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Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada erinevate tegurite mõju Tartu linnalähedaste 

arenduspiirkondade kasutusele võtmisele. Autorile teadaolevalt on varem uuritud Tartumaa 

kinnisvaraarendusi haritaval maal (Jürgenson et al. 2017) ning nende mõju haritava maa 

kasutamisele, Konso (2015) uuris Rakvere linnapiirkonnas detailplaneeringutega 

kehtestatud arenduspiirkondi ning mitmed autorid on uurinud Tartu eeslinnastumise ja 

laialivalgumise protsesse üldiselt. 

Teema on aktuaalne, sest autori arvates on Tartu linnalähedastel aladel toimunud 

üleplaneerimine, üha enam jäävad silma arenduspiirkonnad, kus kasutusele on võetud 

mõned üksikud krundid, puudub terviklik elukeskkond ning infrastruktuur. 

Kinnisvaraarendused haritaval maal teevad murelikuks põllupidajad, sest see toob kaasa 

viljaka mullaga maade kadumise ning suurenenud maatükkide killustatuse.  

Uuringu läbiviimiseks kasutati Eesti Topograafiline Andmekogust kättesaadavaid andmeid 

ning Maa-ameti katastri andmeid 1998.-2015. aasta Tartu, Tähtvere, Luunja, Ülenurme ja 

Haaslava valla kohta. Programmis ArcGIS arvutati Eesti Topograafilise Andmekogu 

andmetele põhinedes erinevate arenduspiirkondade realiseerumist mõjutavate tegurite 

näitajad. Korrelatsioonimaatriksi ja kirjeldava statistika koostamiseks kasutati 

tabelarvutusprogrammi Excel. Karp-vurrud-diagrammid tegurite gruppide omavaheliseks 

võrdlemiseks ja andmete hajuvuse kirjeldamiseks koostati programmiga Statistica. 

Käesoleva töö 1998.-2015. aasta Tartu linnapiirkonna andmete analüüsimisel selgus, et 

2015. aasta 31.12. seisuga on moodustatud uutest kruntidest kasutule võetud ca 27% ning 

207 arenduspiirkonna keskmine hoonestatus on 41%. Arenduspiirkondade realiseerumist 

mõjutavad tegurid on aasta (aeg), kruntide keskmine pindala, kaugus Tartu linnast, kaugus 

lähimast asulast ja kaugus koolist. Arenduspiirkondade kaugus maanteest ja arenduste 

omavaheline kaugus on statistiliselt ebaoluliste korrelatsioonikordajatega, mis näitavad, et 

nende tegurite mõju arenduspiirkondade kruntide kasutusele võtmisele on statistiliselt 

ebaoluline ehk nende mõju on väike. 

Uuring võib huvi pakkuda uutele kinnisvaraarendajatele, kohalikele omavalitsustele ning 

kinnisvara ostuhuvilistele ja planeerijatele, andes ülevaade tegelikust olukorrast 

kinnisvaraarenduste turul Tartu linnalähedastes valdades. 

Märksõnad: valglinnastumine, kinnisvaraarendus, üleplaneerimine 
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The aim of the present paper is to analyse the impact of various factors on the development 

of the suburban areas of the city of Tartu. The author has studied developments on arable 

land and their impact on the use of arable land in Tartu peri-urban areas (Jürgenson et al. 

2017). Some authors have been concerned with viewing in general Tartu suburbanization 

processes and urban areas changes. Konso (2015) analysed detailed planning with respect 

to Rakvere peri-urban area developments.  

The subject is topical because the author thinks that Tartu suburban areas are over planned. 

In development areas, there are a number of unused land plots and many development 

areas do not have comprehensive living environment and infrastructure. Most of the real 

estate developments are located on farmland, so it is a problem for farmers because it leads 

to the loss of fertile soil and an increase in land parcels fragmentation. 

The study was carried out using the information from the Estonian National Topographic 

Database and the Estonia Land Board cadastral data. ArcGIS software was implemented 

for calculation of average spatial characteristics for all real estate development areas in 

Tartu, Tähtvere, Luunja, Ülenurme and Haaslava parish from the year 1998 to 2015. The 

data was analysed using spreadsheet program MS Excel (correlation matrix and descriptive 

statistics) and Statistica (box-whiskers plots).  

