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Sissejuhatus
Linnade arenguprotsessid on tänapäeval muutumas üha mitmekesisemaks. Toimuvad
erinevad linnastumise etapid ning linnade laienemine. Linnakeskkond on pidevas
muutumises ning selleks, et sealne areng toimuks jätkusuutlikult ning elanike heaolu
arvestades, tuleb olla ettenägelik ning rakendada erinevaid planeerimismeetodeid.

Seoses ehituse hulga suurenemisega on hakanud levima vabadele maa-aladele ehitatavad
linnaäärsed uuselamupiirkonnad, mille planeerimine ja areng ei ole olnud sageli vastavuses
korrektse

planeerimisstrateegiaga.

See

on

tekitanud

küllaltki

suure

vastukaja

uuselamuehitusele ja selle kvaliteedile. Seetõttu on huvitav uurida, kuidas on üldiselt
planeerimisprotsessid uuselamupiirkondades toimunud.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja Tartu äärepiirkonna, Kvissentali
uuselamupiirkonna planeerimisega seotud toiminguid ning elukeskkonna üldist toimimist
praegusel ajahetkel. Töös vaadeldakse üldiseid eeslinnastumise trende ning võrreldakse
neid antud piirkonnaga Tartu linnas, uuritakse, kuidas toimus kogu ala planeerimisprotsess
ning selle vastavus kaasaegsele planeerimisstrateegiale.
Täpsemateks uurimisküsimusteks on:

Kuidas sujus arendus Kvissentali piirkonna loomisel?
Milline on praegune füüsiline ja sotsiaalne olukord piirkonnas?
Milline on arenduse mõju Tartu linnale?

______________________________________________________________________
Töö valmimise eest sooviksin tänada MTÜ Kvissentali Selts juhatuse esimeest Hr. Toomas
Pihu ning Kvissentali piirkonna elanikke ning Andre Visnapuud, kes on kõigi töös
esinevate fotode autor.
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1. Teoreetiline taust
1.1 Eeslinnastumine
Van den Berg et al 1982 on loonud linnade elutsükli teooria. Selle kohaselt toimub linnade
areng etappide kaupa. Esmalt toimub linnakeskuse kiire kasv, siis eeslinnastumine, kus
inimesed eemalduvad linnakeskusest, sellele järgneb vastulinnastumise etapp, kus eeslinna
rahvaarv väheneb ja kasv toimub kaugemal tagamaal ning viimase etapina on toodud
taaslinnastumine, mille puhul toimub linna keskuses rahvaarvu ja majandustegevuse
suurenemine. Kõik need etapid ei toimu tänapäeval enam ammugi üksteise järgi, vaid
pigem korraga ja üksteisega seotuna.
Antud töö puhul on oluline keskenduda eeslinnastumise protsessile, kus inimesed liiguvad
elama linna äärealadele. Nii kujunevad eraldi eeslinna piirkonnad, mis on tavaliselt
aedlinnade sarnased eramajade rajoonid. Selliste piirkondade tekke puhul on kardetud, et
neist saavad identiteedita üksteisele sarnased kohad (Hall 1998). Eeslinnastumist tingib
linnakeskuste tihe asustus ja ülerahvastatus, samuti on muutunud inimeste elustiil. Sageli
töötatakse kodus või ollakse töö tõttu pikka aega kodust eemal, elukoht linnakeskuses ei
oma enam nii suur olulisust, pigem soovitakse enda ümber rahu ja vaikust. Sellist
linnakeskusest eemaldumist on soodustanud ka infrastruktuuri areng ning autostumise
suurenemine. Keskuslinnade kohanemine sellise olukorraga

sõltub piirkonna ja riigi

eelnevast ajaloost, arengust ning linna ülesehitusest ja suurusest (Leetmaa 2008).
Eeslinnastumisele järgnevaks etapiks on sageli peetud ka valglinnastumist, kus
eeslinnapiirkondadest arenevad eraldi keskused, mis hakkavad linna keskusele aja jooksul
konkurentsi pakkuma ja linn hakkab laiali valguma (Metspalu 2005).
Endistes sotsialismimaades hakkas eeslinnade areng toimuma pärast Teist maailmasõda,
sest eelnevalt valitsenud plaanimajandus kujundas linna vastavalt tööstusettevõtete
vajadustele ja toimus pigem siselinnade kasv. Linnu üritati luua võimalikult kompaktseks
ning eluruumid paigutati linnas tööstuste lähedusse (Enyedi 1996). Eramajad linna
äärealadel olid pigem vähem prioritiseeritud isikute pärusmaa ning seal ei toimunud
arendustegevusi. Riigi poolt subsideeritud linnakorterid said inimeste meeliselukohaks
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(Leetmaa 2008). Sotsialistlik kord soosis kõigi inimeste võrdust nii, et ei saanud tekkida
eraldi kõrgema klassi eraldatud elamupiirkondi ja eeslinnastumist nagu oli toimunud lääne
riikides.
Seoses Nõukogude võimu alt vabanemise ja elamute erastamisega said inimesed
eraomandi, mille tulemusel hakkasid tekkima jõukamate inimestega ühiskonnagrupid ning
inimeste paiknemine linnades hakkas ümber kujunema (Leetmaa 2008). Sarnaselt
lääneriikidele hakkasid jõukamad inimesed linnast eemalduma, töökoht linnas aga säilis.
Nii hakkas ka Ida-ja Kesk-Euroopas toimuma eeslinnastumise protsess. Siiski on
täheldatud, et eeslinnastujateks olid siin läänest erinevad rahvastikurühmad, näiteks ka
linnas toimetulemise raskustega vaesemad inimesed, kes renoveerisid vanemaid majasid
(Leetmaa 2008). Samuti ei saa siit alates ei saa ka enam vaadelda koos kogu Ida-ja KeskEuroopa arengut, sest ühtse võimu puudumisel hakkasid eri piirkondade arengud erinevalt
toimima.
Eestis hakkas pärast üleminekuperioodi toimuma suuremahuline erastamine, korterid
tagastati omanikele ka linnades. Selle tulemusena hakkas kinnisvaraturg väga suurel
kiirusel arenema ning tehti palju erinevaid tehinguid. Suuremate linnade lähedased
piirkonnad said küllaltki väärtuslikuks ning sinna hakati planeerima uuselamute ehitamist
(Leetmaa 2008). Eestis on eeslinnastumisel olnud kaks suunda – uute elurajoonide
rajamine ning vanade suvilate aastaringseteks elamuteks ümberehitamine.

