu? Milline on linna 

eesmärk ja mil määral on see saavutatud? 

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

vahenditega? 

 Kas linn omab kortereid vanas elamupiirkonnas? 

 Millised on olulisemad/huvitavamad koostamisel olevad detailplaneeringud? Mida 

need on piirkonnale andnud? 

 Millises ulatuses on realiseerunud praegune elamupiirkonna detailplaneering? 

 Mil määral kaasati uue elamupiirkonna planeerimisprotsessi elanikke? 

 Millised olid uue elamurajooni ehitamisel kokkulepped linna ja arendaja vahel (nt 

avalik ruum)? 

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

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

vastavaid lahendusi teostama? 

 Mis põhjustel on vajalik uue planeeringu koostamine? 

 Millised on piirkonna peamised valupunktid? Mida on nende lahendamiseks tehtud 

või plaanitakse teha? 

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

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

sekkuda neil maadel toimuvasse? 

 Kuidas siduda piirkonda paremini ülejäänud linnaga? 

 Millised ülelinnalised/piiri tagused probleemid/arendustegevused võivad Jaamamõisa 

arengut mõjutada? Kuidas? 

 Kas on esinenud huvi suuremate kaubanduslike arenduste teostamiseks? 

 Kas ja kuidas hakkab ida ringtee Jaamamõisat mõjutama? 

 Milline on linnavalitsuse planeerimisosakonna nägemus Jaamamõisa tuleviku suhtes? 

 Kas uue elamurajooni kujundamisele sätestati mingisuguseid arhitektuurilisi või 

keskkonnatingimustest tulenevaid piiranguid? 

 Kuidas kujunes uue elamurajooni terviklahendus? Kas arhitektidel oli võimalus sõna 

sekka öelda? 
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 Milline on arhitektuuri osakonna nägemus Jaamamõisa tulevikust? (elupiirkond? Mis 

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

kujundamisel? 

 Mida teha vanade paneelelamutega? Kas on mõeldav nende renoveerimine linna 

toetusel või kaugemas tulevikus nende mahalammutamine? 
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Lisa 3. Jaamamõisa linnaosa kinnisvara ülevaade 

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

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

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

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

garaažidelinnak ja hoonestamata jäätmaa. Elamupiirkond on enamasti koondunud linnaosa 

keskele Põhja pst ümber. 

Jaamamõisa piirkonna kinnisvara ülevaade on esitatud 13.04.2013 seisuga ning andmed on 

võetud Maa-ameti tehingute andmebaasist
1
 ning kinnisvaraportaalist KinnisvaraWeb 

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

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

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

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

ka garaažide müüki ja üürimist. 

Eristada võib kolme ajaperioodi, mille jooksul korterelamud ehitatud on: 

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

Rõõmu tee 3-korruselised kortermajad; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kaasajastamist, sanitaarremonti või renoveerimist vajavaid kui varasemalt juba renoveeritud. 

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

andmete korrigeerimise tulemusena. 

http://www.kv.ee/
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Jaamamõisa elamufondi moodustab 44% ulatuses vanemad majad ja korterelamud, 56% 

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

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

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

piirkonnas. Lehe tn, Käbi tn ja Rõõmu teele on rajatud ka ühekordseid valdavalt paarismaju. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tehingute sisu, kuid üldist trendi see kajastab. 

 

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

amet. 

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

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

majanduskasvust ja hindade üleüldisest tõusust kui uute korterelamute rajamisest mitte ainult 

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

vanematel korteritel. Kui Jaamamõisa linnaosa korteriturg pärast 2006. aasta teist poolt nn 
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stabiliseerus, siis Tartu linna keskmine jätkas tõusu. Majanduslanguse trende on märgata nii 

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

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

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

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

keskmine ruutmeetri müügi hind korterite ehitusaastate järgi. 

 

 

Joonis 2. Korterite müügihindade dünaamika Jaamamõisa linnaosa ja Tartu linna võrdluses 

ajavahemikul jaanuar 2005–märts 2013. Allikas: www.kv.ee 
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Joonis 3. Keskmine ruutmeetri hind (aprill 2013 seisuga). Allikas: www.kv.ee 

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

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

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

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

ja vanade korterite kuuüüris. 

Garaažid võtavad enda alla suure osa linnaosa territooriumist. Tegu on Tartu linna ehk 

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

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

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

veega. 

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

müügihindu korterelamute vanas osas suurendanud. Selles osas on vaja põhjalikumat 

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

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

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

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

hinnadünaamika jääb nende tegurite tõttu käesolevalt kasutada olnud andmestikes pigem 

varju. Seega võib vaid oletada, kas ja kuidas on piirkonna maine tõus mõju avaldanud.  
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Lisa 4. Jaamamõisa kujunemise lugu meedias 

Hiinalinna punaarmee sõjaväelaste poolt ehitatud ja Nõukogude Liidu sõjaväele kuuluvaid 

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

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

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

aga oldi sellele kategooriliselt vastu. 

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

majades alustada kohe remonti. «Linnavalitsus kavatseb vabariigi valitsuse 

reservfondist taotleda 4 miljonit krooni hädapärasteks remonttöödeks, sest majad 

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

(Pauska 1994) 

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

seisukord ei ole hea ja millega kaasnevad suured üürivõlad. 

