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1. Sissejuhatus
Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala on Tartu linnas asuv siselinnaline
naabruskond, mis asub valdavalt Karlova, kuid osaliselt Kesklinna linnaosas. Piirkonnas
paikneb ka endine Lina tänava nakkushaigla hoonete kompleks. Antud alale planeeritakse uue
omaniku käe all uut arendustegevust, milleks on algatatud uus detailplaneering.
Detailplaneering on aga seni veel kehtestamata, mis on tulemus pikale veninud kaasamise
protsessist ning eriarvamustest osapoolte vahel.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade uuritavast piirkonnast ning analüüsida
seal juba toimunud ja edaspidi toimuvaid sotsiaal-ruumilisi protsesse. Uurismistöö käigus
proovitakse aga vastata järgmistele küsimustele:


Milline on käesoleval ajahetkel Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala
füüsiline ja sotsiaalne keskkond ning selle funktsioonid?



Milliseid probleeme on endaga kaasa toonud uue detailplaneeringu kehtestamine
endisel nakkushaigla krundil?



Milliseid muutusi võib naabruskonnas kaasa tuua sinna planeeritav uus linnaarendus?

Töö annab esmalt aga teoreetilise ülevaate peamistest linnaarengu trendidest, kus eraldi
vaadeldakse just siselinnaliste piirkondade arengut ja antakse ülevaade uuritava naabruskonna
linna arengu kontekstist laiemalt. Edasi vaatleb teoreetiline osa veel kaasaegse linnapoliitika
tänapäevaseid põhimõttelisi arengusuundi ning selles toimunud peamisi muutusi võrreldes
varasemate

aastakümnetega.

Viimane

teooriat

käsitlev alapeatükk

annab ülevaate

linnapoliitikatest valitud linnas ning naabruskonna arenguid mõjutavaid olulisematest
linnaarengu dokumentidest.
Uurimismeetodite peatükis vaadeldakse töös kasutatud informatsiooni kogumise viise, milleks
antud töö puhul oli erinevate meediamaterjalide läbitöötamine, osalusvaatlus ning
kirjavahetus ja intervjuud asjaosaliste ning piirkonnaga vähemalt osaliselt seotud
linnakodanikega. Samuti kasutati konteksti andmiseks statistilisi andmeid.
Uuringu piirkonna peatüki all antakse juba ülevaade naabruskonnast, selle paiknemisest,
füüsilisest ja sotsiaalsest keskkonnast ning selle peamistest funktsioonidest. Samuti juba seni
piirkonnas toimunud muutustest.
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Arenduse ja selle võimalike mõjude peatükk annab ülevaate kavandatava detailplaneeringu
olemusest ja dünaamikast, selle osapooltest ning planeeringuga kaasnenud probleemidest.
Lisaks analüüsitakse, mida võib selle detailplaneeringu kehtestamine ühel või teisel kujul
kaasa tuua uuritavale naabruskonnale.
Kuues ehk arutelu peatükk vaatleb detailplaneeringu kehtestamise võimalikke mõjusid
teooriast lähtuvalt ning annab oma hinnangu senisele planeeringu protsessile. Välja tuuakse
ka omapoolsed ettepanekud selle paremaks läbiviimiseks, et see oleks kooskõlas säästva
linnaarengu põhimõtetega.
Viimaks tuuakse lühikokkuvõte uuritust ja peamistest tulemustest.
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2. Teooria
2.1.

Trendid ja kontekst

2.1.1. Üldised linnaruumi mõjutavad trendid
Linnad on pidevas sisemise muutumise protsessis, mida on toetanud erinevad ja tihti
omavahel seotud makrotasandi tegurid. Linnaruumi on alati mõjutanud majanduslikud,
sotsiaalsed, kultuurilised ja poliitilised tegurid, kuid kõige silmapaistvama tegurina
vaadeldakse majanduse ülemaailmastumist. See on kaasa toonud märgatavaid muutusi
linnapildis ja viinud ka kapitali, inimeste, kaupade ja teenuste üha suurenenud liikuvuseni.
Väga oluline on olnud siinkohal ka tehnoloogiate arengu roll ning toimunud muutused
tootmisviisides. Tootmise tähtsus linna arengu seisukohast vähenes ja kasvas teenindussektori
olulisus. Lisaks on kahanenud ka avaliku sektori roll, mis viis varasemalt rohkem riigist
sõltunud inimeste (nt töötud, etnilised vähemused) heaolu kahanemiseni, sest madalad
sissetulekud mõjutavad nende võimalusi eluaseme valikul ja tihti selliste sotsiaalsete rühmade
võimaliku kontsentreerumise tekkeni (Marcuse & van Kempen 2000).
Linnade

arenguga

on

märgatavalt

seotud sellised

protsessid

nagu

linnastumine,

eeslinnastumine, vastulinnastumine ja taaslinnastumine. Need võivad olla seotud nii uute
elamupiirkondade loomise, majanduslike võimaluste või ka töökohtade ümberpaiknemisega.
Oluliselt määravad neid protsesse ka demograafilised muutused, millest tulenevalt suureneb
nõudlus kindlat tüüpi eluasemete järele. Samuti on muutunud inimeste enda valikud ja otsuste
tegemise juures ollakse üha iseseisvamad. Inimesed omavad uusi väärtusi ja norme ning
sealhulgas on kahanenud traditsioonilise peremudeli olulisus. On olemas võimalus
paindlikumalt vahetada nii töid, partnereid kui ka elukohti (Marcuse & van Kempen 2000).
Vaadates aga otseselt sotsiaal-ruumilis mustreid, siis Lääne linnade puhul muutusid
koonduvad mustrid märgatavaks juba 1970ndatel, siis kui majandus ülemaailmastus (Marcuse
& van Kempen 2000). Post-sotsialistlike Kesk- ja Ida-Euroopa linnade sotsiaal-ruumiliste
mustrite areng on toimunud aga mõnevõrra erinevalt. See tuleneb nende erinevast sotsiaalmajandusliku kontekstist ja kultuurilistest traditsioonidest. Siiski näitavad ka viimase paari
aastakümne jooksul toimunud arengud ka post-sotsialistlikes linnades üha kasvavat
koondumist, seda siis küll mõningase hilinemisega, kuid kiiremini (Brade et al. 2009).
Post-sotsialistlike linnade arengut on oluliselt mõjutanud eelkõige keskse kontrolli kadumine
ja majanduse strukturaalne muutus pärast nõukogude režiimi kadumist. Sealhulgas hakkas
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sarnaselt Lääne linnadega neid mõjutama ka ülemaailmastumise protsess. Suurenenud
privatiseerumine ja muutunud võimalused tõid kaasa täiesti uue keskkonna ning oluliselt
muutusid just suurlinnad, seda muidugi erineva kiiruse ja oma eripäradega. Oluliselt mõjutab
erinevaid linnaregioone nende kohaliku eluasemeturu olukord ja eluaseme poliitika.
Märgatavat sotsiaal-ruumilist eraldumise tekkimist on mõjutanud peaaegu täielik riikliku
elamumajanduse puudumine, erasektori investeeringud peamiselt kallimasse elamuehitusse
ning eraomandi muretsemist julgustav eluasemepoliitika (Brade et al. 2009).
Ida- ja Kesk-Euroopa riikides on täheldatud selliseid protsesse nagu valglinnastumine, mille
on põhjustanud nii demograafiline olukord kui ka kasvanud mobiilsus. Siinkohal oli
määravaks ka arengu ümberkorraldamine ning eluasemepoliitikad, mis lubasid linnadel
muutuda suuremateks piirkondadeks. Rikaste enklaavid tarastatud kogukondade on tulemus
privatiseerumisest

ja

killustatusest.

