
Tartu Ülikool 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõ lvaku arendusprõtsess 

Uurimistöö aines LOOM.02.068 Linnaplaneerimine ja –keskkond 

 

Sandra Vijar 

Keskkonnatehnoloogia mag II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2013 

 



2 
 

Sisukord 
Sissejuhatus ............................................................................................................................................. 3 

Teoreetiline taust .................................................................................................................................... 4 

Trendid ja kontekst .............................................................................................................................. 4 

Linnapoliitikad ..................................................................................................................................... 5 

Linnapoliitikad Annelinnas .................................................................................................................. 6 

Uurimismeetodid ..................................................................................................................................... 7 

Uuringu piirkond...................................................................................................................................... 8 

Annelinna üldiseloomustus ................................................................................................................. 8 

Lähiaastate arengusuunad, suuremad arendused .............................................................................. 9 

Arendus ja selle mõjud .......................................................................................................................... 10 

Annelinna Prisma ............................................................................................................................... 10 

Uus ringristmik ja sellega seonduvad teed ........................................................................................ 12 

Arutelu ................................................................................................................................................... 14 

Kokkuvõte .............................................................................................................................................. 15 

Kasutatud allikad ................................................................................................................................... 16 

 

  



3 
 

Sissejuhatus 
Tartus on kokku 17 eriilmelist linnaosa 

(Joonis 1). Annelinn on Tartu üks 

elanikerikkamaid linnaosasid ning ühtlasi ka 

hea näide postsotsialistlikust 

paneelelamupiirkonnast. See piirkond on 

olnud koduks paljudele nii Eesti kui muudest 

rahvustest inimestele alates 1960-ndatest 

aastatest ning enamus paneelmaju on 

säilinud täpselt sellisena, nagu nad omal ajal 

ehitati. Annelinnas on toimunud mõningaid 

suuremaid muudatusi infrastruktuuri osas – Tartu linn on kandnud hoolt, et terve linnaosa oleks 

ühistranspordivõrgustikuga kaetud ning et koolid ja lasteaiad suudaks võtta vastu kõiki Annelinnas 

elavaid lapsi. Viimasel ajal on korrastatud ka linnaosas paiknevaid rohealasid ning spordiväljakuid, 

kergliiklusteed on ka öösel valgustatud ja üldine areng mugavama elukeskkonna poole on olnud 

märgatav.  

Annelinnas on mitmeid suuri ostukeskuseid alustades Eedeni keskusega Annelinna kesklinna-

poolsemas nurgas, peale selle on veel Annelinna Keskus Kalda tee lõpus ning Annelinna põhjaosas 

asuvad Jaamamõisa Selver ning Kivilinna Keskus. Lisaks neile on inimestel võimalik esmatarbekaupu 

osta ka paaris Maxima poes ning Säästumarketis, mis asuvad tihedalt asustatud piirkondades 

elumajade vahel. Üldiselt on Annelinn väga hästi poodidega varustatud, kuni aastani 2012 oli 

probleem vaid linna ääres asuva Nõlvaku piirkonnaga, mille elanikel oli lähima toidupoeni küllaltki 

palju maad minna. Selle probleemi lahendas aga Prisma, mis rajas suure ostukeskuse koos Prisma 

hüpermarketiga täpselt Nõlvaku ja Jaama tänava risti, lahendades sellega paljude seal kandis elavate 

inimeste probleemi. See ostukeskus on ka hea näide Tartu linna ja erasektori arendaja koostööst, 

sest linn toetas arendaja projekti omapoolse teede korrastamisega, mida arendaja omalt poolt ka 

finantseeris.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on põhjalikumalt uurida Prisma ehituse ning koos sellega toimunud 

Nõlvaku tänava rekonstruktsiooni protsesse ning kuidas on nende arenduste tegemine mõjutanud 

kohalikku elu, sealhulgas infrastruktuuri, inimeste rahulolu oma elamispiirkonnaga ning 

kinnisvaraturu arengusuundi peale uute arenduste valmimist. Töö käigus on planeeritud kasutada 

erinevaid uurimismeetodeid, sealhulgas autori personaalseid kogemusi seoses eluga Annelinna 

linnaosas.   