The analysis of the data of the years 1998-2015 shows that from all new plots 27% are 

used and in 207 development areas the average housing is 41%. The study reveals that the 

average introduction of developments is affected by the year (time), the average plot size, 

the distance from a development to Tartu, the distance to the nearest settlement and to 

school. The effect of the average distance of developments from the road networks and 

between the developments themselves on the developments realization of suburban areas is 

statistically insignificant.   

This paper may be of interest to new real estate developers, municipalities, planners and 

real estate shopping enthusiasts, providing an overview of the actual situation in the real 

estate development market in Tartu peri-urban areas. 

Keywords: peri-urbanisation, real estate development, over planning 
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SISSEJUHATUS 

 

Nõukogude ajal puudusid Eestis planeerimist käsitlevad seadused, kuid olemas olid normid 

ja reeglid, mida kasutati eelkõige tiheasustusega alade planeerimisel (Ruumiline 

planeerimine 2012). Hajaasustusega aladel suuri maakasutuse muutusi ei toimunud ning 

sellepärast puudus ka vajadus selle reguleerimiseks. Hiljem, pärast maareformi, algas 

ulatuslikum kinnisvaraarendajate tegevus, sest järk-järgult inimestele tagastatud maatükid 

muutusid atraktiivseteks kinnisvaraarendajatele (Uuemaa, Oja 2012). Tagastatud maatükid 

olid aga suhteliselt väikesed ning juhuslik planeerimistegevus lõi eeldused killustunud 

elamuarenduse tekkeks.  

Hea detailplaneeringu aluseks on hea üldplaneering, mis loob linna/valla pikaajalise 

ruumilise arengu alused. Üldplaneeringuga pannakse paika üldaktsepteeritud maakasutus- 

ja ehitusreeglid, mis aitavad vältida tüüpilisi detailplaneerimis- ja ehitusvigu. Valla või 

linna üldplaneeringu koostamise edukuse seisukohast on väga oluline kohaliku kogukonna 

koosmõtlemine ja kogukonna, kohaliku võimu ning planeeringufirma või -eksperdi 

rollijaotus (Ruumiline planeerimine 2012). Valla või linna arenguvajadusi ja hetkeolukorda 

tunnevad kõige paremini siiski valla/linna elanikud ning seetõttu on väga oluline neid 

planeerimistegevusse kaasata - korraldada planeeringut tutvustavaid infotunde ja debatte. 

Eestis algas aktiivne valglinnastumine 2000. aastate alguses, kuid nüüdisaegse 

eeslinnastumise tunnuseid võib Tartumaal leida juba 1990. aastate lõpust (Roose et al. 

2015). Viimatinimetatud aastatel hakkasid keskuslinnad ja nende tagamaad läbi põimuma 

ning tartlased linna lähedale kolima. Enne uuselamute aktiivsemat ehitamist toimus 

nõukogudeaegsete suvilate ümberehitamine alalisteks elamuteks, peamiselt leidis selline 

tegevus Tartumaal aset Ihastes, Kabinas ja Külitses.   

Eestis on enim uusarendusi rajatud Tallinna ja Tartu tagamaale (Ahas, Leetmaa 2005), 

kuid aktiivne arendustegevus on toimunud ka väiksemate linnade ümbruses nt. Rakvere ja 

Pärnu. Tartu linna lähistel hakati 2000. aastate alguses aktiivselt planeerima 

uuselamuarendusi Soinastes, Vahis, Ränis ja Õssul (Roose et al. 2015). Lisaks uusasumite 

rajamisele sai alguse ka tootmis-, logistika- ja teenindusettevõtete liikumine 

eeslinnavööndisse. Valglinnastumisest ei jäänud puutumata ükski Tartu linnalähedane 
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vald, rahvastikutihedus kasvas aastatel 2001-2015 Luunja vallas 59%, Ülenurme vallas 

samuti 59%, Tartu vallas 35%, Haaslava vallas 8% ning Tähtvere vallas langes 1% võrra 

(Statistikaamet 2017). Aktiivseim arendustegevus toimus Tartu linnalähedastel aladel 

2005.-2007. aastal, mil algatati ja kehtestati kõige enam detailplaneeringuid ning väljastati 

ehituslubasid (Tartu elamuprognoos 2035. 2015).  