Linna elamumajanduse osakonna juhataja Keete Palu on aga kategooriliselt selle 

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

(Pauska 1994) 

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

piirkonnas midagi ära teha: 

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

Sakarias. (Mõtsar 1994) 

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

ehk Hiinalinna kõrval ka selle naabrusesse jäävat vaba maad ja Raadi lennuvälja. Planeeringu 

eesmärgiks oli, et see seoks „unarusse jäänud kandi“ taas Tartuga (Ottas 1995). Tolleaegse 

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

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

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

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

1996. aastal kehtestati Jaamamõisa elamurajooni detailplaneering, mida nimetati esimeseks 

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

Detailplaneering pidi täpsustama Tartu linna kirdeosa üldplaneeringuga esitatud 



 

53 

 

linnaehituslikke nõudeid, kehtestades elamurühmade ühtse väljaehitamise ja kujundamise 

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

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

isolatsioonis olnud piirkonna linnaga sidumist ning olemasolevate kruntide väärtustamist uue 

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

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

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

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

uuringud ja analüüsid, jäi planeeringu lõpptulemus siiski ebamääraseks ning selle 

realiseerimine oli pigem küsitav. 

«Endise räämas Hiinalinna asemele jõuka Tähtvere II loomist takistavaid asjaolusid 

on rohkem kui soodustavaid tegureid» (Kõre 1996). 

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

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

paigutada just antud piirkonda. 

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

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

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

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

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

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

«Lammutustöödega hakkame liikuma Jaama tänava poolt tahapoole, tehes puhtaks 

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

Lammutatud barakkelamutes seaduslikult elanud inimestele pidi linn muretsema uue 

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

leides erinevaid põhjuseid, miks mitte kolida. 

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

mõned inimesed väljakolimisest keeldudes saada veel paremat varianti kui linn 

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

muret. 

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

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

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

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

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

tegutseda. 

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

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

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

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

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

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

tegevuse käivitunud liikumise „Akadeemiline noorpere otsib kodu“ ning 

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

isegi olemas väikese korterelamu eskiisprojektid (Ladva 2000). 

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

peale ise otsustama nii ehitusmaterjalide valiku, arhitektuurilise lahenduse kui 

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

odavamad. (Ottas 2000b) 

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

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

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

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

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

hakatud. 

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

arvestada tänavate ja torustike väljaehitamise otstarbekusega.“ (Nuust 2004) 
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Esimese sammuna uushoonestuse rajamise füüsiliseks väljenduseks võib pidada 2005. aastal 

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

lõpus paneelidest üles laotud kolmekorruselise hoone ehk pooleldi valmis maja toomise 

eesmärgiks oli ehituskulude kokkuhoidmine, mis omakorda võimaldas ka ruutmeetri hinna 

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

Jaamamõisa piirkonna elanikke. 

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

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

(Rajalo 2004) 

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

Hiinalinna piirkonna arendamisest, peaks linn rohkem tegema – senisest intensiivsemalt 

barakke lammutama, tänavaid välja ehitama. 

Ilma nende töödeta ei saaks Anto Ili sõnul saata kinnisvaraarendajaile positiivset 

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

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

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

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

(Rajalo 2004) 

2005. aastal alustasid kinnisvara arendajad Jaamamõisa elurajooni uute kortermajade 

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

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

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

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

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

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

suhtes optimistlikud 

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

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

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

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

ütles ta. (Hüvato 2005) 
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Hiinalinna lõpuks (dokumentides) loetakse 2000. aastat (Tartu Linnavalitsus 2009). 

Uuselamuehitusega 2000ndate keskel hakkas mingil määral kaduma või vähemalt hägustuma 

senised pildid Jaamamõisa minevikust. Varasemalt oli piirkonda nimetatud „linna 

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

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

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

palju küsimusi veel puhastamata ala ja piirkonnas asuvate garaažide kohta. 

Lisaks võimalikele lõhkekehadele on Hiinalinna geto kahtlemata kõige prügisem 

piirkond Tartus. (Hüvato 2008). 

Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak arvab, et endisel sõjaväealal leidub 

ilmselt nii sõjast sohu jäänud lõhkemata lõhkekehi kui ka sõjaväelaste poolt 

garaažidesse tassitud mürske. Viimast peab Haak veelgi suuremaks ohuks kui 

maapõues lebavaid mürske. (Hüvato 2008) 

Uusarendustest eemale jäänud piirkonna korrastamine ja võimalike lõhkekehade otsimine on 

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

sinna ei satu. Tartu Postimehe juhtkirjas nimetatakse korrastamata ala „paiseks linna ihul“ 

(Tartu Postimees 2008) ning tuuakse välja, et segase olukorra lahendamiseks on tarvis 

terviklikku lähenemist. 

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

sarnaneva linnaosa rajamiseks. Barakkide lammutamise ja nende elanike 

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

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

Postimees 2008) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aastal koostati Põhja pst ida poole jäävatele kortermajadel parkimiskorralduse eskiisprojekt, 

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

ressursi poole pealt, on jäetud kohapealsetele korteriühistutele. 

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

«Pakume terviklahendust, mille järgi oleks võimalik hakata üksikute projektidega 

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

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

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

Viimaseks arenguks Jaamamõisa linnaosas on kahe kahekorruselise kortermaja ehitamine 

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

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

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

(Pau 2013). 

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

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

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

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

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

on korduvalt muutunud, olgugi, et on väidetud vastupidist. 

«Linnapoolne visioon on planeeringu näol olemas, andku tuld,» sõnas Sild. (Hüvato 

2005) 

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

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

mahust korterite arvult kordi suuremaid maju. Samamoodi on ridaelamust kortermajadeks 

muudetud hetkel ehitatavad majad. Linnaosa elamupiirkonna planeeringu alguses oli 

suuremat rõhku asetatud ka juba rajatud hoonetele ja seal elavatele inimestele. Nüüd aga 
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räägitakse vähem sellest, mida saab teha nn vana poole elanike heaks. Suurem rõhk on uuel 

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

võimalik midagi ühiseks arenguks ära teha. 
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