Joonis 1 Tartu linnaosad 
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Teoreetiline taust 
Annelinna võiks nimetada tüüpiliseks äärelinna naabruskonnaks, mida iseloomustab suur 

paneelmajade hulk. Linnaosa on hästi varustatud koolide ja lasteaedade võrgustikuga, lastele ja 

noortele on tehtud ka spordiväljakuid ja noortekeskusi. Samas täiskasvanud inimestele ei ole 

Annelinnas mingisugust meelelahutust ega vaba aja veetmise võimalusi peale paari spordiklubi, 

raamatukogu ja ostukeskuse. Samas on Annelinna linnaosaga piirnevad linnaäärsed alad pidevas 

arenemises, näiteks Annelinna põhjaosaga piirnevad külad Lohkva ja Põvvatu on väga palju edasi 

arenenud just uusarenduste näol – sinna on ehitatud palju uusi eramaju ja samuti on sinna kolinud ka 

mõned suuremad ettevõtted (Juhani puukool Lohkval).  

Trendid ja kontekst 

Annelinn vastab tüüpilisele paneelelamu piirkonna kirjeldusele: 

seal on palju täpselt ühesuguseid sama projekti järgi ehitatud 5- 

või 9-korruselisi maju (Joonis 2), mida hakati ehitama 1960-

ndatel aastatel eesmärgiga majutada seal võimalikult palju 

töölisklassi perekondi. Et sellel ajal toimus Nõukogude Liidus 

suur industrialiseerimine ja linnastumine, oli uute elukohtade 

järgi suur vajadus. Uutesse korteritesse majutati palju ka nö 

immigrante – Venemaa eri paigust kokku tulnud inimesi, kes 

tulid Tartusse tööle. Nendest on tänaseks saanud Annelinna põlisasukad.  

Kui paneelmaju alles ehitati ja kortereid hakati NL-keskse süsteemi järgi inimestele jaotama, oli 

Annelinnas elamine väga prestiižne, inimesed olid uhked, kui neile võimaldati sinna elama kolimine. 

See tähendas ühiskonnas, et nad olid riigile vajalikud ja midagi raske tööga välja teeninud. Vahepeal 

on asjaolud muutunud, korterid on läinud riigi käest eraomandisse ning enam ei ole 

paneelmajadepiirkonnas korteri omamine mingi prestiižne asi vaid pigem on sellel negatiivne hõng 

juures. Eesti riigi iseseisvumisega kaasnes uue suhtumise levimine, kui seni polnud kellelgi Venemaalt 

sisserännanud inimeste vastu midagi, siis nüüd olid nad korraga kehvemas seisus, sest paljud polnud 

Nõukogude Liidu kaitsvas varjus õppinud mitte midagi siin valitseva kultuuri kohta, samuti ei osanud 

immigrandid kohalikku keelt. Kohalike eestlaste kodumaa-meelestatus tekitas suure lõhe 

immigrantide ja Eesti kodanike hulgas ning see omakorda põhjustas ka eelarvamusi piirkonna kohta, 

kus immigrandid põhiliselt elasid.  

Euroopast on tuua veel mitmeid näiteid post-sotsialistlikest riikidest, kus on samuti linnades 

linnaosasid, mis said alguse samamoodi suure hulga vene immigrantide saabumisest ning neile 

suurte paneelmajade ehitamisest. Trend, mis on sellistes piirkondades levinud, on linnaosa 

Joonis 2 Nõlvaku paneelmajad (Delfi) 
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muutumine getoks ehk kohaks, kus elavad kõik ühtemoodi vaesed inimesed (suures osas ka 

immigrandid) ning kus on väga suur kuritegevuse tase (1). Getostumine on hea näide sellest, kuidas 

kord lõhestunud ühiskond hakkabki täiesti iseseisvalt edasi arenema ja lõpptulemuseks on näiliselt 

kinnine linnaosa, kus on aktsepteeritav elada vaid kindla sotsiaalse staatusega inimestel, geto puhul 

siis madala elatustasemega ja immigrantidel. Kui selline protsess hoogustub, siis on selle taastamine 

algolukorraks juba küllaltki raske, sest arendajatel puudub motivatsioon getot korda tegema hakata 

ning ka teistsugused inimesed, kes ei vasta klassikalisele geto-elaniku stereotüübile, ei soovi sinna 

elama minna tekkivate konfliktide tõttu kohalikega.  