Seal

elavad

peamiselt

kõrgema

sissetulekuga

elanikkonnad. Naabruskondade allakäik on aga seotud sotsiaalsete probleemidega
elamurajoonis, kus need hooletusse jäetuna järjest lagunevad ning puudu on investeeringutest,
samuti esineb sotsiaalne isolatsioon. Siinkohal on aga peamiselt tegemist just sotsialistlike
suurte paneelelamurajoonide või vanade siselinna kvartalitega. Samas on nähtud aga ka Idaja Kesk-Euroopas üha tõenäolisemalt enam toimuma hakkavat gentrifikatsiooni protsessi, sest
sotsiaal-majanduslik ebavõrdus on järjest suurenev ning samas suurenevates linnades nõudlus
eluasemete järele kasvab (Brade et al. 2009).
2.1.2. Arengutrendid siselinnalistes piirkondades
Antud uurimustöös on oluline rõhk just siselinnalistel piirkondadel ning sellega seonduvatel
arengutendentsidel. Tallon ja Bromley (2004) on vaadelnud eluasememajanduse arenguid,
mille tulemusena on linnade elamupiirkonnad laienenud. Sellel on nende sõnul oluline seos
nõudluse kasvuga mugavuse ja kesklinnalise elustiili järele ning samuti alade pakutavuse
suurenemisega. Võimalik on kasutada alasid linnakeskustes, mille puhul rohkem tuluteenivat
kasutamist ei eksisteeri (Tallon & Bromley 2004). Ka Kovacs ja teised (2012) toovad välja, et
taaselustamise poliitikate elluviimine sõltub oluliselt just kohaliku avaliku elamufondi
suurusest, vabade kruntide ja mahajäetud alade olemasolust, mis teeb nende ulatusliku
taastamise lihtsamaks (Kovacs et al. 2012). Lisaks tuleneb nõudluse kasv väiksemate
eluasemete järele kesklinnas ka ühiskonna leibkonna struktruuri muutustest. Ülikoolilinnades
on suurenenud näiteks veel üliõpilaste poolne nõudlus eluasemete järele, mis asuvad
keskustes ning mis on omakorda seotud kõrghariduse laienemisega (Tallon & Bromley 2004).
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Kesklinnas elamisel nähakse palju eeliseid, kuid esineb ka puudusi. Vaadeldes esmalt
positiivseid külgi, siis olulisel kohal on näiteks lähedal paiknevad võimalused ja teenuseid
ning üldine mugavus seal elamisel. Tihti asuvad seal head eluasemed, mis on tööle lähedal
ning lisaks pakub kesklinn vaatamisväärsusi, erinevaid tegevusi, sealjuures erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi. Seal on juurdepääs linnaelule, mis on oluline just vallalistele ja lasteta
paaridele. Üliõpilased on huvitatud kesklinnas elamisest seoses nii mugavuse kui ka näiteks
ööelu olemasoluga, mis on osa nooremate inimeste elustiilist. Lähedal paiknevad funktsioonid
nagu pubid, kohvikud ja restoranid. Atraktiivne ümbritsev keskkond, sealhulgas näiteks
vanalinna lähedus on samuti oluline ning seda hindavad kõige enam eakamad. Kesklinna elu
puudustena on aga mainitud näiteks liiklust, saastet, müra ning kuritegevust. Negatiivsena on
mõningal juhul nähtud ka kesklinnas elamise kallidust, mis aga sõltub oluliselt eluasemeturust
ning inimeste sissetulekutest (Tallon & Bromley 2004).
Marcuse ja van Kempen (2000) vaatlevad gentrifitseeritud piirkondi, mis Lääne linnade
kontekstis on kui erinevate professionaalide ning juhtide elukohad, kes on tavaliselt
ümbritsetud vanema ning tihti vaesema vaesema elanikkonna poolt. Need piirkonnad
paiknevad valdavalt

just vanemate linnade siseosades, kus varasemalt

madalama

sissetulekuga inimeste elupiirkondada on sisenenud jõukamad, kes toovad endaga kaasa
muutusi nii füüsilises kui ka sotsiaalses keskkonnas (Marcuse & van Kempen 2000). Ka
linnade taaselustamise ja taaselustamise poliitikad soodustavad üha enam näiteks erinevate
sotsiaalsete gruppide eluasemete paiknemist kesklinnas (Tallon & Bromley 2004).
2.1.3. Kontekst
Uuritav Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala asub Tartu siselinnas. Tartu puhul
on tegemist post-sotsialistliku linnaga, mis pärast Eesti iseseisvuse taastamist 1990ndate
aastate alguses vabanes nõukogude perioodi aegsest suletud linna staatusest ning muutus
avatud regioonikeskuseks. Ühtlasi lõpetati sellega tehaste eelisarendamine linnas ning
idapoolsed välissidemed asendusid Euroopa-suunalistega. Majanduslik ja sotsiaalne
integratsioon tugevnes eriti Põhjamaadega ning tähelepanu on hakatud jälle pöörama
inimkesksusele ja teistele euroopalikele väärtustele (Tartu 2013).
Riigi kontekstis on Tartu suuruselt teine linn, kus elab ligikaudu 100 000 elanikku. Tartlaste
arv on kasvas Tartu Linnavalitsuse andmetel pidevalt alates 1999. aasast kuni 2002. aastani,
kuid pärast seda on see jälle vaikselt langenud (Tartu 2011). Tegemist on sealjuures ka LõunaEesti

keskusega,

osutades

teenuseid

paljudele
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ümbritsevatele

valdadele

ja

isegi

maakondadele. Tartu on ka Eesti kasvukeskus, millel on tugev rahvusvaheline akadeemiline
maine ning siseriiklikult on tegemist haridus-, teadus- ja meditsiinikeskuse ning rahvakultuuri
rolli kandjaga. Siin asuvad Eesti juhtivad kõrgkoolid Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool ning
mitmed teaduse tippkeskused. Kokku õpib siin ligikaudu 23 000 üliõpilast. Lisaks asuvad siin
mitmed tugevad ettevõtted ja ka suurel hulgal väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid (Tartu
2013).
Ruumiliselt jaotab Tartut ilmestav Emajõgi linna 38,83 ruutkilomeetrilise territooriumi loodekagu suunas kaheks. Omakorda jaotub Tartu 17 eriilmeliseks linnaosaks, millest suuremal
paremkaldal (umbes 2/3 linnast) paikneb 12 ja väiksemal vasakkaldal viis linnaosa (joonis 1)
(Tartu 2011). Oluliseks koridoriks lisaks Emajõele on ka raudteeliin (Tartu 2013).

Joonis 1. Tartu linnaosad. Allikas: Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 (Tartu 2011)
Tartu südameks on vanalinn, mille ümbruses, sealjuures ka Emajõe kaldaalal, on aset leidnud
elu- ja ärihoonete kiire ehitamine. Sedasi otsitakse uusi lahendusi, kuidas siduda ühtseks
vanalinn ja uued elamualad ning ärikeskused, säilitada rohevõrgustik ja hajutada
transpordikoormust. Hinnatud eluapaikadeks on Tartus Tammelinn ja Tähtvere, sealjuures
Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosad ootavad uuenemist. Nende uuendamisel tuleb
seejuures väärtustada nende unikaalset ja ehtsat Teise maailmasõja eelset puitarhitektuuri.

8

Nõukogude perioodil kerkinud elanikerohkeimaks paneelamutega linnaosaks on Annelinn
(Tartu 2013).
Olulised arengud on toimunud ka Tartu linna piiril ning selle lähiümbruses, kus viimaste
aastate elamuehitus ja tootmise osaline ülekandumine Tartu naaberomavalitsustesse on kaasa
toonud Tartu valglinnastumise. Tartu on polüfunktsionaalne, kus kesklinnast väljuvate
suuremate magistraaliteede sõlmpunktides asuvad ka kaubandus- ja vaba aja keskused. Tartu
Linnavalitsuse eestvedamisel arendatakse kahte tööstuasala Ropka ja Veeriku linnaosades
(Tartu 2013).

2.2.