Kui 1990. aastate alguses toimus pigem olemasolevatesse suvilatesse kolimine ning nende
renoveerimine aastaringseks elamiseks, siis 1990. aastate keskpaigas ja 2000 aastate
alguses vabanes laenuturg, inimeste elu oli jõudnud stabiliseeruda ning neil olid kindlad
sissetulekud. See tingis nö. jõukamate inimeste eraldumise soovi ja sai alguse
eeslinnastumise protsess läänelikul kujul (Leetmaa 2008). Alguses toimus linna äärealadele
kolimine ja eeslinnastumine enesefinantseeringul pigem tagasihoidlikult. 2000. aastatel sai
alguse kinnisvarabuum, toimusid suured uusealmupiirkondade arendused.
Arendajad haarasid võimalusest ning alates 2000. aastatest algas uute elamurajoonide
ehitamise ajastu Eestis. Vabu piirkondi linnade sisemuses oli Nõukogudeaegse
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planeeringusüsteemi tõttu külaltki vähe, seega otsiti uusi lahendusi. Uusealamurajoonide
planeerimine oli eriti levinud Harjumaal ja Tallinna läheduses, teistes piirkondades
tunduvalt väiksemas mahus. Eestis on eeslinnastumist uuritud peamiselt Tallinna näitel
(Leetmaa 2008; Leetmaa & Tammaru 2007; Leetmaa et al 2009; Leetmaa et al 2012;).
Kohati tekkis uuselamurajoone rohkem, kui nende nõudlus reaalselt oli (Metspalu 2005).
Sageli ei olnud nende planeeringud ja asupaigad just kõige sobivamad ning seetõttu esines
mitmeid probleeme, mille tõttu hakati teatud aja jooksul selliseid uuelamute planeeringuid
ja kogu planeerimissüsteemi üle vaatama.

1.2 Linnaplaneerimise arengusuunad
Tööstusajastul toimus linnade arendamine ja sealse struktuuri kontrollimine hierarhilise
mudeli järgi. Linnade arengut juhiti keskvõimu poolt, kõik toimus tööstuste rajamise
kaudu, nende lähedusse planeeriti elamupiirkonnad ning eesmärgiks oli saada maksimum
kasumit (Jauhiainen 2005). Linnad olid täpselt piiritletud ning maakasutus ja areng olid
ettemääratud. Üldplaneering oli kindlaks määratud ja muutumatu maakasutuse reegel.
Linnaplaneerimine oli ratsionaalne ning kindlate reeglitega (Lass).
Tänapäeval on linnapoliitikas olulisel kohal strateegiline planeerimine. Piirkondade
arengute planeerimine toimub vastavalt piirkondade individuaalsetele omadustele ja seal
kõige paremini avalduvatele võimalustele, seda suunav üldplaneering on paindlik ning
piirkonna vajadustele vastav (Lass).

Linnadele otsitakse imidžit ning eripära, sageli

korraldatakse selleks mingeid olulisi üritusi või kampaaniaid (Avraham 2004). Linna
juhivad nii avalik kui ka erasektor ja kohalik arengukava viiakse ellu vastavalt
detailplaneeringutele ja ehituslubadele. Linnade arenguks luuakse erinevaid strateegiaid ja
projekte ning selle abiks on võetud ka erasektor, nii tulevad väljaspoolt ka investeeringud
ning töökohad (Jauhiainen 2005).
Healey (1997) on toonud välja kaasaegse planeerimise peamised suunad, milleks on
sotsiaalmajanduslik planeerimine, linnade füüsiline arendamine ja avaliku halduse
korraldamine. Kogu planeerimisprotsess põhineb vastastikusel suhtlemisel ja üksteiselt
õppimisel. Peetakse olulist planeerimises osalevate huvigruppidega suhtlemisel igas
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planeeringu faasis ja läbirääkimisel. Planeerimine on nüüdisajal alt-üles protsess.
Tänapäeval ei ole enam diktatuuri ja kindlat korda ning selleks, et igaüks ei tegutseks oma
huvide ja piirkonna raamides on vaja pidevat suhtlust ja koostööd. Linnade planeerimine
on muutunud nii keerukaks ja mahukaks, et enam ei piisa lihtsalt planeerimisest, vaja on
erinevaid nõusolekuid, plaane ning poliitikaid ja inimeste kaasamist otsuste tegemisse
(Jauhiainen 2005). Loobutud on eelnevast jäigast ülevalt-alla planeerimisest, sest kui
ühiskonnas valitseb demokraatia, siis peaks see kajastuma ka planeerimises. Erinevate
gruppide huvid ühendatakse tuleviku arengusuundadega. Uue lähenemise eesmärk on
tingitud ka vajadusest muuta linnade arengud säästlikumaks. Jürgen Habermas (1987)
esitas osalusplaneerimise peamised mõisted, milleks on on ausus, arusaadavus, siirus ja
õigustatus. Leitud on, et kõigil ühiskonnagruppidel peaks olema võimalus ja õigus neid
puudutavates arengutes kaasa rääkida, eeldusel, et nad on selleks ka võimelised.
Eestis on linnaplaneerimiset tugevalt mõjutanud Nõukogude võimu all veedetud aastad.
Pärast üleminekuperioodi toimunud erastamine toimus üksikobjektide kaupa ja vastavalt
vanadele reeglitele ning see muutis uue planeerimispraktika kasutuselevõtu küllaltki
keerukaks, sest maaomandid ei olnud ratsionaalsete piiridega (Metspalu 2005). Pärast
taasiseseisvumist loodud ruumilise planeerimise käsitlus põhineb muu maailma
kogemusele (Lass).
Eestis on kaasaegse ruumiplaneerimise põhimõtted toodud Eesti planeerimisseaduses
(Eesti planeerimisseadus 2003). See seadus on peamine riigi, kohalike omavalitsuste ja
teiste isikute vaheliste suhete reguleerimisel (Jauhiainen 2005). Planeerimise eesmärgiks
on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused
säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks ja kujundamiseks. Vastavalt
seadusele

on

ruumiline

planeerimine

demokraatlik,

haarab

erinevate

elualade

arengukavasid ja toimub pikaajaliselt ning tasakaalustatult. Planeerimine arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu
suundumusi ja vajadusi (Eesti planeerimisseadus 2003).
Oluline põhimõte on avalikkus ning avalikustamine, et tagada õigeajaline kaasamine ja
informeerimine. Avalikkus kehtib kogu planeerimise protsessi jooksul ja igaüks võib
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tutvuda kehtestatud planeeringutega ja teha ettepanekuid. Lisaks on oluline planeeringu
kooskõlastamine, vastuvõtmine ja avalik väljapanek. Avalikul väljapanekul on kõigil õigus
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Planeerimisprotsessi lõpus toimub planeeringu avalik
kehtestamine, millest teatatakse avalikult kõiki osapooli (Jauhiainen 2005).