Getostumine ei ole teiste Euroopa post-sotsialistlike linnade näitel kuigi positiivne arengusuund, 

mistõttu on ka hea tõdeda, et Tartu Annelinna linnaosas ei ole seda veel juhtunud ja suure 

tõenäosusega ei juhtu ka. Annelinnas elab küll väga palju venelasi, kuid samuti on seal suur osakaal 

üürikorteritel, mida üürivad väga erineva taustaga inimesed tudengitest pensionärideni. Et tegu on 

hea infrastruktuuriga ja odavate kommunaalmaksetega elamupiirkonnaga, sobib see hästi ka 

noortele peredele ja eriti hästi tudengitele, kes üürivad tihti suuremaid kortereid mitme peale, et 

kulusid jagades võimalikult soodne elada oleks.  

Teine trend on kiire segregatsioon – inimesed vahelduvad, üürnike puhul on arusaadav, et vahepeal 

kolitakse kusagile mujale, kui näiteks üürileping lõppeb või kui leitakse teine, soodsam variant. Samas 

kolivad sealt mujale edasi ka noored perekonnad, kes ilmselt pereloomise momendil ei saa veel 

endale eramaja lubada, kuid aja jooksul nö kasvavad korterist välja – ruumi jääb väheks, samuti 

kogutakse piisavalt ressursse, et kas soetada oma maja või kolida suuremasse korterisse. Et tegu on 

suhteliselt noore naabruskonnaga (enne 1960-ndaid ei olnud seal midagi), siis puudub ka oluline 

pärandamise-trend, mis võib olla levinud kusagil vanalinna väärtuslikemates piirkondades jne, 

näiteks on korterid või majad ühe perekonna eri liikmete käes pikka aega, sest tegu on lisaks suurele 

rahalisele väärtusele ka vaimse pärandiga. Annelinna korterit maha müüa ei ole niivõrd oluline 

probleem, sest selle vaimne väärtus ei ole kuigi suur.  

Linnapoliitikad 
Linnapoliitikas ja –planeerimises on hakatud üha enam arvestama ka kohalike inimeste arvamustega. 

Arvamusküsitluse tulemused on, et Annelinna elanikud on üldiselt väga rahul oma linnaosa 

infrastruktuuriga, kuid sooviks rohkem rohealasid ja parkimiskohti ning üldist keskkonna 

parandamist. (2) 

Nõukogude Liidu eksisteerimise ajal ei olnud oluline, et inimestel oleks lisaks oma kodule  selle 

ümbruses veel midagi teha, kuid nüüd hakkab see olukord muutuma – luuakse majade ümber parke 

ja kergliiklusteid ning spordiväljakuid, et inimestel oleks võimalik veeta aega vabas õhus ilma oma 
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kodust kaugele minemata. Nii on ka Annelinnas hakatud sellistele asjadele rohkem tähelepanu 

pöörama, inimeste elu püütakse ikka mingil määral mugavamaks teha.  

Linnaosa arendamiseks variante jätkub: esiteks tuleb säilitada infrastruktuuri ehk lasteaedade ja 

koolide võrgustikku ning head ühistranspordi taset; samuti tuleb hooldada juba olemasolevaid 

rohealasid ja kergliiklusteid ning võimalusel renoveerida vanu ja ehitada uusi; hoolt tuleb kanda ka 

selle eest, et elanikele oleks kättesaadavad eluks vajalikud esmatarbekaubad ja nad ei peaks neid 

pika maa tagant otsima minema. (3) 

Kohalike elanike kaasamine on Eestis veel küllaltki uus protsess, kuid see areneb vaikselt edasi, 

alguses olid vaid korteriühistud, kuid nüüd on juba tekkimas ka linnaosade kogukonnad jne. 

Annelinnas küll kindlat kogukonda pole (suure tõenäosusega rahvastiku kiire vaheldumise tõttu), kuid 

Tartul on üldiselt 4 abilinnapead, kelle vahel on kõik eluvaldkonnad ära jagatud ja kes juhivad linna 

tegevust. Linnaosade eraldiseisva juhtimise järgi puudub Tartus ka otsene vajadus, sest Tartu ei ole 

nii suur ning kõik probleemid on jooksvalt lahendatavad ka ühe suurema grupi inimeste poolt.  