Linnapoliitikad

Tööstuse kiire arenguga kaasnenud linnade kasv tekitas soovi linnade tervikliku ja
süstemaatilise planeerimise järele. Sedasi võib kaasaegset süstemaatilist linnade planeerimist
Euroopas vaadelda juba alates eelmise sajandi algusest. Varasem linnaplaneerimine oli aga
rohkem arhitektuurine planeerimine, mille eesmärgiks oli koostada hästi kokku sobitatud ja
toimiv linnaplaan. See oli spetsialistitöö, mille koostamise juures isegi kohaliku võimu
esindajatel endil oli tagasihoidlik roll ning avalikkust planeeringute koostamisse ei kaasatud
(Lass ...). Linnade arenguid suunasid valdavalt tööstuste suuromanikud ning kohalikud
poliitikud, kes panid rõhku majanduslikule kasvule põhineva kapitalistliku linna
planeerimisele ning tegemist oli hierarhilise ja bürokraatliku organiseerimisstiiliga.
Üldplaneering pani jäigalt paika kohaliku maakasutuse (Jauhiainen 2005).
Tänapäeva linnade planeerimisest selline varasem jäik ülevalt-alla-meetod puudub, kus
linnaplaneerija oli „maestro“, kelle arusaama järgi maakasutust korraldati. Sedasi on tõusnud
strateegilise planeerimise tähtsus, kus eri regioonides sisestatakse arengustrateegiatesse
üldised poliitilised printsiibid, mis on vastavuses regioonide enda vajaduste ja huvidega.
Linna juhtumisel teevad kostööd nii avalik ja erasektor. Üldplaneering on dokument, mis
kohalikul tasemel on paindlik ja strateegiline ning toetab ja suunab arengu võimalusi.
Kohalikud arengukavad viiakse ellu detailplaneeringute ja ehituslubade abil. Planeerimisel
lähtutakse kommunikatiivsusel põhinevast ratsionaalsusest, kus sulanduvad teadmine ning
subjektiivne kogemus. Kui varem oli planeerimistegevuse puhul valdav konkreetne füüsiline
planeerimine, siis nüüd moodustab suurema osa planeerimisportsessist suhtlemine ja
rääkimine (Jauhiainen 2005).
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Avalikustamise nõue ja kaasamine muutusid eriti oluliseks pärast omandisuhete muutumist,
kus laiem ring inimesi sai võimaluse omada maja, maad või korterit. Sedasi hakkasid
planeeringud otseselt mõjutama nende omandi kasutamise võimalusi ja tingimusi.
Torremolinose Harta tõi välja termini „ruumilise planeerimise“ näol, viidates seejuures, et
laiema territooriumi planeerimine ei ole võimalik ilma sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise
keskkonna ning looduskeskkonna tasakaalustatud käsitluseta. Selle juures on oluline kaasata
planeeringu koostamise avalikku protsessi võimalikult palju huvirühmi. 1992. aasta Rio
Konverents teadvustas aga säästva arengu põhimõtte, mis muutusi keskkonnaaspektidega
arvestamise veelgi olulisemaks. See tõi ruumilisse planeerimisse kaasa nõude, milleks on
arengukava või planeeringu realiseerimisega kaasneda võivate keskkonnamõjude hindamine.
Siinkohal on oluline suurem planeeringuprotsessi avatus ja avalikkuse nõue, sest need
küsimused puudutavad kõiki (Lass ...).
Ühelt poolt on seega üha enam tähelepanu hakatud tähelepanu pöörama osalusplaneerimisele,
mis on planeerimisprotsess, kuhu on kaasatud kohalik kogukond. Kaasamise all mõeldakse
lisaks informeerimisele ka osapoolte omavahelist suhtlemist ja koostööd ning kus
kohandatakse oma sesiukohti vastavalt teise osapoole argumentidele. Oluline on protsessi
avatus ja läbipaistvus ehk toimuv suhtlus ja infovahetus peab olema kättesaadav kõigile
osapooltele ning ka protsessivälistele isikutele. Ära tuleb kuulata kõikide osapoolte kui ka
väljastpoolt tulevate isikute ideed. Samuti vastutavad kõik osapooled oma otsuste ja tegude
eest ning kõigil on võimalus see vastutus võtta. Osapoolte kohtlemine peab olema aga
erapooletu ning õiglane ja väga suuresti määrab kaasamise tulemuslikkuse ja sisukuse ära just
usaldus osapoolte vahel (Supilinna Selts jt. 2012).
Tänapäeval leiab üha enam rakendamist aga ka ettevõtlusel põhinev planeerimine, kus
omavalitsus loobub oma võimalustest linnaruumi planeerimise reguleerimisel ning annab
linna maakasutuse juhtimise väga suurel määral erahuvide kätte. See on tulemus avaliku
sektori majanduslikest probleemidest ning planeerimist seotakse järjest enam linnade ja
linnaregioonide majanduslike strateegiatega, muutes erinevad planeeringud suuresti turule
toetuvaks. Tihti juhib linnade arengut turg ja erasektor, mida on lihtsustatud planeerimise
reeglite lõdvendamisega. Ohuks peetakse aga, et erasektor võib üle võtta linna juhtimise või
siis lõpetab mingi olulise teenuse pakkumise, kuna see ei too talle piisavalt majanduslikku
kasumit. Erasektori rolli suurenemisel toimub kohaliku maakasutuse arendamine tihti just
vaid arendajate kasumit silmas pidades ning peale surutakse ka sobimatuid lahendusi. Teiselt
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poolt kui kohalik omavalitsus on andnud ära temale elanike poolt antud võimu, siis see on
vastuolus kohaliku kogukonna tahtega (Jauhiainen 2005).
Eestis lähtub planeerimine kõige laiemalt aga uuest planeerimisseadusest. See reguleerib riigi,
kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.
Planeeringu koostamine ise on aga reguleeritud erinevatel ruumilitel tasanditel, jagunedes
üleriigiliseks planeeringuks, maakonna-, üld-, ja detailplaneeringuks. Kohalikul tasandil on
olulised üld- ja detailplaneering, mille koostamist algatab ja korraldab kohalik omavalitsus,
kellel on ainukesena õigus oma haldusterritooriumil planeerimisotsusi langetada ning teiselt
poolt lasub neil täielik vastutus nende otsuste seaduskohasuse ja sisulise õiguse eest. Need
õigused on kohalikule omavalitsusele antud Põhiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse ja planeerimisseadusega (Lass...). Eesti planeerimis- ja ehitusseaduse järgi on
ruumiline planeerimine demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalusatult
arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi (Riigi Teataja 2013).

2.3.

Linnapoliitikad Tartu linnas

Tartu arengut mõjutavad kõige üldisemalt sellised dokumendid nagu arengustrateegia Tartu
2030, Tartu linna arengukava 2013-2020, Tartu linna üldplaneering 2005, Tartu linna
eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 ning erinevad koostatud valdkondlikud arengukavad ja
–strateegiad, Agenda 21, Tartu maakonna arengustrateegia 2014 ning ka erinevad olulisemad
riiklikud strateegilised dokumendid.
Tartu 2030 on Tartu Linnavolikogu ja – valitsuse eestvedamisel koostatud linnajuhtimise
strateegiline alusdokument, et ehitada praegustele ja tulevastele tartlastele parem tulevik.
Selle sõnul eeldab hea valitsemine jagatud linnavisiooni. Dokumendi enda üldiseks visiooniks
aastaks 2030 on: „Tartu on tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn“. Üldiselt määratleb
dokument tegevused, mis peaksid tagama Tartu konkurentsivõime ning annab aluse jätkuvaks
arutluseks linna arengu teemadel. See on koostööpaltvorm ja tegevusjuhis Tartu
Linnavolikogu ja Linnavalitsuse liikmetele ning teistele Tartu käekäigust huvitatutele. See
tegevusjuhis on tekkinud paljude juhtimisdokumentide läbitöötamise tulemusena. Selle
strateegia alusel koostatakse linna arengukava aastateks 2007–2013 ja järgmised
arengukavad, linna valdkondlikud arengukavad ning planeeringud ja linnaeelarve pikaajaline
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finantsstrateegia, samuti arvestatakse selle peamisi strateegilisi suuniseid linnaeelarve igaaastasel koostamisel (Tartu 2013).
Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 näeb oma visioonina aga näiteks, et Tartu on
tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn. Tartu on ka Eesti vaimu pealinn ja traditsioonidega
ülikoolilinn: nooruslinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arengutegevust, ettevõtlust
ja innovatsiooni. Tartu on unikaalse kultuuripärandiga ja modernse elukeskkonnaga, turvaline,
säästvalt arenev ja aktiivset koostööd tegev euroopalik linn. Samuti atraktiivne ja turvaline
reisisiht ning Eesti arengut edendav keskus (Tartu 2011).
Vaadates aga otseselt Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala, siis selle arenguid on
viimasel ajal kõrge enam mõjutanud näiteks Tartu linna ehitusmäärus, mis kehtestab
tingimused miljööväärtusega alade arendamiseks. Teiselt poolt veel ka Tartu linna
üldplaneering, kus on määratud miljööväärtuslike alade kaitsmise tingimused.
Tartu linna ehitusmääruse paragrahv 38 järgi on sätestatud üldnõuded miljööväärtusega
piirkondadele. Selle järgi ehitustegevus miljööväärtusega hoonestusalal peab järgima näiteks
erinevaid hoonestus- ja ehitustavasid ning soodustama hoonestusala terviklikkuse säilimist ja
taastamist. Lisaks on määratletud ka planeerimine ja ehitamine miljööväärtuslikul
hoonestusalal

ning

nõuded

nii

planeerimisele,

projekteerimisele,

ehitamisele

kui

lammutamisele. Paragrahv 42 toob välja, et miljööväärtusega hoonestusala ehitist saab
lammutada, kui seda pole võimalik ehitustehnilise ekspertiisi andmetel enam restaureerida.
Vajadusel võib ehitusosakond tellida täiendava ekspertiisi (Tartu 2006).
Tartu üldplaneeringu seletuskirjas on toodud erinevad Tartu miljööväärtusega hoonestusalad
ja neile seatud kaitse eesmärgid. Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala eesmärgiks
on tagada, et säiliksid seal asuvad nii ehitusajaloolise väärtusega hooned, algne
krundistruktuur kui ka 20. sajandi algul ehitatud nakkushaigla hoonetekompleks, sealne
planeering, haljastus, kaug- ja sisevaated ning teestik (Tartu 2005).
Menetluses on käesoleval hetkel veel seni kehtestamata endise Lina tänava nakkushaigla
kompleksi detailplaneering.
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3. Uurimismeetodid
Antud

uurimistöös

kasutati

vajaliku

informatsiooni

kogumiseks

meediamaterjalide

läbitöötamist, osalusvaatlust ning kirjavahetust ja intervjuud asjaosaliste ning piirkonnaga
vähemalt osaliselt seotud linnakodanikega.
Meediamaterjalide abil püüti saada ülevaade detailplaneeringu menetlusprotsessist ja sellega
seotud probleemidest, Samuti oli see võimalus saada paremat ülevaadet erinevate osapoolte
seisukohtades.