1.3 Tartu linna areng
Tartu on Eesti suuruselt teine linn (38,8 km2) ning on Lõuna-Eesti peamine keskus. Tartu
linna elanikkonna suuruseks on statistikaameti (Statistikaamet 2013) järgi 104 109 inimest.
Siinse piirkonna eripäraks on linna 10 km ulatuses läbiv Emajõgi (Tartu linna
kodulehekülg 2013) ning juba aastasadu linna sümboliks olnud Tartu Ülikool. Eesti jaoks
on Tartu üks olulisemaid ja omapärasemaid linnu, millel on oma vaim ja isikupära.
Tartu linna on jagatud (mitte küll halduslikult) 17 linnaosaks, mis koosnevad mitmesuguse
kvaliteedi ja vanusega hoonestatud piirkondadest (joonis 1). Tartu linn on oma sisemuselt
küllaltki mitmekesine ning erineva eluasemete struktuuriga. Südalinna ümbruses
paiknevad vanemad eluhooned, mis on sageli halvas seisukorras. Kesklinn ning seda
ümbritsevad paneelelamupiirkonnad Annelinnas ja Ropkas on üsna tihedalt asustatud.
Korrusmaja piirkonnad on levinud veel ka Jaamamõisa, Ülejõe ja Ränilinna linnaosasse
(Kährik 2000). Eramajade piirkonnaks on Tammelinn ja Tähtvere ning vanemate
renoveeritud hoonetega alles arenevad ja uuenevad piirkonnad on Supilinn ja Vaksali
(Kährik 2000).
Eeslinnastumine on Tartus levinud üsna vähesel määral. Siinse asupaiga tõttu ei ole
linnaäärsetes piirkondades piisavalt funktsioone ulatuslike eeslinnaalade tekkimiseks.
Samuti ei kujunenud Nõukoguse perioodil Tartus välja laialdasi suvilapiirkondi, millest
oleks saanud hiljem elamualasid arendada. Siiski on viimasel aastakümnel linna
äärealadele Ihastesse ja Ülejõele tekkinud uuselamurajoonide piirkonnad (Tartu linna
üldplaneering 2003). Tänu linna ühtsusele ja sobivatele linnapoliitikale on need piirkonnad
täielikult väljaarendatud struktuuriga.
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Joonis 1. Tartu linnaosad ning rahvastikutihedus (Tartu linnavalitsuse statistiline ülevaade
2008).

Linnapoliitikat viiakse Tartus ellu läbi mitme linna arengut suunava dokumendi. Tartu
linnale

on tulevikusuundade

vormimiseks

loodud

Tartu

arengustrateegia

2030

(Arengustrateegia Tartu 2030) ja linna arengukava kuni aastani 2020 (Tartu linna
arengukava 2013-2020). Linna ruumilise arengu kajastamiseks on loodud üldplaneering,
kus on määratletud kuhu midagi ehitada on lubatud ja plaanis (Tartu linna üldplaneering
2003).
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Tartu kohta on koostatud linnajuhtimise strateegiline alusdokument Tartu 2030
(Arengustrateegia Tartu 2030), milles on määratletud tegevused, mis tagavad Tartu
konkurentsivõime tulevikus. Sealt võib välja tuua valglinnastumise probleemi ning linna
laialivalgumise, mille tulemusel on vaja muuta suuremate linnas väljuvate teede
planeeringuid. Sellega seostuvaks probleemiks on ka Tartu linna rahvaarvu vähenemine,
samas on see probleem ülikooli olemasolu tõttu väiksem, kui muudes linnades.

Tartu

linna

arengukava

(Tartu

linna

arengukava

2013-2020)

põhineb

Tartu

arengustrateegia 2030’le (arengustrateegia Tartu 2030). Seal on toodud välja näiteks
inimeste osaluse tähtsus otsuste tegemisel, innovatiivsus, koostöö ja säästlikkus linnaga
seotud kõigis tegevustes. Eraldi peatükina on toodud linna, kui modernse elukeskkonna
arendamise vajadus ning linna säästliku planeerimise ja arendamise suunad. Samuti on
mainitud, et linna kujundamisel tehakse koostööd arhitektidega, et linn oleks esteetiline ja
ühtne.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Tartu linn on oma olemuse ja linnaliste arengutega eeskujuks
kõigile teistele Eestis paiknevatele linnadele. Siinsetel elanikel on võimalus valida väga
erinevate elupiirkondade vahel, vastavalt enda võimalustele ja soovidele. Kogu linna areng
ja planeerimine on toimunud esteetiliselt ning toimub edasi ka tulevikus arvestades
asjalikke ja läbimõeldud arengukavasid ja strateegiaid.
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2. Uurimismeetodid
Antud uurimistöös on piirkonna üldiseks kirjeldamiseks kasutatud vaatlust, piirkond
kõnniti täies mahus läbi, tehti fotosid ning pandi kirja vaadeldava piirkonna majade ja
tänavate väliselt silma hakkavad tunnused. Sotsiaalse tausta saamiseks teostati intervjuu
piirkonna võtmeisikuga (MTÜ Kvissentali Seltsi esimees) ning neli intervjuud kohalike
elanikega. Intervjuu piirkonna võtmeisikuga viidi läbi neljapäeval, 19. aprillil telefoni teel
(lisa 1). Intervjuud kohalike inimestega viidi läbi neljapäeval, 19. aprillil vahemikus 18-20
Kvissentali elamurajoonis, intervjueeritavad valiti juhuslikult – inimesed, kes liikusid
piirkonnas või tegutsesid aias (lisa 2). Arenduse kohta koguti infot ajaleheartiklitest ning
piirkonna koduleheküljelt. Oli soov teha ka intervjuu piirkonna arendajaga, kuid seda ei
võimaldatud arendaja poolse ajapuuduse tõttu.
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3. Uuringu piirkond
3.1 Füüsilise keskkonna kirjeldus
Tartu linna põhjaosas Emajõe ääres paikneb uurimisalaks olev Kvissentali piirkond, mis on
juba aastasadu tuntud piirkond jõel sõitjatele ning jõeäärsete alade nautlejatele. Eelnevalt,
enne sõja aega, kui jõetransport oli üsna tihe liiguti Kvissentali piirkonda jõelaevade ja
paatidega. Linnast eemal olevas piirkonnas paiknesid kõrtsid ning tihti võis sealt leida vaba
aega veetvate tudengite seltskondi. Selline seltsielu lõppes pärast sõda ning 1970. aastatel
sai