Linnapoliitikad Annelinnas 
Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav 

arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, mis määratleb 

lähiaastateks kavandatud tegevused. Sellele lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis 

täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid 

tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga 

maa-alad: üldplaneeringust saab näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, 

tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada rekreatsioonialadeks. Lisaks neile 

alusdokumentidele on veel olemas valdkondlikud arengukavad, mis puudutavad spetsiifilisemaid 

aspekte linna toimimises. (4) 

Tartu linna planeerimine toimub Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna 

põhimääruse alusel, mis sai kinnitatud 19. mail 2005. See määrus kinnitab, et linnaplaneerimise ja 

maakorralduse osakond täidab linnavalitsuse poolt antavaid ülesandeid, mis puudutavad 

linnaplaneerimist, sealhulgas koostab, korraldab ja menetleb linnaosade üldplaneeringuid ja 

detailplaneeringuid. Samuti teostab osakond järelvalvet kõigi kehtivate planeeringute üle ja koostab 

ja koordineerib linna arengustrateegiat ning arengukava. (5) 
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Uurimismeetodid 
Käesolevas uurimustöös on detailsemalt käsitletud Annelinna põhjaosas asuva Prisma peremarketi  

ehitust ning samuti Tartu Linnavalitsuse poolt algatatud ning Prisma poolt finantseeritud Nõlvaku 

tänava rekonstrueerimist (Jaama ja Nõlvaku tänava ringristmik, Nõlvaku tänava põhjapoolne osa).  

Uurimismeetoditeks said valitud osalusvaatlus (fotode tegemine), meediamaterjalide uurimine 

(näiteks Tartu Postimees) ja planeeringute analüüs. Natuke on uuritud ka kinnisvaraturgu, selle 

hindade muutumist konkreetses piirkonnas kõne all oleva arenduse toimumise ajast alates.  

Intervjuusid viidi läbi viie Annelinna elanikuga: kahe pensionäri, kahe tudengi ja ühe keskealise 

töölkäiva inimesega. Küsimused puudutasid põhiliselt aastal 2012 valmis saanud Prisma peremarketit 

ning inimeste rahulolu sellise arendusega. Samuti sai uuritud tuleviku kohta, näiteks et missugused 

soovid on inimestel tuleviku osas, mida nad sooviksid veel oma naabruskonnas näha ning kas nad 

kavatsevad seal veel edaspidi ka elada ning kui ei, siis miks.  

Uurimustöös on illustreerivate materjalidena kasutatud nii töö autori poolt tehtud fotosid, mis on 

pildistatud 19. aprillil ning kajastavad põhiliselt kõnealuseid kahte objekti kui ka veebimaterjale.  

Arendusobjektide ja nende mõjude analüüsimisel lähtuti Tartu Ülikooli geograafiaosakonna kursuse 

„Linnaplaneerimine ja –keskkond“ materjalides kirjeldatud teoreetilistest alustest ning dotsent Jussi 

S. Jauhiaineni raamatust „Linnageograafia: Linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini“.   
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Uuringu piirkond 

Annelinna üldiseloomustus 
Annelinn on Tartu linnaosa, mis asub Emajõe vasakul kaldal (Joonis 3). See on Tartu üks suuremaid 

linnaosasid, ning Tartu elanike seas küllaltki populaarne elukoht, kuna seal kõrguvad suured 

paneelmajad, mis suudavad majutada sadu inimesi. Samuti on sealses piirkonnas suhteliselt odav ja 

mugav elada, kuna suurte majade kommunaalmaksed ei ole nii suured ning suure elanike arvu tõttu 

on seal ka heal tasemel infrastruktuur – teed-tänavad on suures osas korrastatud ja hoolitsetud ning 

bussiliiklus on väga tihe ka Annelinna linnaäärsemates osades, näiteks Nõlvakus.  

 

Joonis 3 Annelinna kaart (Wikimapia) 

Annelinna suuruseks on hinnatud umbes 536 hektarit, millel asub umbkaudu 913 krunti. Suurem osa 

neist on eramaa, kuid natuke kuulub veel ka riigile. Suuremad ja liiklusrohkemad tänavad on Jaama 

tänav, Kalda tee ja Anne tänav. Algselt oli Annelinna planeerimiskava mõeldud ligikaudu 50 000-le 

elanikule ning selle koostasid 1969-1973 Eesti Projekti arhitektid Mart Port ja Malle Meelak. Linnaosa 

pidi algsete plaanide järgi tulema veel suurem kui ta täna on, kuid plaanid muutusid Nõukogude 

võimu kadumisega. Põhilisteks elamutüüpideks ka tänapäeval on 5- ja 9- korruselised paneelmajad.   