Nägemusele

piirkonnast

aitasid

kaasa

erinevad

kaardimaterjalid,

osalusvaatluse käigus kogutud materjal ning statistilised andmed ja mõningad kirjalikud
allikad. Kirjavahetus ja intervjuud asjaosaliste aitasid samuti mõista avaliku arutelu venimise
põhjuseid ja nende esindavate asutuste või seltside seisukohti. Intervjuud piirkonnaga osaliselt
seotud linnakodanikega aitasid luua nende ettekujutuse piirkonnast ja sealsetest arengutest,
mille tulemusi on kasutatud töö käigus jooksvalt välja tuues.
Intervjuu viidi läbi asjaosalistest Karlova Seltsi ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu liikme
Edgar Kaarega ning kirja teel vastas protsessi hetkeseisuga seotud küsimustele Tartu
Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeerija Ruth Kurss. Teised
piirkonnaga kasvõi vähemal määral seotud isikud leiti intervjueerimiseks piirkonnas
viibimisel. Üritati valida võimalikult erinevas vanuses ja soost isikud, kokku intervjueeriti
kuut linnakodanikku, kes kas lühemalt või pikemalt üritasid mind huvitavatele küsimustele
vastuseid anda. Piirkonna elanikelt uuriti nende nägemuse kohta piirkonnast, seal aja jooksul
toimunud muutustest ning nende nägemusest antud piirkonna tulevikust, samuti selle
piirkonna peamisest headest ja halbadest omadustest, eripäradest ning suhtumisest
miljööväärtusesse. Lisaks küsiti taustinformatsiooniks, kuidas oldi piirkonnaga seotud.
Kuna tegemist on vaid ühe väiksema osaga Karlova ja osaliselt ka Kesklinna linnaosast siis
vaid selle piirkonnaga seotud statistilised andmed ei ole kergesti ligipääsetavad. Sedasi ei saa
välja tuua otsest elumupindade või elanike arvu ning seega vaadelda neid muutuste trende.
Rahvaarvuga seotud muutuste trend on ära toodud vaid Karlova linnaosa kohta üldiselt,
milleks on kasutatud Tartu linna koduleheküljelt kättesaadavaid statistilisi andmeid.
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4. Uuringu piirkond
4.1.

Piirkonna paiknemine ja ühenduvus

Uuritav Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala paikneb paremal poolt jõge ning
peamiselt Karlovas linnaosa (joonis 2). Osa Aida ja Aleksandri tänava ristumiskohast
südalinna poole jäävatest Aleksandri tänava miljööala hoonetest loetakse aga juba Kesklinna
linnaosa alla.
Karlova linnaosa piirneb ametlikult Võru, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, Kalevi ja Aida tänavate
ning Emajõe ja sadama raudteega. Tegemist on siselinnas paikneva linnaosaga, mis lisaks
Kesklinnale piirneb veel Vaksali ja Ropka linnaosaga, Ropka tööstusrajooniga ning teisel pool
Emajõge on naabriks Annelinn.

Joonis 2. Karlova linnaosa ja Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala paiknemine
(piiritletud roheliselt). Allikas: Tartu linna kaardirakendus
Täpsemalt kuuluvad Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala alla Tartu linna
üldplaneeringu järgi Aleksandri tänava mõlema külje hoonestus kinnistute Aleksandri 16, 19,
44 ja 29 vahel ja lisaks ulatub Lina tänava piirkonnas Turu ja Kalevi tänavateni (joonis 3).
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Joonis 3. Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala. Allikas:

Tartu linna

kodulehekülg (2013).
Piirkonnas on autoga liiklemiseks olemas suuremad sõiduteed Aleksandri (joonis 4) ning
sellega ristuvates Aida ja Lina tänavates. Siinkohal on puudub ühendus Lina ja Turu tänavate
vahel (joonis 5). Aleksandri tänav võimaldab ühelt poolt lihtsasti ligipääsu Kesklinnale ja
teiselt poolt ka näiteks Sõpruse sillale, mis on ühenduseteeks Annelinnaga (joonis 6).
Piirkonnas 17 aastat töötanud meesterahva sõnul ühendus Lina ja Turu tänavate vahel siiski
varasemalt eksisteeris ning väidetavalt toimis Lina tänaval ka ühistransport bussi näol.
Osalusvaatluse tulemusena ei paiknenud küll uuritaval alal, aga kohe selle läheduses
linnaliinide bussipeatused ning vähemalt üks liin läbib oma trajektoorilt uuritavat ala.
Kergliiklusteedest ei ole olemas küll rattateid, kuid sõidutee ääres on valdavalt olemas
kõnniteed jalakäijatele, mida osalusvaatluse ajal läbiti lisaks niisama kõndimisele ka joostes,
rattaga sõites, kepikõndi tehes kui ka lapse vankriga jalutades. Mtimed intervjueeritajad
kiitsid mugavat ühendust Kesklinnaga. Aleksandri tänavat pidi on jalakäijatel otseühendus
Tartu kesklinna suurima jalakäijate ülekäiguga ning sealt edasi juba Raekoja platsiga. Samuti
eksisteerib kogu piirkonnas suurel märgatavalt palju ülekäiguteid.
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Joonis 4. Vaade Lina ja Aleksandri tänava ristmikult Aleksandri tänavale näoga Kesklinna
suunas.

Joonis 5. Vaade Aleksandri ja Lina tänava ristmikult näoga endise Lina tänava nakkushaigla
kompleksi hoovi, ühendus Turu tänavaga puudub. Eemalt paistab Tartu Keskkatlamaja.
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Joonis 6. Vaade Alekandri tänavale seljaga Kesklinna ja näoga Sõpruse silla suunas.

4.2.

Füüsiline keskkond

Osalusvaatluse tulemusena on füüsilise keskkonna puhul arvatavasti kõige iseloomustavaks
märksõnaks just miljööväärtuslik hoonestus, mis paigutub kahel pool Aleksandri tänavat
(joonised 4 ja 6) ning samuti Lina tänavast Kalevi ja Turu tänavani. Ometi ei saa piirkonda
pidada väga üheilmeliseks, sest piirkonnas paikneb nii korrastamata (joonis 7) kui korrastatud
(joonis 8) miljööväärtusega puithooneid. Samas paikneb piirkonnas ka täiesti uusi kortermaju,
mis on silmapaistvad, kuna eristuvad ümbruskonnast ehitusstiili poolest (joonised 10 ja 11).
Samas on jäädud hoone kõrguselt ühe-, kahe- ja kolmekorruselisteks, mis ongi uuritavas
piirkonnas paiknevatel hoonetel isepäraks, kui mitte arvestada ala sees asuvat Karlova
gümnaasiumi. Väga iseloomulikuks on majadele ka pööningu olemasolu. Samuti esinevad
mõningatel majadel peened kaunistused näiteks aknaraamidel (joonis 9) ning varikatused
(joonis 8). Samuti iseloomustab piirkonda majaesiste rohealade puudumine, mis paiknevad
sisehoovis. Just sisehoovi olemasolu ja sellega kaasnevat rohelust peavad piirkonnaga seotud
isikud väga tähtsaks sealse keskkonna juures. Olulisi füüsilisi keskkonna muutusi peale uute
ehitiste piirkonnaga seotud linnakodanikud ei ole täheldanud, vähesel määral mainiti küll
hoonete korrastamist, mis kohati mõnel juhul võtavad juba aga isegi mitu aastat aega. Samas
toodi veel ka välja, et selliseid maju, nagu varasemalt, enam ei ehitata, mis teeb ka need
eripäraseks.
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Joonis 7. Aleksandri tn 37 eluhoone.

Joonis 8. Aleksandri tn 33 eluhoone.

Joonis 9. Aleksandri tn 21 eluhoone.
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Joonis 10. Lina tn 5 uus eluhoone.

Joonis 11. Aleksandri tn 35 uued kortermajad.

4.3.

Sotsiaalne keskkond

Tartu Linnavalitsuse elanikeregistri teenistuse andmetele tuginedes on Karlova linnaosa
elanike arv olnud küllaltki stabiilne perioodil 1998-2011 aastate lõppude seisuga, jäädes
kokku 9000 elaniku ringi, sooliselt jaotuselt on rohkem naisi, kelle arv on ületanud tihti 5000
piiri, samas kui mehed küündivad 4000ni.
Intervjuudest selgus, et piirkonnas ei eristu kindlaid sotsiaalseid rühmi ning inimesi on seal
igasuguseid. Elanikud elavad käesoleval hetkel ka endises haiglakompleksis. Kokku pidavat
sealsetes hoonetes elama kuskil 80 inimest. Elanikkond on seal mitmekesine, seal elavad nii
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noored kunstikooli õpilased, arstitudengid, samuti paiknevad seal aga ka sotsiaalpinnad.
Leiduma pidi ka mõningaid tühje kortereid. Üks intervjuu viidi läbi ka endise nakkushaigla
peahoones elava noorte tudengiga, kes tõi välja, et kolis piirkonda osaliselt kindlasti madala
üürihinna ning teiselt poolt soodsa asukoha tõttu, samuti on kunstiinimeste puhul olulist rolli
mänginud ka see, et on lubatud kortereid seest poolt oma maitse järgi kujundada. Ka Hüvato
(2007) toimetatud artiklist selguvad sarnased tendentsid sealse elanikkonna puhul. Tuuakse
välja, et varemalt oli Lina tänava haiglakompleks küllaltki suletud ala, kus liikusid vaid haigla
patsiendid, külalised ja töötajad. Antud hetkel on endine nakkushaigla korteriteks välja
üüritud ning seni kaua, kui saab selgeks hoonete täpne tulevik. Selle eesmärgiks on hoida
vähemal selleks ajaks majades mingi elu sees, sest majade valveta jätmisel võib tekkida
vandalismioht. Majades elavad nii tudengid, noored pere kui ka vanainimesed (Hüvato 2007).
Antud Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusalaga seotud intervjueeritud isikud ei ole
täheldanud, et sealsetel elanikel oleks olemas suur kogukonnatunnetus. Samas on Karlova
piirkonnale iseloomulik kohaliku avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing Karlova Selts,
mis toob välja, et seisab Karlova kogukonna eest. Selle eesmärgiks on tugevdada Karlova
linnaosa elanikkonda, aidata säilitada miljööväärtust ja tugevdada Karlova elanike
piirkondlikku identiteeti. Iga-aastaselt korraldatakse linnaosas ka Karlova päevi (Karlova
Selts 2013).
Kui vaadelda sotsiaalse keskkonna muutusi varasemalt, siis need on seostunud peamiselt
nakkushaigla sulgemisega. Haigla juures töötanud meesterahvas tõdeb, et varasemalt viibisid
ja elasid siin haiglaõed ning ühes hoones paiknes kunagi ka baar, kus sai tantsu lüüa. Samuti
tõi ta välja, et teist sellist kohta kuskil mujal ei ole, sest see hoov olevat olnud varasemalt nii
ilus koht, et seal peeti isegi pulmi. Need ajad olevat aga paraku läbi.