 

Roose, Gauk (2014) ning Hiob ja Nutt (2008) on oma töödes välja toonud, et Tallinna ja 

Tartu linnalähedastel aladel on toimunud elamukruntide üleplaneerimine, sest kõikides 

loodud kruntidest ja arenduspiirkondadest on kasutusele võetud ca 20-30%. See näitab, et 

tegelikult on vabu krunte ja elamispinda piisavalt ning lähiajal poleks tarvis neid juurde 

luua. Eelnimetatud olukord on tekkinud kinnisvaraarendajate ärihuvidest ja 

kinnisvaraomanike erahuvidest lähtuvalt ning arvestatud ei ole ühiskonna vajadustega 

pikemas perspektiivis (Cirtautas 2013).  

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, millises mahus on realiseerunud Tartu 

linnalähedastel aladel (Tartu, Luunja, Tähtvere, Ülenurme ja Haaslava vallas) 1998.–2015. 

aastal planeeritud arenduspiirkonnad ning mis tegurid mõjutavad  nende kasutuselevõtmist. 

Töö eesmärgi väljaselgitamiseks püstitati järgnevad uurimisküsimused:  

 kui palju arenduspiirkondi on Tartu linna lähivaldades; 

 mis ajal on toimunud peamine arendustegevus; 

 kui suur on arenduste realiseerunud kruntide protsent; 

 kuidas mõjuvad erinevad tegurid (arenduspiirkonna kaugus Tartu linnast, kaugus 

asulast, koolist, maanteest, teistest arenduspiirkondadest ning kruntide keskmine 

suurus arenduspiirkonnas) kinnisvaraarenduste realiseerumisele; 

 kas on toimunud arenduste üleplaneerimine. 

Varasemalt on Tartumaa uuselamuarendusi uurinud Heil ja Maltis (2015) magistritöös 

„Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele“. 

Eelnimetatud töös selgus, et enamus uusarendusi paikneb keskmisest kõrgema boniteediga 

haritaval maal, mis näitab, et planeerimistegevus ei ole olnud läbimõeldud. 

Uuselamuarenduste detailplaneeringute realiseerumist Rakvere linnalähedastel aladel uuris 

Konso (2015) magistritöös „Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 kehtestatud 

elamuarenduste detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs“. Nimetatud töös selgus, et 

elamuarendusi on linna lähedale planeeritud tegelikust vajadusest rohkem, enamus 
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elamuarendusi jäävad linnast kuni kolme kilomeetri kaugusele, väiksemaarvuliste 

kruntidega planeeringud on enamjaolt realiseerunud ning esmatarbeteenused asuvad 

elamualadest kuni 10 minutilise autosõidu kaugusel.   

Käesolev magistriröö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas on 

kirjeldatud valglinnastumist kui protsessi nii maailmas kui Eestis ja sellega kaasnevaid 

negatiivseid ning positiivsed tagajärgi, samuti on toodud välja selle suunamise võimalused. 

Lisaks on tehtud ülevaade Tartu linnalähedastest valdadest: Tartu, Luunja, Ülenurme, 

Haaslava ja Tähtvere, et anda lugejale ülevaade nende paiknemisest, rahvastiku muutustest 

ja valla arengust. Teoreetilises osas on põhinetud uurimisteemat käsitlevatele 

kättesaadavatele kirjandusallikatele. Empiirilises osa esimene peatükk keskendub andmete 

ja metoodika kirjeldamisele, teises peatükis on välja toodud uurimistöö tulemused, 

kolmandas osas kirjeldatakse ja analüüsitakse saadud tulemusi ning neljas osa on 

kokkuvõte. 