(6) 

Annelinn on Tartu kõige populaarsem elamispiirkond – aastal 2011 elas selles linnaosas 27 480 

inimest, asustustiheduseks annab see 5079 inimest ruutkilomeetri kohta. Seda on tunduvalt rohkem 



9 
 

kui üheski teises linnaosas, Annelinnale järgnes 2011. aastal asustustiheduse poolest Karlova linnaosa 

alles 3945 inimesega ruutkilomeetri kohta.  (7) 

Lähiaastate arengusuunad, suuremad arendused 
Viimastel aastatel moodi läinud elumajade korrastamine, renoveerimine ja soojustamine on jõudnud 

ka Annelinna, kus korteriühistud on võtnud laenusid ja renoveerinud kas maja otsaseinu või majade 

välisfassaadi täielikult. Erinevate allikate sõnul vähendab see hoonete energiakulusid suures osas 

ning et küttekulud on paljude majapidamiste talvised suurimad väljaminekud, on inimestel ka palju 

motivatsiooni selliste asjadega kaasa minna. Lisaks elamute renoveerimisele on Annelinnas 

korrastatud ka koole ja lasteaedu ning rajatud siin-seal rohealasid ja ka üks kunstmuruväljak jalgpalli 

mängimiseks (8).  

Antud töös on keskendutud kahele suuremale arendusele, mis eelkõige puudutavad suuresti 

Annelinna põhjaosa elanikke (Nõlvaku ja Mõisavahe piirkond, Joonis 4). 2012. aastal said valmis kaks 

suurt muudatust, mille mõju kohalikule kogukonnale on olnud väga suur – nimelt valmisid uus 

ostukeskus Annelinna Prisma ning valmis sai ka selle kõrval olev uus tee koos Nõlvaku-Mõisavahe-

Räpina mnt. ringristmiku rekonstruktsiooniga. Edaspidi tulevadki uurimisele nende kahe arenduse 

tagajärjed kohalikule elanikkonnale.  

  

Joonis 4 Nõlvaku ja Mõisavahe tänavad ja uus Prisma (hoone 2), (www.tartu.ee/kaart) 
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Arendus ja selle mõjud 

Annelinna Prisma 
Tartu Annelinna Prisma (aadressiga Nõlvaku 2, Joonis 5) valmis 2012. aasta kevadel Oma Ehitaja AS ja 

Savekate OÜ omavahelises koostöös. Prisma peremarket on vaid üks osa kaubanduskeskusest, mille 

arendajaks oli Soome kinnisvaraarendamise fond VCA Baltic Retail. Kaubanduskeskuse kogupindalaks 

on ligikaudu 13 500 ruutmeetrit, millest Prisma moodustab 8 400 ruutmeetrit. Keskuse juurde kuulub 

ka suur 660-kohaline parkla, millest 220 kohta asuvad hoone katusel olevas katuseparklas. (9) 

 

Joonis 5 Annelinna Prisma 

Annelinna Prisma on projekteeritud teenindama optimaalselt 5000 klienti päevas, tööd annab see 

ostukeskus 115-le inimesele. Pood avati 16. mail 2012.  

Prisma poolt oli tegu hoolikalt valitud asukohaga, peeti nõu ka linna arendajatega ja kuna sellesse 

piirkonda on tulevikus plaanis ehitada suur liiklussõlm (Joonis 6), siis on oodata piirkonna 

asustustiheduse kasvu ning seeläbi ka poele rohkem külastajaid.  

Selleks, et Prisma saaks üldse omale krundi, tuli läbi rääkida nii Luunja valla kui Tartu linnaga ning 

lõppetulemusena saadud suur krunt saadi linna maade kui Luunja vallas oleva Väike-Lohkva kinnistu 

liitmisel. Et linn loovutas suures osas oma maid arendajale, tuli ümber ehitada ka senine Nõlvaku 

tänav (rajada uus tänav koos ringristmikega), kuid Tartu linn ja arendaja sõlmisid omavahel 
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kokkuleppe, et tee-ehituse eest tasub täies osas ehk 24 miljoni krooni ulatuses arendaja ning linna 

kanda jäävad vaid lisakulud, näiteks bussipeatuste rajamine uue tee äärde ning uue busside 

seisuplatsi ehitamine Mõisavahe tänava algusesse. (10) 