4.4.

Piirkonna funktsioonid

Valdavalt on piirkonna puhul tegemist elamupiirkonnaga, kuid antud alal paiknevad lisaks
siiski ka mõned ettevõtted ning haridusasutus. Näiteks paikneb uuritaval miljööalal Tartu
Karlova Gümnaasium (joonis 12), kus Tartu linnavalitsuse 2011. aasta lõpu statistilise
ülevaate põhjal õppis kokku 804 õpilast.
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Joonis 12. Tartu Karlova Gümnaasium
Majandusliku tegevuse poole pealt on piirkonnale iseloomulik Aleksandri tänava lõpus
paiknev erinevaid teenuseid pakkuv kompleks (joonis 13). Seal asuvad näiteks söögikoht
Hasna Tall, kõrts Õlle Tare, Aleksandri hotell, Denslux hambaravi, Aleksandri ilu- ja
tervisekeskus ja Aleksandri autoremont.

Joonis 13. Aleksandri tänava lõpus paiknev teenuseid pakkuv kompleks (söögikoht Hansa
Tall, baar Õlle Tare, Aleksandri hotell jt).
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5. Arendus ja selle võimalikud mõjud
5.1.

Arendusala

Lina tänav 6 hoone oli kompleksi peahoone (joonis 14), Lina 4 on peahoonega ühtses stiilis
kujundatud ühekorruseline hoone (joonis 15), Lina 7 asub Aleksandri ja Lina tänava nurgal
(joonis 16), Lina 9 puhul on tegemist ühekorruselise rõhtpalkehitisega (joonis 17), Lina 8 on
kompleksi üks vanimatest hoonetest (joonis 18), Lina 11 on endine pesukoda (joonis 19) ja
Lina ja Aleksandri tänava nurgal paikneb veel ka Aleksandri 32 (joonis 20), mille esimene
korrus on kiviosa ja teine korrus puidust (Kirtsi 2010).

Joonis 14. Lina tn 6 hoone
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Joonis 15. Lina tn 4 hoone.

Joonis 16. Lina tn 7 hoone.
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Joonis 17. Lina tn 9 hoone

Joonis 18. Lina tn 8 hoone.
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Joonis 19. Lina tn 11 hoone.

Joonis 20. Aleksandri tn 32 hoone, endine Tartu nakkushaigla vastuvõtu hoone
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5.2.

Ülevaade detailplaneeringu algatamisest

Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusalal paikneb endine Tartu nakkushaigla
hoonetekompleks. Selle esimesed hooned pärinevad juba 1830ndatest aastatest ning viimase
muudatusena rajati 20. sajandi alguses kaks uut hoonekorpust (Ehitusekspertiisibüroo OÜ
2010). Tulemuvalt oma vanusest hakati neid hooneid pidama sobimatuks kaasaegseks
raviotstarbeliseks tegevuseks ning nakkushaiguste osakonna uued ruumi avati Riia tänaval.
SA Tartu Ülikooli Kliinikum müüs 2006. aastal kinnistu (aadressil Lina 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja
Aleksandri 32) enampakkumise käigus, mille võitjaks osutus OÜ Aurorette (Eesti Indiaca Liit
2006).
Linna üldplaneeringu järgi on tegemist haridus- ja teadushoonete maaga (joonis 21). Algselt
käis läbi mõte rajada sinna lasteaed või näiteks taastusravikeskus ja pansionaat, toitlustuskoht,
hotell, väike konverentsikeskus ja raamatukogu. Samuti ei välistatud sel hetkel, et sinna
krundile võiks dominandina kerkida isegi umbes 30-korruseline tornmaja, mille esimesed
korrused oleksid avalikus kasutuses, tornis aga korterid. Kindla plaani teostamiseks eeldati, et
kulub veel palju aega, sest esmalt peab arendaja tegema kindlaks oma soovid, pidama nõu
linnaametnikega ja laskma algatada 18 100-ruutmeetrise krundi detailplaneering (TPM 2007).

Joonis 21. Tartu linna üldplaneeringu järgi määratud funktsioonid Aleksandri tänava
miljööväärtuslikul hoonestusalal (lilla piirjoon) ja Lina endisel haiglakvartalil (kollane
piirjoon). SH – haridus- ja teadushoonete maa, Ä – teenindusettevõtete maa, EE –
väikeelamute maa, S – segahoonestusala, EK – korruselamute maa, ÜM – üldkasutatavate
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haljasalade maa, ÜR – puhke- ja virgestusrajatiste maa, Tk – kahjuliku välismõjuta
tööstusettevõtete ja ladude maa.
Tartu Linnavolikogu otsusega algatati 2010. aastal antud koonetekompleksi krundi
detailplaneeringu koostamine hoolimata kuue seltsingu protestist Lina haiglakvartali nelja
maja lammutamisplaani vastu. Sedasi hääletas Tartu linnavolikogu enamus detailplaneeringu
algatamise poolt, mis osaliselt näeb ette ka lammutust (Pau 2010a).
Käesolevaks ajahetkeks ei ole aga senini detailplaneeringut kehtestatud, mis on tulemus
erinevate osapoolte vankumatutest

seisukohtadest.

Sedasi paikneb vastava krundi

detailplaneeringuga seotud internetileheküljel endiselt staatus „avalikul arutelul“. Viimase ajal
ei ole ilmunud ka ühtegi teemaga seotud artiklit. Kirjavahetusest Linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakonna planeerija ning ühtlasi antud detailplaneeringu protsessi eest
vastutava töötajaga selgus, et praeguseks ei olda isegi eskiislahenduseski kokku lepitud,
detailplaneeringu kehtestamise aeg on prognoosimatu ning kas see üldse juhtub, sest arendaja
huvi on justkui kadunud. Linnavalitsus on aga oma seisukohad andnud ning kõik sõltub
arendajast.

5.3.

Detailplaneeringu kehtestamisega seotud osapooled ja protsessi senine
kulgemine

Planeeritava arendusega seotud osapooli on aga palju, kelle seisukohad on läbi
meediakajastuse või antud uuringu raames tehtud intervjuude jooksul suuremal või vähemal
määral esile tulnud. Nendeks on:


Tartu linnavolikogu ja linnavalitsus;



arendaja OÜ Aurorette;



erinevad kodanikuühendused, näiteks Säästva Renoveerimise Infokeskus, Karlova
Selts, Supilinna Selts, Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Eesti Muinsuskaitse Selts;



uuritava hoonestusala elanikud või sellega seotud isikud;



endise haiglakompleksi üürnikud;



teised seotud isikud.

Esmalt kavatses arendaja lammutada kõik seitse Lina tänava miljööväärtuslikku hoonet, sest
nende säilitamine oleks nende meelest ebamõistlik. Tartu linnavalitsus suutis aga osaühingut
Aurorette veenda, et endisest haiglakompleksist säilitatakse siiski kõige väärtuslikum osa,
samas nõustuti nelja rohkem lagunenud maja lammutamisega. Sedasi kajastus abilinnapea
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seisukoht meedias, milleks oli, et «säilitatakse kõik olulised hooned, mis linnapilti
kaunistavad». Selle tulemusena pidi endisele kohale jääma ning restaureeritama Lina 6
peahoone, selle ees asuv Lina 4 kivihoone, Lina 8 lammutakse, kuid taastataske samasugune
välisilme pööratuna näoga Lina 4 poole. Lammutamisele lubas linn Lina 7 ja 9 ning nende
asemele lubati senist ehitusjoont järgivat äri- või büroohoone kerkimist, Lina 11 maja asemele
sooviti rajada parklat. Tingimuseks seati ka, et esmalt tuleb restaureerida Lina 4 ja 6 ning
kasutusloa peab olema saanud Lina 8 (Pau 2010a). Kuna ka Aurorette mõistis, et algsel kujul
ei oleks protsess mingil juhul läbi läinud ning üritati ka ise leida kompromissikohti. Seal
juures arvestati näiteks linna sooviga reserveerida maad tulevase lasteaia jaoks (joonis 22).
Äri- ja eluruumide proportsioon ei ole küll olnud selge, kuid millalgi planeeriti Lina 4, 6 ja 8
majadesse peeneid või peenepoolsied kortereid (Pau 2000a, Pau 2000b).