Kvissentali

kõrtsist

üliõpilaste

jaoks

mõeldud

ühiselamu,

kus

elasid

ka

geograafiatudengid (Kvissentali kodulehekülg). See aeg aga ei kestnud kaua ning peagi
jäid Emajõe kaldad unarusse, hooned lagunesid ning Kvissentali piirkond jäi linnamelust
eemale.
Kuni arendusprojekti algatamiseni 2001. aastal oli piirkond linnast küllaltki eraldatud ja
hooldamata. Emajõe ääres paiknes mets ja võsa ning mõned elumajad. Ühendus linnaga oli
halb ning seetõttu elasid sealsed inimesed justkui maapiirkonnas, kuigi piirkond on Tartu
linn.
Kvissentali elamurajooni arendus algatati 2001. aastal (Kvissentali kodulehekülg) ja on
praeguseks kujunenud üheks hinnatuimaks ja kaunimaks Tartu elupiirkonnaks. Ala piirneb
Tartu linna piiriga põhja, ida ja lääne küljest. Põhja ja ida poole jääb Tartu vald ning lääne
poole Tähtvere vald. Läänes on ala piiratud ka Emajõega (joonis 2).
Piirkond paikneb Tartu kesklinnast umbes 10-15 minutilise autosõidu kaugusel. Liikuda
tuleb mööda Narva maanteed ning Aruküla teed, elamurajoon on kergesti leitav ja
ligipääsetav. Ala on ühendatud ka Tartu linna ühistranspordivõrgustikku, seda läbib kaks
bussiliini. Kesklinna kaudu liigub liin nr 7, mis läbib piirkonda tipptundidel 2 korda tunnis,
tavalisel ajal keskmiselt kord tunnis. Liin number 10 liigub harvemini, ei läbi kesklinna
aga annab võimaluse bussiga Kvissentalist ka Tartu teistesse kaugematesse osadesse
liikuda. Piirkond on seega linnaga hästi ühendatud ning linna osaks saanud.
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Joonis 2. Tartu kaart ja Kvissentali uuselamupiirkond (Tartu linna kodulehekülg).

Aruküla teelt sissekeerates jõuab Kvissentali elamurajooni. Kvissentali uuselamurajoonis
on kokku 89 eramaja, lisaks paiknevad elurajooni põhjaosas Spordiselts Kalevi hooned
(joonis 3). Esmapilgul tundub piirkond ülimalt vaikne ja võõrastav. Majad paiknevad
üksteisele küllaltki lähedal ning on uue ja moodsa kujundusega ja tunduvad üksteisele
vägagi sarnased. Piirkonnas viibides ja jalutades muutub üldpilt kirjumaks, selgub, et iga
maja siin piirkonnas on erinev ja tegemist ei ole kindlasti mitte massiehitusega. Majad on
üksteisest eristatava välisilmega, esineb nii suuri kolmekordseid kui ka väikseid, mõnel on
rõdu, mõnel suured, teisel jällegi pisikesed aknad, mõni garaaziga, mõni suurema aiaga.
Inimestele on üldiselt antud vabad käed tegutsemiseks ja elamu ehitamiseks, kuid siiski on
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kinisvarafirma poolt ettenähtud, et maja peab olema vähemalt kahekorruseline ning
kaldega katusega. See tagab piirkonna ühtse stiili.

Joonis 3. Kvissentali elamurajoon (Maa-amet 2013)
Kvissentali teega paralleelselt jookseb Lootsi tänav, kus paiknevad piirkonna uuemad
majad, need erinevad teataval määral teistest majadest (joonis 4). Tegemist on suuremate
ka kolmekordsete majadega, mille läänepoolne külg on üldjuhul sirge ning katus
kallakuga. Majad on küll sarnased, kuid jällegi mitte ühesugused. Lootsi tänava ristumisel
Pootsmani tänavaga paikneb piirkonna ainuke ehitusjärgus olev maja. Pootsmani tänava
nö. kolmnurksel ringil, piirkonna keskpunktis paikneb ka Kvissentali bussipeatus.
Lootsi ja Pootsmani tänava ristmikult loode poole jääb kaheksa elumaja, enamik neist on
tüüpilised uuselamurajoonide kandilise arhitektuuriga valged hooned. Erandina võib
mainida Pootsmani 190, mis oli vahepeal müügis ning on ära märgitud Tartu parima ehitise
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tiitliga 2011. aastal. Samas selle vastas, paiknev maja on küll valmis, kuid ilmselt juba
ehitamisest saadik tühjana seisnud.

Joonis 4. Lootsi tänava majad Kvissentali elamurajoonis.
Pootsmani tänav moodustab piirkonnas ringikujulise tänava, mida mööda jõuab tagasi
Kvissentali teele. See ala erineb teistest, kuna on väga tiheda asustusega (joonis 5 & 6).
Majadel on väikesed aiad ning ka majad ise on võrreldes piirkonna teiste majadega
suhteliselt väikesed ja pigem viilkatusega tavamajade moodi.

Joonis 5. Pootsmani tänava algus Kvissentali elamurajoonis.
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Joonis 6. Pootsmani tänava lõpp Kvissentali elamurajoonis.
Pootsmani tänava ja Kapteni tänava vahelisel alal, Kvissentali tee ääres paikneb piirkonna
tenniseväljak (joonis 7). Seda hooldatakse korralikult ning mängida soovijad peavad selle
eest tasuma teatud summa.