 

Joonis 6 Mõisavahe teedevõrgustiku plaan (Tartu Postimees) 
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Uus ringristmik ja sellega seonduvad teed 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nõlvaku tänava ehitamine uude kohta teenis kahte eesmärki: et linn saaks ruumi juurde tulevikus 

kavandatavale Idaringteele (Joonis 6) ning et Prisma saaks avada Nõlvaku naabruses 

kaubanduskeskuse. Idaringtee on väga suuremahuline ja mitme-etapiline projekt, mille 

lõpptulemusena nähakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed Jõhvi-Tartu-Valga maanteega 

ühendavat põhitänavat Tartu linna idaservas. Sellest tuleb 11,8 kilomeetri pikkune magistraaltänav, 

mis suunab suurema osa transiitliiklusest Tartu kesklinnast mööda ja vähendab sellega kesklinna 

liikluskoormust. Samuti on oluline, et see hakkab ühendama Annelinna ja Ropka piirkonda. Projekt 

algatati aastal 2012 ja peaks kõigi eelduste kohaselt valmima aastaks 2015 selle kaks esimest 

ehitusala (kokku Võru tänava Postimaja juurest Lammi tänavani Ihastes). Idaringtee ehitamine 

Annelinna ääres algab siis, kui esimesed kaks etappi on selja taga. (11) 

Joonis 7 ja 8 demonstreerivad Nõlvaku ja Jaama tänava ristumiskohta enne ja pärast uue ringtee 

ehitamist. Joonisel 8 on näha ka Prisma ning selle ümber rekonstrueeritud ala. Joonisel 7 on näha ka, 

et endise Nõlvaku tänava ääres oli palju puid, mida nüüd enam ei ole. Intervjuudest kohalike 

elanikega selgus, et paljudel inimesel oli suur pahameel nende puude mahavõtmise osas, nimelt oli 

tegu suurte ja vanade puudega, mis tuli kõik uue arenduse tarbeks maha raiuda ja välja juurida. 

Samas ei väitnud keegi intervjueeritavatest, et uus olukord korda tehtud Nõlvaku tänava ja bussipargi 

ning Prisma parkla ja majadevahelise roheala näol oleks halvem kui see, mis oli enne.  

Tee-ehitus algas 2011. aasta märtsis Jaama tänava poolse Nõlvaku tänava osa kordategemisega kuni 

Mõisavaheni, et siis saaks liikluse sinna suunata ja Prismat ehitama hakata. Nõlvaku tänava 

rekonstruktsiooni viis läbi AS OMA Ehitaja, kes ehitas ka Prisma kaubanduskeskuse. Jaama tänavaga 

risti olev ringristmik oli osa linna planeeritud teetöödest.   

Joonis 8 Vana Nõlvaku tänav (Google Maps)  Joonis 7 Uus Nõlvaku tänav ja Prisma (Maa-amet) 
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Uus ringristmik ning sellega ühenduses olev Nõlvaku tänava rekonstrueeritud osa on muutnud selle 

piirkonna väljanägemist palju esteetilisemaks, sest ka teede ümbrus on korda tehtud, muuhulgas on 

istutatud puid ja tehtud muud haljastust (Joonis 9). Autoteed ümbritsevad mõlemalt poolt 

jalakäijatele mõeldud kergliiklusteed, mis on valgustatud ja arvukate ülekäiguradadega varustatud. 

Tee-ehitus on muutnud selle piirkonna palju kenamaks nii väliste vaatluste põhjal hinnates kui ka 

kohalike elanike sõnul.  

 

Joonis 9 Uued teed 

Nii uue ostukeskuse kui teede-ehituse osas on kohalikel elanikel vaid kiidusõnu öelda, kuna vajadus 

kodulähedase toidupoe järgi oli suur ning pood on ehitatud väga hästi kättesaadavaks. Nõlvaku 

piirkonda hiljuti kolinud inimesed on öelnud, et nende otsus olenes suurel määral sellest muutusest – 

nimelt varasematel aegadel oli üldmulje Nõlvakust tunduvalt halvem, seal polnud korralikku 

teedevõrgustikku, läheduses puudus toidupood, bussiliiklus oli harvem jne. Nüüd aga pole ükski neist 

aspektidest enam probleem, sest kõik on nö käe-jala juures ja ei tekita raskusi. Et tehtud on ka palju 