Joonis 22. Miljööväärtusliku Lina tänava endine nakkuhaigla hoonetekompleks ning selle
esialgne eeldatud tulevik. Foto: Graafika: A6

Lammutamise

vastu

võtsid

seisukoha

sellised

kodanikuühendused

nagu

Säästva

Renoveerimise Infokeskus, Karlova Selts, Supilinna Selts, Eesti Roheline Liikumine ning
hiljem ka Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Eesti Muinsuskaitse Selts. Esmalt valmistuti
protestiks Lina kvartali miljööväärtuslike hoonete lammutamise vastu. See toimus eelkõige,
kuna ühendustele oli vastuvõetamatu linnavalitsuse plaan, kus algatakse detailplaneering
seitsmest ajaloolisest haiglahoonest koosneva Lina kvartali kohta, millest endisel kujul ja
paigas on vaid kaks maja. Linnavolikogule ja linnavalitsusele saadeti vastavasisuline
pöördumine, tuues välja, et «autentse ajaloolise puithoonestuse asendamine mahult
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domineerivate tänapäevaste ehitusmahtudega hävitaks kogu hoonetekompleksi ja linnaosa
autentse ajaloolise miljöö ning muudaks farsiks miljööväärtusega hoonestusala mõiste» (Pau
2010b).
Lammutamisohus hooneile nõuti kodanikeühenduste poolt kordusekspertiisi ja linnavalitsust
süüdistati Tartu ehitusmääruse rikkumises ja Tartu linna üldplaneeringust möödavaatamises.
Linnavolikogule tehti ettepanek jätta Lina kvartali detailplaneering algatamata ja planeeringu
lähteülesanne kinnitamata. Toodi välja ka, et osaühingu Aurorette tellitud ekspertiis on liiga
pealiskaudne ja keskendub vaid vigade välja toomisele ning selle sõnastusest paistab, et
hoonete lammutamine oli ette kokku lepitud (Pau 2010c).
Detailplaneeringu algatamist aga edasi ei lükatud, sest leiti, et kas lähteülesandes nähakse ette
säilitada kaks, kolm, neli või kõik seitse Lina tänava hoonet, ei oma määravat tähtsust, sest
planeerimisprotsessi käigus võib lähteülesanne

muutuda.

Samas ei välistatud ka

kordusekspertiisi tellimist ja nenditi avaliku arvamuse suurt tähtsust. Samuti toodi välja, et
Aurorette tellitud senine ekspertiis ei ole linnavalitsuse seisukoha kujunemisel olnud määrav.
Väidetavalt lähtuti hooneist kui eraldiseisvaist arhitektuuriobjektidest, teestikust ja muust, mis
on miljööväärtuslikult oluline (Pau 2010c).
Sedasi hoolimata seltsingute protestist hääletas Tartu linnavolikogus enamus kvartali
detailplaneeringu algatamise poolt ning kinnitati lammutust ettenäev lähteülesanne. Sealjuures
tõid aga hiljem mõned osalenud isikud välja, et komisjonis jäeti sellest kõigest mulje, et
piirkonna puhul on lammutamine ainuvõimalik tee. Samuti esitati justkui arvamus, et
kooskõlastus muinsuskaitsega on saadud, kuid tegelikult oli ka muinsuskaitse hiljem
protestijate hulgas. Lisati ka, et detailplaneeringu eelnõu on iseendaga vastuolus, sest ühelt
poolt rõhutatakse Lina kvartali miljöö säilitamist, kuid teiselt poolt aga lubab osa hooneid
maha kiskuda ja kinnistu struktuur segi paisata. Samas rõhutas ka abilinnapea, et tuleb
arvestada kinnistu omaniku OÜ Autorette huviga piirkonda arendada, sest 15 aasta pärast
poleks enam võimalik päästa mitte ühtegi sealset hoonet (TPM 2010).
Detailplaneeringu algatamise otsuse peale oli aga erinevate kodanikuühenduste seisukoht
jätkuvalt, et «miljööväärtuslikul alal asuvate hoonete lammutamine ei ole piisavalt
põhjendatud». Osutatakse asjaoludele, et Tartu linnavolikogu otsus jääb vastuollu Tartu linna
ehitusmäärusega ning et Lina tänava detailplaneeringu lähtetingimused on vastuolus
üldplaneeringus sätestatuga. Telliti sõltumatu krundi hinnang ning pöördumise koostajaid
kutsuti üles pärast lisaekspertiisid ja esimesi eskiislahendusi planeeringu edasises töös
29

osalema. Öeldi ka, et ei ole nii linna ega kellegi teise huvides, et piirkond täiesti ära laguneks
ning igaljuhul tuleb leida kompromiss miljööväärtuslike huvide eest seisjate ja arendaja
soovidega. Kui lähtutakse seisukohast, et säilitatakse väärtuslikku, siis tuleks eelnevalt kokku
leppida, mis see väärtuslik seal krundil on (Jõgi 2010).
Kodanikeühenduste võitluse esialgse tulemusena võeti vastu otsus, et Lina tänava
sajandivanuse haiglakompleksi seitsmest majast säilitatakse oma kohal kolm, veel üks
tõstetakse ümber ja ühest säilib fassaad. Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt tuleb
säilitada ja korda teha oma praeguses asukohas Lina 6, Lina 4 ja Aleksandri 32 hoone. Lina 8
maja teisaldatakse paralleelseks Lina 4 hoonega. Lina 11 pesuköögist peab säilitama fassaadi
või selle osad, hooned Lina 7 ja 9 lammutatakse. Nende asemele kavandatakse kaks uut
hoonet, mille ehitusalune pind ei või ületada olemasolevate hoonete ehitusalust pinda. Lisaks
nähakse ette Aleksandri tänava äärde kolm uut hoonet, mille suurus peab sobituma
olemasoleva hoonestusega. Turu tänava äärde võib ehitada kuni 7-korruselise ärihoone.
Linnavalitsuse heakskiidu saanud eskiisi (joonis 23) kohaselt säilitatakse ka maksimaalselt
olemasolev haljasala (Saar 2010).