Autor tänab käesoleva töö juhendajat Siim Maasikamäed asjatundliku abi ja toetava sõna 

eest. Samuti soovib autor tänada oma kolleege ja peret, kes alati julgustavalt innustasid. 
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1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 

 

1.1. Valglinnastumine maailmas 

 

Linnalähedased alad on linna- ja maapiirkondade üleminekutsoonid, näiteks Shanghai 

koosneb kolmest erinevast piirkonnast: kesklinna piirkond hõlmab 10 haldusüksust, 

maakonnad on defineeritud kui maapiirkond ning kesklinna lähedal eeslinnades asuvaid 

linnaosasid peetakse linnalähedasteks (per-urban) aladeks (Tian et al. 2016). 

Linnalähedastes piirkondades asuvat maad võidakse kasutada väga mitmetel eesmärkidel – 

eluase, ökosüsteemide säilitamine, äritegevuseks, toiduainete tootmiseks või muude 

esmaste tööstusharude maana (Rothwell et al. 2015). Linnalähedaste alade mõiste on sageli 

vaieldav, sest ei ole olemas ühtegi ülemaailmset definitsiooni, kui kaugel suurlinna keskus 

linnalähedasest alast võib paikneda. Näiteks võivad vahemaad suurlinna keskuse ja 

linnalähedase ala vahel ulatuda kümnete, vahest ka saja kilomeetri pikkusteks.  

Crnčević et al. (2012) on linnalähedaste alade defineerimiseks toonud välja väga palju 

erinevaid seletusi, järgnevalt esitatakse mõned neist: 

 linnalähedaste alade tekkimine on maakasutuse muutus, kus linnaline maade 

kasutus ja tegevused surutakse maaelu maastikku; muutused on ebapüsivad – kui 

linnad kasvavad, siis linnalähedased alad liiguvad väljapoole; 

 linnalähedane piirkond on ala linna asula ja maaelu tagamaa vahele, suuremad 

linnalähedased alad võivad sisaldada väiksemaid linnu ja külasid. Sellised alad on 

tihti kiiresti muutuvad, neid iseloomustab keeruliste mustritega maakasutus ja 

maastikud, killustatud kohalikud või piirkondlikud piirid;  

 linnalähedased alad on ülemineku või vastastikuse toimega alad, kus linnade ja 

maapiirkondade tegevused on kõrvutatud ning maastiku jooned/tunnused on 

allutatud inimeste poolt põhjustatud kiiretele muutustele; 

 linnalähedane ala kujutab endast „rahutut“ nähtust, tavaliselt iseloomustab see 

„maaelu“ kaotuse aspekte (nt. viljaka pinnase kaotus, põllumajandusmaa või 

loodusmaastiku kaotus, jne.) või „linna“ nähtuste puudumine (nt. madal 

asustustihedus, ligipääsetavuse puudumine, infrastruktuuri ja teenuste puudumine); 
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 linnalähedastes piirkondades on hulk väärtuslikku põllumaad, väärtuslikke 

looduskaitsealasid, metsasid, olulisi märgalasid ning need pakuvad eluks vajalikku 

tugiteenust linnainimestele.  

Linnalähedast ala on Saxena ja Sharma (2015) artiklis defineeritud kui ülemineku ala hästi 

organiseeritud linnamaa kasutuse ja põllumajandusvaldkonnale pühendunud ala vahel. 

Linnalähedases piirkonnas on omavahel põimunud linna- ja maapiirkondadele iseloomulik 

maakasutus ning seal on kättesaadavad kõik linna teenused. 

Linnalähedasi piirkondi on kerge ette kujutada, kuid keeruline defineerida, joonisel 1 on 

näidatud Shanghai kesklinn, linnalähedased alad ja maapiirkond. Siiski on üldlevinud 

seisukoht, et linnalähedased alad ei ole alati lihtsalt kõrvuti linna ja maapiirkondade 

maastikega, vaid tegemist on aladega, mida inimesed saavad oma tegevusega oluliselt 

mõjutada. (Avila-Foucat et al. 2016)  Näiteks linna- ja maapiirkonnaga kõrguti olevat 

looduskaitseala või tööstuspiirkonda ei nimetata linnalähedaseks piirkonnaks, sest 

inimesed ei saa neid alasid ma tegevusega mõjutada – arendajad ei saa sinna elamuid 

planeerida ega maa kasutusotstarvet muuta. 