Joonis 7. Tenniseväljak Kvissentali elamurajoonis.
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Kapteni tänava on piirkonna kõige prestiižem piirkond, sest majad paiknevad Emajõe
äärealal ja on vaatega Emajõele (joonis 8 & 9). Kolm maja paiknevad otse Emajõe kaldal,
pärast neid tuleb aiaga piiratud ning ilma haljastuseta rannaala, kus siis ilmselt piirkonna
inimesed suviti ujumas ja päevitamas käivad (joonis 10). Kapteni tänava majad on pigem
suuremad ning uuenduslikumate stiilide ja välisilmega. Ka sellele tänavale järgneva
Tüürimehe tänava majad on pigem suuremad ning omapäraste suuremate akendega, et
püüda kinni võimalikult palju vaadet Emajõele ning päikese tõusu ja loojangut. See on
tupiktänav ning ei vii kuhugile edasi, seega pole niisama möödakäijatel sinna asja ja suured
aknad ei ole privaatsuse puhul probleemiks.

Joonis 8. Kapteni tänava majad Kvissentali elamurajoonis.
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Joonis 9. Kapteni tänava maja Kvissentali elamurajoonis.

Joonis 10. Rannaala Kvissentali elamurajoonis.
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Tüürimehe ja Kapteni tänava ristmikult lõuna poole jäävad paar vanemat maja ja nende
kõrvalhooned, mis on siin olnud juba ennem arendust (joonis 11). Need hooned on
ümbritsetud metsaga ning sinna viivad teed ei ole ka asfalteeritud ja puudub
tänavavalgustus. Siiski paiknevad hooned lähedal arendatud piirkonnale ja vanemate
hoonete elanikud kasutavad liikumiseks uue arenduse teid.

Joonis 11. Tüürimehe tänava äärne vanem maja kõrvalhoonetega Kvissentali
elamurajoonis.

3.2 Sotsiaalse keskkonna kirjeldus
Piirkonnas paikneb 89 majapidamist ning enamjaolt on tegemist lastega noorte peredega.
Intervjuude käigus selgus, et inimesed on endale siin krundi ostnud ning siis oma
vajadustele vastavalt sinna elamu ehitanud ja kujundanud. Igas majapidamises tundub
olevat vähemalt kaks autot ning majad on uued ja hooldatud, millest võib järeldada, et
tegemist on keskmisest paremal järjel olevate inimestega. Enamikel majadel on ümber
aiad, seal kasvavad peamiselt madalad ilupuud ja –taimed. Kuigi majad paiknevad üsna
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lähestikku ei tundu see elanikke häirivat, suuri hekke enda elamise eraldamiseks silma ei
hakanud.
Tänaval liikudes selgus, et lastele kasvamiseks on see küllaltki sobiv keskkond, oli näha
naabrite lapsi omavahel mängimas ning tänavatel jooksmas ja ratastega sõitmas. Ka
aedades leidus laste luiväljakuid, kiikesid ja batuute. Piirkonnas ei ole ainult eestlased, oli
kuulda ka venekeelset juttu ja venekeeles kõnelevaid lapsi.
Piirkonna korrashoiuks ning ühistegevuste korraldamiseks loodi 2009. aastal MTÜ
Kvissentali Selts. Tegemist on Kvissentali elanikke ühendava ja nende huvisid esindava
organisatsiooniga (Kvissentali kodulehekülg). MTÜ Kvissentali Seltsi tegevjuhi Toomas
Pihu sõnul tegeletakse peamiselt piirkonna heakorda puudutavate küsimustega,
korrastatakse sildu, niidetakse muru ja tehakse vajalikke koristustöid. Samuti korraldatakse
aeg-ajalt ka ühiseid üritusi ja ettevõtmisi. Seltsi tegevusest osavõtmine on vabatahtlik ning
praeguseks osaleb ligikaudu 60% piirkonna perekondadest (lisa1).
Kvissentali piirkonna elanikud on oma elupiirkonnaga väga rahul. Intervjuudest kohalike
elanikega selgus, et paremat piirkonda Tartus elamiseks ei ole (lisa 2). Kõik intervjueeritud
inimesed olid Kvissentalis elanud 2-5 aastat ning ei leia piirkonnas elamises siiani ühtegi
halba külge. Piirkonda koliti seetõttu, et see on vaikne, rahulik, jõe ääres paiknev ning
viisakas koht. Kiideti ühistranspordi olemasolu, eriti vajalik on see laste puhul, kes saavad
vajadusel trenni või linnast koju sõita. Kvissentali uuselamurajooni inimesed saavad
üksteisega

hästi

läbi,

tuntakse

naabreid

ning

suheldakse

omavahel.

Mitmed

intervjueeritavad mainisid, et võtavad meelsasti osa korraldatavates üritustest, seltsi
tegevustest, eriti mainiti koos peetavat jaanipäeva. Piirkonna praeguses olukorras ei
sooviks keegi midagi muuta, ka ei osatud välja tuua ühtegi probleemi, mis lahendamist
vajaks. Ka intervjuusid tehes paistis välja, et inimesed on õnnelikud, rahul oma eluasemega
ning selle piirkonna oludega.
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4. Arendus ja selle mõjud
Äripäeva andmetel (Äripäev 22.05.2003) sai uuselamurajooni rajamise idee alguse juba
1997. aastal kui OÜ Tähering asus sealse piirkonna maaomanikega läbirääkimisi pidama.
Kvissentali planeering kehtestati 1999. aastal, kuid siis ei peetud aega uuselamurajooni
rajamiseks veel õigeks. Kvissentali piirkonna arendus algas alles 2001. aastal, kui osaühing
Tähering lõi antud piirkonna arendamiseks osaühingu Kvissental. Eesmärgiks oli antud
hetkel kasutamata ja käest lastud väärtusliku Emajõe äärse piirkonna kasutusele võtmine
ning sinna uue ja luksusliku elamurajooni rajamine (Kvissentali kodulehekülg).
Antud ala paikneb Tartu linna territooriumil ning seetõttu soovis arendaja, et linn
finantseeriks sealsete kommunikatsiooniteenuste maksumusest ligikaudu poole ehk 5
miljonit krooni. Linna ja OÜ Kvissentali vahel sõlmitava lepingu üle tekkis linnavolikogu
istungil tuline arutelu. Vaidlusi tekitas küsimus, miks makstakse selline summa just sellele
firmale ning selle elamurajooni rajamiseks. Antud hetkel Tartu linnapea olev Andrus Ansip
leidis, et tulevikus Kvissentalis elav perekond on linnale oluline tulubaas ja ning sealt
saadava maksuraha on linnale vägagi vajalik. Lõpuks võttis volikogu siiski vastu otsuse,
mis lubas linnavalitsusel OÜ Kvissentaliga koostöölepingu sõlmida (Kesknädal
22.04.2009).