Joonis 23. Tartu linnavsalitsuse poolt avalikul arutelul olev eskiislahendus
Linnavalitsus lootis, et kolmas sektor on uue eskiislahendusega rohkem rahul kui varem, kuid
nii see ei olnud. Ei oldud taganetud kõigi olemasolevate hoonete säilitamise nõudest ja ka
Lina 8 ümbertõstmine ei ole nende meelest sobilik. Toodi välja, et hoonete teisaldamine ja
lammutamine on vastuvõetamatu ning uus planeering räägib rekonstrueerimisest, mitte
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restaureerimisest. See tähendab, et ka neist majadest ei pruugi palju järele jääda. Leiti, et
sellisel juhul ei ole Lina tänava miljöökaitse piirkonnal mitte mingit mõtet (Saar 2010).
Tartu linn soosib aga jätkuvalt Lina tänaval lammtamist ning kodanikuühenduste vastuseisust
hoolimata suunasid linnavõimud avalikustamisele planeeringu, mis lubab miljööpiirkonnas
lammutada ja rajada sinna kõrge maja. Kodanikuühenduste arust on planeering jätkuvalt
vastuolus. Kodanikuühenduste viimases kirjas soovitatakse endiselt säilitada Lina 4, 6, 7, 8, 9,
11 ja Aleksandri 32 maja endises mahus ja välisilme restaureerida. Turu tänava äärde
kavandatavat ärihoonet on soovitanud ühendused kahandada ning seda mõtet on linnavalitsus
pidanud kaalumist väärivaks ning toodi välja vajadus analüüsida hoone mahtu lähtuvalt
ümbritsevast hoonestusest ning miljööliste vaadete säilitamise vajadusest. Linna poolt aga
tuuakse välja, et esinevad murdmatud eriarvamused, sest kodanikuühenduste seisukohad ja
väärtushinnangud pole muutunud. Keeruliseks teeb olukorra nende meelest see, et
Linnavalitsus peab arvestama ka seda, et praegu on ala halvas seisukorras, omaniku huvi ei
ole aga lihtsalt hooneid taastada, vaid see raha ka tagasi teenida. Sedasi on
planeeringuvaidluste jätkumist ennustatud veel kaua (Saar 2011).
Kodanikuühendused on plaaninud teha ka ettepanekut muinsuskaitseametile, et Lina tänava
ajalooline haiglakompleks arvataks riiklike mälestiste nimekirja. Säästva Renoveerimise
Inforkeskuse seisukohalt peaks lisaks hoonete tehnilisele ekspertiisile vaatlema ka selle suurt
kultuuriloolist väärtust, mille puhul on oluline säilitada kompleks terviklikuna. Nende sõnul
peaksid arendajad ja linnavalitsus arusaama, et kui kvartalile lähenetakse õigesti, väärtus
säilib. Selleks, et kompleksil oleks väärtus ka tulevikus, siis tuleb juurdeehitised allutada
olemasolevale väärtusele. Kodanikeühendusi ajendab eelkõige tegutsema see, et antud
miljöökaitsepiirkonna staatus kompleksi tegelikult ei kaitse, kuigi kinnisvara on ostetud koos
üldplaneeringu ja miljööala tingimustega (Saar 2010b). Stroh (2011) leiab, et kuigi
muretsetakse, et kodanikuühenduste seisukohad ja väärtused pole muutunud, siis pigem on asi
vastupidi. Nimelt linnavalitsuse seisukohad ja väärtushinnangud ei muutu. Selgelt soosib
linnavalitsus arendaja huve ning jätav üldised linna huvid tagaplaanile.Tema sõnul ei ole
mõtet mängida demokraatiat, kui kodanikuühenduste arvamustega nagunii ei arvestada.
Samas aga leiab, et antud ala säilitamine on Tartu niigi räsitud ilmele väga oluline (Stroh
2011).
Kuigi arendaja ei ole viimasel ajal enam huvi üles näidanud, siis kodanikuühendused on
jätkuvalt arutlenud vana haiglakompleksi tuleviku üle. Nii oodati kõiki Aleksandri ja Aida
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tänava elanikke, muid karlovlasi ja teisi huvilisi teemaõhtule. Teemaõhtu algatas Karlova
Selts ja Eesti Maastikuarhitekide Liit (TPM (2011). Intervjueerides teemaõhtut läbi viinud
Karlova Seltsi ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu liiget Edgar Kaaret, võib välja tuua mõned
peamised arvamused ja seisukohad eelkõige Karlova Seltsi seisukohast vaadatuna. Esmalt
pööras ta tähelepanu just sellele, mis on antud nende seltsi roll. Põhikirja üks põhiline punkt
on just see, et seistakse kodukandi miljööväärtuste eest, kuna leitakse, et see on väärtuslik.
Tema sõnul võib seltse küll olla erinevaid ja võib esineda ka opotsiooni selts, mis ütleb, et
«unustame ära, laseme buldooseriga üle». Dedasi on tema sõnul teatud perioodidel teinud
soomlased ja rootslased, kes nüüd neid taga nutavad. Käidakse Eestis ja imestatakse, et siin on
see kõik alles. Tema sõnul ei ole ainult õnneks nende selts see, kes arvab, et see on väärtuslik.
Näiteks huvitavad sellised alad ka paljusid kunstiajalooga seotud spetsialiste.
Karlova Selts tugineb oma seisukohtades suuresti ka seadusandlusele ja kehtivatele
dokumentidele.Meediast väljendub tema sõnul Karlova Seltsist tihti vale mulje, et nad justkui
jälle pidurdaks protsessi ja sooviks, et kõikjal olekski selline «kõduhunnik». Tema meelest ei
ole olnud head ajakirjandust, mis päriselt päriselt uuriks ja katsuks arusaada ning selgitada.
Tihti võetakse lihtsalt mingi arvamus, mille külge hakatakse ja see võimendatakse üle.
Rääkides aga toimunud teemaõhtust, siis selle eesmärgiks oli kokku saada võimalikult palju
kohalikke elanikke ja erinevaid osapooli. Ta toob välja, et kuigi planeerimisseaduses on
täpselt ära määratletud, millised võivad olla need kaasamise faasid ja kuidas tuleb seda
korraldada, siis kaasamise puhul on tema sõnul väga oluline ka see, millises õhkkonnas seda
läbi viiakse. Tihti inimesed ei tihkagi linnavalitsusse tulla, kuna seal on selline ametlik
õhkkond ja ollakse tagasihoidlikud. Osaliselt ollakse tema meelest kinni ka nõukogude aegses
planeerimise režiimis, kus ei olnud mõeldavgi, kuidas alt üles see asi liigub, vaid et see on ette
määratud ülevlalt poolt alla. Et on nö masterplaneerija, kes on see kuningas, kes kõike
määrab. Sedasi tuleb tema sõnul mõista, kus Eesti praegu sellise euroopaliku
planeerimismetoodikaga üldse on. Ta toob välja, et kondikava on loodud, struktuur on olemas,
aga praegu on käimas selline üleminekufaas ning see on samas veel hästi harjumatu. Selleks
soovitigi kokku saada vabamas õhkkonnas elanikega. Seal antud ülevaade objekti
planeeringus hetkeseisust, mida kavandatakse ja siis arutleti asjade üle. Ta toob välja, et on
mõistetav, et linn peab edasi arenema ning keegi ei taha, et seal oleks selline elutu ruum ja
tondilossid, mis kohe saavad otsa ja lagunevad. Pigem on aga vaja leida kompromiss, kus
kõik oleks rahul ja siis saaks hoonetele uue elu sisse. Küsimus on siinkohal aga selles, kui
palju juurdeehitatavat osa ehk uushoonestust lubada. Kuskil jookseb tema meelest see piir,
32

kust maalt asi on veel tasakaalus. Lisaks on tema sõnul olemas ühiskondlikud juba varasemalt
kehtestatud kokkulepped nii miljööväärtusega hoonestusala kui üldplaneeringu näol. Suureks
probleemiks peab ta seda, et linna poolt serveeritakse asja tihti nii, et see detailplaneerign on
justkui kooskõlas kõigega, nii see aga ei ole. Siinkohal on linn vastuolus iseendaga, et nad on
kehtestanud ühe dokumendi ja nüüd tahavad kehtestada uut dokumenti, mis tegelikult
keeravad selle kõik peapeale. Detailplaneeringuga on võimalik üldplaneeringut muuta, aga
siis tuleks seda nii ka väljendada ja kaasamine on siis hoopis teine.
Vaadeldes veel piirkonnaga seotud linnakodanike arvamusi miljööväärtuslike alade ja nende
arengute osas, siis tuli esile mitmeid arvamusi, mis teatud osas ka sarnanesid. Üldjuhul ei näe
intervjueeritud teised linnakodanikud probleemi uue hoonestuse arenemises. Piirkonnas
nähakse heameelega uusi arendusi, mis sealset piirkonda elavdaks. Toodi aga ühe keskealise
naisterahva poolt välja, et ka mingi väga suur ehitis Turu tänava äärde siiski ei sobivat, sest
see ei mõjuks miljööväärtusele hästi. Niimoodi nähti, et hoonestused jääks ikkagi 2 või kõige
rohkem kolmekordseks. Oli üks, kes avaldas soovi, et arenguna näeks Lina ja Turu tänava
liiklusristmiku uuesti avamist, milleks on tarvis muidugi inimest, kes selle hästi ära
planeeriks. Piirkonnale ei osanud inimesed aga suurt midagi ka antud hetkel ette heita ja
sellega oldi üldiselt rahul. See olevat hea rahulik piirkond, millel on hea ühendus linnaga.
Samuti tundus, et oldi üldjuhul lepitud ka mõttega, et Lina tänava endisest nakkushaigla
kompleksist enam sellisel kujul asja ei saa. Üks ootamatu ja äärmuslik seisukoht oli see, et
haigla tuleks juba seetõttu eemaldada, kuna see on haigust täis ning et inimesed on seal olnud
raskesti haiged. Seetõttu ei nähtud selles suurt potentsiaali endisel kujul. Muidugi pakuti välja,
et kõige parem oleks, kui seda saaks uuesti kasutusele võtta näiteks haiglana, kuid järgmiseks
lisati, et see vist on ilmselt võimatu. Jätkuvalt rõhutati ka, et teist sellist piirkonda Tartus ei
ole, sest Lina tänava hoovis on olemas suur roheline ala, kui naised soovivad sisseoste tegema
minna, siis minnakse kesklinna, kui mehed tahavad kalale, siis Emajõgi on kõrval. Sedasi tõid
peaaegu kõik küsitletud piirkonna positiivse omadusena välja paiknemise erinevatele
teenustele ja võimalustele lähedal.

33

5.4.

Arenduse võimalikud mõjud

Vaadates võimalikke arenduse mõjusid, siis need sõltuvad oluliselt just sellest, mis sinna alale
lõpuks ehitatakse või milliseid muudatusi läbi viiakse. Kui otsustatakse piirkonnas
lammutada, siis see leiab oluliselt pahameelt kindlasti inimeste seas, kes vaatlevad seda
hoonestust kui kultuurilooliselt väärtuslikku ning peavad oluliseks miljööväärtusi säilitada.
Nende jaoks võib see arendus lõhkuda sealse väärtusliku miljöö Teiselt poolt uue arenduse
pooldajate seas toob see kaasa piirkonna väärtuse kasvu. Uus arendus kindlasti rikastaks
nende meelsest piirkonda ning see võib viia ka ümbritseva piirkonna suuremale
taaselustamisele ning eluasemete hindade väärtuste kasvuni. Uute eluasemete loomisel
tekitatakse lisaks võimalused suurenenud elukohavalikul meeldivas siselinnalises piirkonnas.
Väärtuslikuks muudab selle piirkonna elukohana just rohealade olemasolu ümbruses ning
teiselt poolt erinevatele teenustele ja asutustele kiire ligipääsetavus. Uued eluasemed toovad
endaga kaasa ka uued elanikud, mis uute elamute puhul erinevad kindlasti piirkonna senisest.
Samas väheneksid madalama sissetulekutega tudengite võimalused soodsate üüripindade näol.
Ka siis, kui piirkond korrastataks vastavalt miljööväärtusega alale seatud nõuete kohaselt, siis
see kindlasti muudaks piirkonda atraktiivsemaks ning elustaks seda. Samuti säiliks selle
kultuurilooline väärtus ning pakuks huvi paljudele selle valdkonna uurijatele ja teistele
huvilistele. Praegune lagunemisjärgus hoonestik tuleb korda teha juba seetõttu, et kui mingit
sekkumist ei toimu, siis toimub lihtsalt viimaks uuritava ala allakäik.
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6. Arutelu
Käesolev