korrastustöid välikeskkonnale, näeb piirkond palju parem välja ning see võib täiesti vabalt mõjutada 

inimeste otsuseid sinna elama kolida, nagu arvasid intervjueeritavad. Seega võib öelda, et tehtud 

arendused olid õiged otsused nii Tartu linna kui Prisma poolt ja on kohalikku elukvaliteeti palju 

parandanud. Tegu oli selle naabruskonna jaoks igati vajaliku muutusega.   
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Arutelu 
Arenduse elluviimist võib kindlasti hinnata edukaks ja hästi toimetatuks, kuna arendajate ja linna 

vaheline diskussioon oli olemas ja mõlemad osapooled arvestasid teisega. Hilisemates 

kommentaarides on tolleaegne abilinnapea öelnud, et protsess oli küllaltki raske just juriidiliste 

kõneluste tõttu (oli nii palju aspekte, mille üle arutada), kuid lõppetulemusega jäädi rahule. Väga 

positiivseks lähenemiseks võib lugeda Prisma-poolset finantseeringut linna teede-ehitusse, vähem 

vastutuleliku arendaja puhul oleks võinud tekkida suur konflikt ja probleem, kuid sel puhul arendaja 

mõistis linna ja valla poolt tehtud jõupingutusi leida sobivad maa-alad ning austas seda ja soovis ka 

omalt poolt midagi anda.  

Kohalikud elanikud on tehtud töödega rahul, kuna see parandas oluliselt nende elukeskkonna 

väljanägemist ja mingil määral ka elukvaliteeti (on kergem, kui ei pea enam pika maa taha poodi 

minema, samuti on kergem liigelda). Piirkond ise muutus tartlaste seas populaarsemaks, nimelt on 

inimesi, kes käivad ka teistest linnaosadest nüüd uude ostukeskusesse lausa mitu korda nädalas.  

Säästva linnaarengu põhimõtetest lähtuvalt võiks linn veelgi intensiivsemalt korrastada linnaosa-

siseseid kergliiklusteid ja parke, kuna üldine infrastruktuur on juba päris heal tasemel, aga kohati on 

teid, mis vajaksid remonti. Samuti tuleks pöörata tähelepanu elumajade ümber paiknevatele 

parklatele, Annelinnas on suure elanikearvu tõttu parkimiskohtadega alaline probleem ning see on ka 

alati esimene mure, mis ära mainitakse. Parkide kordategemine muudab elukeskkonna rohelisemaks 

ja ei sunni inimesi kodust kaugele nö loodust nautima minema.   
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Kokkuvõte 
Käesolevas uurimustöös uuriti Tartu ühe suurima linnaosa, Annelinna kahte olulist arendust – 

Nõlvaku tänava rekonstrueerimist ja uue ostukeskuse rajamist aastal 2012. Töö eesmärk oli uurida 

detailsemalt arenduse tagamaid ja protsessi ning analüüsida selle mõju kohalikule ühiskonnale.  

Protsess ise oli aeganõudev, kuid samas näide edukast koostööst linna ja arendaja vahel. Linn aitas 

leida arendajale sobiva suurusega maatükki ning arendaja andis raha, et linn saaks korda teha 

arendusega piirnevad teed. Selliselt toimimine oli kasulik mõlemale osapoolele ning lõpptulemusena 

jäid väga rahule ka elanikud.  

Arendus mõjutas suuremas osas just Nõlvaku ja Mõisavahe tänavate elanikke, muutes nende 

liiklemise ja poeskäimise tunduvalt meeldivamaks. Lisaks tee rekonstrueerimisele uuendati ka 

bussipeatusi ja busside seisuparki ning sellega seoses paranes veelgi hea transpordiühendus 

kesklinna ja muude linnaosadega. Et bussiühendus on nüüd nii hea, kasutavad seda väga paljud 

elanikud, mõned ka autoga sõitmise asemel, mis mõjub hästi ka keskkonnahoidlikkuse aspektist.  

Linna arengu koha pealt oli tegu väga positiivselt mõjuva arendusprojektiga, kuna see aitas kaasa 

linnaosa positiivse imidži kujundamisele, muutis linnaosa piirkonda meeldivamaks nii, et inimesed 

tahaksid sinna rohkem kolida ning seal juba elavad inimesed naudiksid oma elukeskkonda rohkem.  
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