Kvissentali piirkonnas alustati esialgse infrastruktuuri rajamist 2001. aastal, suuremahuline
infrastruktuuride rajamine toimus 2002. aasta kevadel. Piirkond ühendati Tartu linna
veevärgi

ja

kanalisatsiooniga.

Kruntideni

valmisid

reovee,

kanalisatsiooni-

ja

veetorustikud. Rajati ka maakaablitega elektrivõrk ning kesksurvegaasitorustik gaasikütte
jaoks eluhoonetes. Olemasolevat Kvissentali teed lainendati linnaliinibussidele sobivaks ja
lisati ka kõnnitee. Kõik planeeringuga alad varustati tänavavalgustusega, millest 10%
peavad tasuma tulevased krundiomanikud (Kvissentali kodulehekülg).

Esialgse plaani kohaselt pidi piirkonda rajatama ligikaudu 65 uusealmut krundi suurusega
ligikaudu 1500 m2 (Äripäev 22.05.2003). Eelnevalt sõlmitud leping linnaga, mille alusel
linn maksab kinni osa teede ehitamise kuludest kehtis vaid juhul, kui vajalikud tingimused
on kindlateks kuupäevadeks täidetud. Raha jagamine toimus kolmes järgus. Esimese osa
21

puhul pidi arendaja poolt olema valmis Aruküla tee ja piirkonna ühendustee ning 10 maja
vundamendid. Teise osa väljamaksmise eeltingimuseks oli 30 valmis maja ning viimane
osa summast makstakse välja kui kasutusloa on saanud vähemalt 50 maja, seda 31.
detsembriks 2007. aastaks, vastasel korral saab Tartu linn keelduda finantseeringu makse
ülekandmisest.
2003. aastaks oli ajaleht Kesknädala sõnul arendajal valmis vaid 3 maja ning müüdud 25
krunti. Arendaja soovis lepingut muuta ning summade väljamaksmist vastavalt valminud
majade arvule. Lepingu muudatusega oldi volikogus nõus ning lepingu muutmist lubav
otsus võeti vastu (Kesknädal 22.04.2009). 2005. aastaks oli asumis omaniku leidnud 59
krunti ning samal ajal kiitis linnavalitsus heaks veel 27 väikeelamu (Lootsi tänav) ning
kuni 3 korterelamu rajamise detailplaneeringu (Postimees 07.04.2005). 2006. aastaks
kompenseeriti OÜ Kvissentalile linna poolt 2,43 miljoni krooni ulatuses planeeringuala
tänavate rajamise kulutusi, vastavalt lepingule ja valminud majade arvule (Kesknädal
22.04.2009). Vastavate planeeringutega pidi ka antud ala valmis saama ja arendajal ei
olevat plaanis antud elamurajooni enam suurendada ja maad juurde hankida (Postimees
07.04.2005).
2012. aastaks oli piirkonnas valminud ka planeeritav 27 väikeelamuga piirkond Lootsi
tänavas ning arendajal olid krundid ka välja müüdud (Kvissentali kodulehekülg). 2012.
aasta märtsiks on planeeringutega jõutud nii kaugele, et on hakatud juba 2005. aastal
planeeritud ridaelamuplaane lõpuks ka reaalselt ellu viima. Neljale krundile on antud nelja
boksiga ridaelamu ning ülejäänud kruntidele üksikelamute ehitamise õigus. Suuremad
ehitised on lubatud elamurajoonist veidi eemal paiknevale Kvissentali põik tänavale
(joonis 12) Üksikelamud on plaanitud Kissentali tee 16 krundile (Kvissentali
kodulehekülg). Vastavate planeeringute kohta toimus ka avalik arutelu.
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Joonis 12. Uute planeeritavate elamute asukohad Kvissentali elamurajoonis (Maa-amet
2013)
Praeguseks on koosneb elamurajoon OÜ Kvissentali Selts esimehe sõnul 89
majapidamisest, millest enamuse elatakse igapäevaselt sees. Nagu eelnevalt selgus on
elanikud oma elamistingimuste ja piirkonnaga rahul ning kohalike poolt ei ole vastasseisu
uute arenduste vastu. OÜ Kvissental pakub elamurajooni kolijatele kiireid lahendusi krundi
soetamiseks vajalike toimingute, krundi soetamise ja ehituslubade hankimiseks.
Lõpptulemuse planeerimisel antakse täielik info ehitise kohta ka naabritele, et piirkonna
elanikud oleksid oma läheduses toimuvate muutustega kursis ning nõus. Arendaja poolt on
piirkonnas ettenähtud teatavad projekteerimisreeglid Künnapu & Padriku arhitektibüroo
abil, et säilitada piirkonna ühtsus, kuid siiski on elanikel endil suhteliselt vabad käed oma
kodu parimaks kujundamiseks ja loomiseks (Kvissentali kodulehekülg). Samuti ei esine
probleeme ka endiste elanikega, neid oli seal piirkonnas eelnevalt küllaltki vähe ning uus
rajatud infrastruktuur on tulnud ainult kasuks.
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OÜ Kvissentali eesmärgiks on teha uue eluaseme rajamine elanikule võimalikult lihtsaks,
kõik vajalikud toimingud korraldatakse eelnevalt, et elanike aeg ei kuluks ebaoluliste
toimingute järgi ootamisele. Arendaja pakub vajadusel enda poolt ka abi elamu ehitaja või
projekti tegija leidmisel ja seisab piirkonna heakorra ja elanike heaolu eest (Kvissentali
kodulehekülg). Siiamaani on sellise lahendusega piirkond olnud Tartule vajalik, nagu näha
on soovijaid piisavalt, kõik krundid on saanud omaniku ning piirkond on ka täielikult välja
arendatud.
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5. Arutelu
Kvissentali uuselamurajoon on kujunenud Tartu üheks prestiižeimaks piirkonnaks. Sealne
elanikkond on tüüpiline uuselamurajoonidele ning eeslinnastumise algusfaasile. Eestis
saigi õige eeslinnastumine alguse alles pärast laenuturu vabanemist 2000. aastatel ehk
ligikaudu pool sajandit hiljem, kui lääne pool. Kvissentali piirkonna areng on seotud
ehitubuumi perioodiga ning sellel ajal valitsenud inimeste sooviga omada eraelamut
linnasüdamest eemal.
Seoses eeslinnastumise teooriaga ei ole Kvissentali piirkonnast kujunenud üksluiset või
omapärata piirkonda. Samuti ei ole selles elamurajoonis tehtud tüüpilist kiiret
arenguprojekti majade ehitamisel, need on elanikel enda elamiseks ehitatud ning selle
tulemusel