uuring

toob

esile

märkimisväärse

problemaatika

seoses

ühe

arenduse

detailplaneeringu algatamisest siselinnalises piirkonnas. Ühelt poolt on arendajal olemas soov
piirkonda arendada, kuid teiselt poolt ei oldud eelnevalt piisavalt arvestatud piirkonna
eripäradega ning miljööd väärtustavate ja selle eest võitlevate kodanikuühendustega. See võib
olla tulemus just tõsiasjast, nagu tõi intervjuu käigus välja Edgar Kaare, et inimesed ei ole
veel sellise kaasava linnaplaneerimisega harjunud. Lisaks sellele, et paljud tavainimesed ei
näe õigust kaasa rääkimiseks planeerimises, siis arendajad on tõenäoliselt harjunud suurema
võimuga otsuste tegemisel ning näevad oma eduvõtit oma majanduslikus jõukuses. Antud
juhtum võib olla tõestuseks selleks, et järjest enam teavad inimesed oma õigusi ja linnade
arenguid ei saa suunata vaid firmade suuromanikud ja kohalikud poliitikud. Sellest
detailplaneeringu menetlusprotsessist ilmneb veel, et omavalitsused soovivad linna füüsilist
ülesehitamist, mille juures nad soodustavad tingimusi erasekorile, kes oma kasu silmas
pidades kohalikku maakasutust arendamad hakkavad. See aga võibki viia paljude jaoks
sobimatu lahenduseni, nagu on ära märkinud ühe probleemina ka Jauhiainen (2005).
Ei saa otseselt öelda, et antud protsessi puhul oleks mõni osapool teinud midagi täielikult
valesti, sest kõik lähtusid sellest, mis on nende jaoks oluline. Arendajad on huvitatud
võimalikult

suurest

kasumist,

linn

on

huvitatud

piirkonna

arendamisest

ning

kodanikuühenused antud juhul võitlesid enda jaoks oluliste väärtuste eest. Üheks probleemiks
on ehk liiga vähene tahtmine üksteist mõista. Siinkohal tuleb otsuseid teha selgesõnaliselt.
Antud juhul on tulemuseks olnud detailplaneeringu menetlemine, kus kodanikuühendused
paluvad linnal ennast viia kurssi antud ala kultuuriloolise väärtusega ning teiselt poolt peavad
linnaametnikud mõistma, et selleks, et areneda, tuleb võtta arvesse ka seda, kelle kätte on
kapital kontsentreerunud. Kõige parema lahendusena näeksin isiklikult, kui leitakse viis,
kuidas kasutada antud hoonestust algsel kujul korrastades ja hilisema tulutoova funktsiooniga.
Loomulikult on aga seda väga lihtne saavutada.
Linna poolt tehtud veaks on ehk see, et asja on üritatud lahendada erinevaid olukordi siludes.
Tõesti kui on sätestatud nii üldplaneeringu kui ehitusmäärus, mis peavad oluliseks antud
piirkonna hoonestust ja sellega seonduvat säilitada, siis ei saa sellest mööda vaadata. Kui
tõesti võetakse vastu otsus, et detailplaneeringu kaudu plaanitakse muuta üldplaneeringut, siis
seda protsessi tuleks teha korrektselt. Sedasi valiti juba algselt vale lähenemisviis. Rohkem
kaldutakse ka majandusliku ratsionaaluse poole, mis aga tuleb suure tõenäosusega pigem
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kartusest selle ees, et arendaja huvi piirkonna vastu kaob. Kuigi siselinnas võiks linn
soodustada erinevate lagunevate piirkondade arenguid, siis seda tuleks teha teadvustades
piirkonnas kehtivaid ühiskondlikke kokkuleppeid, seda enam, et need on nende endi poolt
juba kord kehtestatud. Siinkohal teeksingi esiteks ettepaneku teha otsuseid teadvustades
olukorda selgemini, tuleks arvestada lisaks ehituslikule seisule ka muid, näiteks kultuurilisi ja
ajaloolisi väärtusi, vaadata tuleb uue hoonestuse korral selle mõjusid välisele ilmele ning
lähtuda piirkonnale omastest tavadest. Mõjude puhul tuleks kindlasti ka arvestada piirkonnas
elavate isikutega. Samas ei tohiks ajada enam kaasamise protsessi liiga segaseks ja venima
ning tuleks üritada hajutada senised arusaamatused.
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7. Kokkuvõte
Käesolevas uurimistöös vaadeldi Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala ning selle
endise nakkushaigla kompleksiga seonduva kavandatava arengu võimalikku mõju. Vaadeldud
on ka sotsiaalset ja füüsilist keskkonda nii tänapäevaselt, tagasivaatavalt kui ka eeldatavaid
arenguid tulevikus. Olulist rõhku pannakse ka planeeritud arendusega seotud problemaatikale.
Uuritav piirkond ise asub aga siselinnalises piirkonnas, millel on head ühendusteed olemas
ülejäänud linnaregiooniga. Soodustatud on liiklemine nii jalgsi, autoga ning läheduses
paiknevad ka linnaliini bussipeatused. Piirkonna füüsilist keskkonda iseloomustab
miljööväärtuslik hoonestus, mis paigutub kahel pool suuremaid sõiduteid. Ometi ei ole
piirkond üheilmeline ning selles paikneb nii korrastatud kui korrastamata miljööväärtusega
hooneid ning teiselt poolt veel päris uusi teistest eristuvaid. Iseloomulikuks on piirkonnale
valdavalt ühe-, kahe- ja vähesel määral ka kolmekorruselised

hooned, tihti on olemas

pööning, esineb peeneid kaunistusi anknaraamidel ja varikatuseid. Majade eest rohealad
puuduvad, kuid sisehoovis on need täiesti olemas. Suur muutusi naabruskonnas peale uute
elamute ja vähese renoveerimise aga ei ilmne.
Karlova linnaosa üldine rahvastikuarv on püsinud stabiilsena. Lisaks ei eristu uuritavas
naabruskonnas kindlaid sotsiaalseid rühmi ning inimesi on igasuguseid. Inimesed elavad
praegu ka endises haiglakompleksis, kus neid on nii üliõpilasi, perekondi ja ka vanemaid.
Selline hoonete kasutuseshoidmine peaks vähendama vandalismiohtu antud alal. Peamised
muutused haigla sulgemisega on olnud näiteks just seni küllaltki suletud haigla ala avanemist
erinevatele üürnikele.
Kuigi valdavalt on tegemist elamupiirkonnaga, siis antud alal paiknevad lisaks siiski ka
mõned ettevõtted ning haridusasutus Tartu Karlova Gümnaaisumi näol. Majanduslike
tegevuste poolest paikneb Aleksandri tänava lõpus erinevaid teenuseid pakkuv kompleks,
pakkudes näiteks nii majutust, toitlustust, iluteenuseid, hambaravi ja autoparandust.
Varem tegutses oma seitsme hoonega ka just uuritav nakkushaigla kompleks. Oma küllalt
kõrge vanuse tõttu ei sobinud haigla hooned kaasaegseks raviotstarbeliseks tegevuseks. Seasi
müüs SA Tartu Ülikooli Kliinikum 2006. aastal kinnistu enampakkumise käigus OÜ
Aurorette’le. Tartu Linnavolikogu otsusega algatati 2010. aastal antud hoonetekompleksi
krundi detailplaneeringu koostamine. Käesolevaks hetkeks ei ole aga siiani seda kehtestatud,
mis on tulemus erinevate osapoolte vankumatutest seisukohtadest. Arendusega seotud
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osapooli on palju, kuid neist olulisemateks on Tartu linnavolikogu ja linnavalitsus, arendaja
OÜ Aurorette ja erinevad kodanikuühendused nagu näiteks Säästva Renoveerimise
Infokeskus, Karlova Selts, Supilinna Selts, Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Eesti
Muinsuskaitse Selts. Detailplaneeringus on tehtud muudatusi vastavalt kodanikuühenduste
soovile säilitada miljööväärtusi, kuid siiani ei ole jõutud ühisele kokkuleppele.
Kodanikuühendused tahavad, et kõik endised hooned säilitataks, kuid Tartu linn soosib
lammutamist.
Erinevad arenduse võimalikud sõltuvad otseselt sellest, millise arengu kasuks viimaks
otsustatakse. Kui ühelt poolt kaotavad lammutamise ja uusehituse kaudu kultuurilooliselt
väärtusliku hoonestust hindavad isikud, siis uute elamute rajamisel tekivad piirkonda uued
elamud meeldivas siselinnalises keskkonnas, mis ajaga võivad kaasa tuua muutusi ka oma
ümbruskonnas. Miljööväärtusega alale seatud nõuete arvestamisel ei ole arendused küll nii
suuremahulised kui uusarenduse puhul, kuid sellisel viisil alal taaselustamine muudaks
piirkonna siiski atraktiivsemaks, elustaks seda ning samuti oleks tegemist vaatamisväärsusega
erinevatele kultuuriloolisust väärtustavatele isikutele.
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