ka

tunduval

kvaliteetsema

ehitusega

kui

muude

kiiresti

ehitatud

uuselamupiirkondade juba valmis ja müügis olevad eluhooned. Kuna piirkond oli eelnevalt
arendamata ning seal paiknesid vaid mõnes üksikud majad ei tekkinud probleeme või
vastasseise ka arenduse eelsete elanike poolt. Neile oli pigem kasulik, kui rajati teid ning
infrastruktuur.

Arendajal vedas antud piirkonnaga, sest see paikneb imelises kohas ja Tartu linna piiride
sees. Selle tulemusel said nad osa oma infrastruktuuri kulutustest linna käest tagasi.
Meedias kajastatud arutelu, miks just see piirkond saab linnalt toetust oli pigem
Keskerakonna ning Reformierakonna vaheline probleem, sest seda kajastas ajaleht
Kesknädal. Era- ja avaliku sektori koostöö (antud juhul linna ja arendaja) on kooskõlas
kaasaegse ruumiplaneerimise põhimõtetega. Ka linnapea vastus sellel küsimusele oli
adekvaatne, sinna kolivad inimesed toovad linnale sisse suure hulga maksuraha, mille
arvelt saab teha suure hulga korrastustöid mujalpool linnas. Lisaks kujundatakse vastavalt
eeskirjadele välja ka muidu kasutuna seisev väga väärtuslik Emajõe äärne ala.
Ka uute alade planeerimine vastas kaasaegse ruumiplaneerimise põhimõtetele, loodi
detailplaneeringud ja linn kiitis need heaks, toimusid avalikud lugemised ning neist
teavitati kõiki isikuid näiteks Riigiteataja, Tartu linna ja Kvissentali kodulehekülje kaudu.
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Samamoodi on antud piirkonna elanikel olnud võimalus juba eelnevalt tutvuda oma
naabruskonda planeeritavate elamute palneeringutega ja kõik on juba varem teadlikud,
milline maja ehitatakse. Antud piirkonnas on täidetud kõik vajalikud planeerimise etapid.
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Kokkuvõte
Eeslinnastumise protsess toimus endistes Sotsialistlikes riikides hilisemalt kui lääne pool.
Eestis hakkas see levima alates 2000. aastatest, kui vabanes laenuturg ja erastamine oli
jõudnud lõpuni.

Linnade äärealadele

hakkasid

tekkima eramajadest

koosnevad

uuselamupiirkonnad. Kulus aega ennem kui Eesti planeerimissüsteem jõudis tänapäevasele
tasemele ning linnade arengule hakati täpsemat tähelepanu pöörama.
Praegune planeerimisprotsess näeb ette strateegilist planeerimist, mis vastab piirkonna
omadustele ning võimaldab sealsetest omapäradest maksimumi võtta. Kogu korraldamine
ja planeerimine on avalik ning võimaldab kõigil soovijatel protsessis osaleda ning kaasa
rääkida. Tartu linnal on oma kindel imidž ning linna alade planeerimine on seetõttu
küllaltki läbimõeldud ning kontrollitud. Linn koosneb erinevatest elamupiirkondadest ning
igaühel on võimalik valida enda võimalustele sobiv elukeskkond. Tartu linnas toimus
eeslinnastumine tagasihoidlikumalt kui näiteks Tallinna linnaregioonis, samas on siinsed
eeslinna piirkonnad paremini läbimõeldud ning kindla funktsiooniga.
Antud

töö

eesmärgiks

oli

uurida

Tartu

linna

piiril

paiknevat

Kvissentali

uuselamupiirkonda, sealse piirkonna arenduse toimumist, piirkonna sobivust Tartu linna
ning praegust piirkonna toimimist, sotsiaalset ja füüsilist struktuuri. Töö andmestik põhines
vaatlusele, piirkonna elanikega tehtud intervjuudele ning meediast saadud arenduse kohta
käivale infole.
Esmalt vaadeldi piirkonna füüsilist struktuuri ning kirjeldati piirkonna hooneid ning üldist
struktuuri, selgus, et tegemist on hästi väljaarendatud ning inimsõbraliku piirkonnaga.
Elanikud on enamjaolt lasknud majad ehitada endale elamiseks ning seetõttu on piirkond
kaunis, kuid siiski omapärane. Enamik piirkonna elamuid on igapäevases kasutuses
eluruumidena. Piirkonnas elavad peamiselt noored peredega, keskmisest jõukamad
inimesed. Intervjueeritud inimesed kiitsid piirkonda väga ning olid rahul. Arenduse käigus
ei tekkinud probleeme ka seal eelnevalt elanud elanikega.
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Kvissentali piirkonna arendus sujus vastavalt ettenähtud nõuetele. Piirkonna arendusele
aitas kaasa linna sees paiknemine ning linnalt saadav toetus infrastruktuuri rajamiseks.
Arendaja poolt elanikele pakutav eluaseme ehitamiseks vajalik korraldus ja lihtsus on
meelitanud piirkonda elama Tartu linna prestiižemaid elanikke, kelle arvelt laekub linnale
väga vajalikku maksuraha.
Kokkuvõttes võib öelda, et Kvissentali piirkond on saanud Tartu linna täisväärtuslikuks
osaks. Sinna tehtavad kulutused on end ära tasunud ning kogu planeerimisprotsess on
toimunud sujuvalt. Tartu linnale tuleb kasuks ka korrastatud ja välja arendatud väärtuslik
Emajõe piirkond, mis muidu seisis kasutuna.
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Lisa 1-2
Lisa 1
Ekspertintervjuu
MTÜ Kvissentali Selts esimees Toomas Pihu.
Kuidas on senini toiminud MTÜ Kvissentali seltsi tegevus, kas kohalikud inimesed on olnud
huvitatud sellega liitumisest?
Jah üldiselt on ikka küll. Otsest liitumist seltsiga ei ole, kes soovib maksab ühiskassasse
teatud summa ning sellega korraldatakse erinevaid üritusi ja korrastatakse piirkonda,
niidetakse muru, sillad, jaanituli kokku 89 majapidamist, millest umbes 60% on maksnud
ühiskassasse.
Kuivõrd ühtne on elanikkond, kas koos tegutsetakse tihti?
Üldiselt ikka inimesed võtavad koos osa igasugustest ühistegevustest. Kogu aeg koos ei
käida,ikkagi siis kui on mingid suuremad ja tähtsamad tegevused. Muidu nokitseb igaüks
ikkagi omaette. Aga võib öelda, et suhteliselt ühtne piirkond ja tuntakse teineteist.
Kuivõrd olete rahul seltsi tegevusega siiani?
Seltsi toimimisega olen rahul, leian, et igati vajalik antud piirkonna hoidmisel. Minu
ülesanne on raha haldamine, ürituste korraldamine, ikkagi nagu külaühiskond. Elan ka ise
piirkonnas ja olen siinse eluoluga rahul.
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Lisa 2
Intervjuu kava: kohalikud inimesed
Kui kaua olete elanud antud piirkonnas, kuidas meeldib?
Miks valisite just selle piirkonna?
Mis on Teie arvates selle piirkonna eripära?
Kui palju suhtlete naabritega, piirkonna inimestega üldiselt?
Kuivõrd olete tajunud muutusi piironna füüsilises ja sotsiaalses olemuses võrreldes siia
kolimise ajaga?
Kas esineb ka mingeid probleeme või negatiivseid külgi piirkonnas elamises?
Intervjuu 1
Umbes 35-aastane mees, kellel kaks last ja on elanud piirkonnas ligikaudu 8 aastat. Käib
tööle Kallaste linna ning ei pea vahemaad piirkonna vahemaad kesklinnaga üldse
probleemiks. Arvab, et piirkond on väga meeldiv, eriti kiidab jõe lähedust ja kaunist
vaikset piirkonda. Leiab, et siin on lastele sobiv keskkond kasvamiseks ning neil on palju
sõpru kellega mängida, kiidab ka ühistranspordi olemasolu ja head ühendust linnaga. Ka
naabritega saab hästi läbi ning suhtleb sagedasti. Koos käiakse näiteks jaanituld tegemas
ning ühiseid koristustalge pidamas. Ühtegi negatiivset külge piirkonna või piirkonnas
elamise kohta välja tuua ei oska. Samuti ei ole tajunud, et elatud aja jooksul oleks
toimunud olulisi muudatusi nii füüsilises struktuuris kui ka naabrites, need on möödnunud
aja jooksul suhteliselt samaks jäänud.
Intervjuu 2
Naine ja mees, korrastasid oma aega ja seal kasvavaid puid. Neil on kolm last ja piirkonnas
on elatud ligikaudu viis aastat, maja lasid endale ise ehitada, mitte ei kolinud valmis
olevasse eluasemesse. Kiidavad piirkonda väga, eriti võrreldes nende eelmise elupaigaga.
Oluliseks peavad vaikset linnamürast eemal olevat piirkonda, jõe lähedust, toredaid
naabreid. Leiavad, et Tartus pole paremat piirkonda elamiseks. Kiidavad ka ühistransporti,
lapsed saavad ise vajadusel koju sõita või trenni minna. Ka kohaliku seltsi tegevustest
võtavad võimalikult palju osa, jällegi mainitakse jaanituld. Mainivad ära, et piirkond on
ilus, sest sinna loodavatel majadel on ehitusreeglid ja see hoiab piirkonna ühtsemana.
Intervjuu 3
Umbes 25-aastane mees, elanud piirkonnas ligikaudu 5 aastat, elab koos vanematega.
Kuna sõidab ise autoga ja käib linnas tööl siis peab piirkonda endale sobivaks, seetõttu ei
ole ka vanematest eraldi elama asunud. Piirkonna eripäraks peab kindlasti meeldivaid
naabreid ning uusi ja ilusaid maju samuti saab siin vabalt sõpradega aiapidusid korraldada
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ning emajões suviti ujumas käia. Suhtleb naabritega, eriti endavanustega. Ei taju olulisi
muudatusi piirkonnas, üha enam kolib inimesi juurde ja see ei ole tema arvates halb.
Midagi negatiivset ta otseselt piikonna kohta ka välja tuua ei oska, pigem võikas olla
rohkem nooremaid inimesi, praegu kipuvad kõik siia kolijad olema juba lastega pered.
Intervjuu 4
Umbes 30-aastane naine, kellel on üks 2-aastane laps. Kolisid mehega siia piirkonda
ligikaudu 3 aastat tagasi,sest tahtsid lapsele head ja vaikset kasvamise ja mängimise
piirkonda. Ostsid juba valmis oleva maja. Mees käib välismaal tööl ja temal on hea koju
tulles rahulikus piirkonnas puhata ja kasvõi aias istuda ja grillida suvel. Meeldib väga
Emajõe lähedus, seal saab lapsega jalutada, samuti on lapsel siin palju mängukaaslasi
tulevikus. Naabritega käib tihti läbi, neil samavanused lapsed ning saab koos aega veeta.
On piirkonnas veel suhteliselt vähe elanud ja seetõttu ei oska kirjeldada muutusi füüsilises
ja sotsiaalses olemuses, aga peab meeldivaks, et küik on suhteliselt noored inimesed
peredega. Negatiivseid külgi piirkonnas elamises välja tuua ei oska, ütleb, et neid ei olegi.
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