 

Joonis 1. Shanghai kesklinn, linnalähedased alad, maapiirkonnad ja Jangtse jõe delta. 
Allikas: (Tian et al. 2016) 
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Lisaks maailma suurlinnadele seisavad linnade ja linnalähedaste alade ülekoormamisega 

silmitsi ka Euroopa piirkonnad, kus valglinnastumine, tööstus, transport, põllumajandus, 

turism kahandavad ja muudavad oluliselt (hävitavad, killustavad ja kahjustavad) 

looduskeskkonda (EEA 2015). Tulemuseks on see, et linna- ja maapiirkond ei ole enam 

eraldi territooriumid vaid on kokku kasvanud (Tosics, Nilsson 2011). Vajalik on taastada 

tasakaal säästva põllumajanduse ja linnade vahel, rõhutades ruumilisele ja majanduslikule 

arengule, kuid praeguseni ei ole Euroopa institutsioonid tundnud vajadust spetsiaalse 

poliitika väljatöötamiseks või kasutamiseks, et linnalähedaste alade arengut suunata 

(Crnčević et al. 2012).  

 

 

1.2. Valglinnastumine Eesti linnaregioonides 

 

Valglinnastumise ehk suburbaniseerumise käigus tekivad uued maastikud, millele on 

iseloomulik ühtne talitlemine ja toimimine. Linnastumine mõjutab nii linnalähedasi kui ka 

kaugemaid maapiirkondi ning neid muutusi tuleb käsitleda pöördumatute 

maastikumuutustena (Uuemaa, Oja 2012). Eestis toimub valglinnastumine siiski peamiselt 

Harjumaal, enim Tallina ümbruses, kuid puutumata ei jää ka teiste suuremate linnade 

ümbrused. Viimase kümne aastaga on Eestis toimunud kiired muutused maastikumustrites 

linnade ümbruses, Tallinna ja Tartu lähikonna maastikud on märgatavalt muutunud ainult 

paari aastaga (Roose, Gauk 2013), vähemalt määral on muutusi märgata ka Pärnu ja 

Haapsalu linnaümbruses. Ülejäänud maakondades ja maakonnakeskuste ümber on 

uushoonestatud alad tekkinud aeglaselt ja rahvaarvu vähenemise tõttu see ei kiirenegi.  

Valglinnastumine on probleem kogu maailmas, eelkõige suurlinnade läheduses, sest 

kasvav rahvastik vajab elukohti. Mitte ainult ruumipuudus linnades, vaid ka soodsam maa 

ja privaatsem asukoht meelitavad inimesi linnalähedastele aladele kolima. Linnalähedaste 

alade kasutuselevõtmine elamumaana kergitab üles probleemi, et väärtusliku põllumaa 

hulk kahaneb ja inimestele jääb toidu kasvatamiseks hea viljakusega maid järjest 

vähemaks. Samuti toob valglinnatumine kaasa maade killustatuse, sest linnalähedaste alade 

kasutamine pole erinevate seaduste ja planeeringutega piisavalt hästi reguleeritud. Maade 

killustatust põhjustavad ka linna ja arendustevaheliste teede ja tänavate ehitamised. (Roose, 

Gauk 2013; Rothwell et al. 2015) 
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Tänapäeval valglinnastumises ja linnalähedaste alade kasutuselevõtmises veel Eestis suurt 

probleemi nähta, sest maakasutuse muutumine pole tingitud rahvastiku kasvust, vaid 

eelkõige odavamast elamumaa hinnast linnade lähedal. Tartumaal asuvasse Ülenurme ja 

Luunja valda kolivad paljud inimesed Tartust just odavama elamumaa hinna ning soodsa 

asukoha tõttu. Selline maakasutuse muutus muudab murelikuks põllupidajad, sest 

väärtuslikku haritavat maad kasutatakse ehitusaluse maana. Samuti kasutatakse põllumaad 

tervikliku elukeskkonna ja infrastruktuuri rajamiseks. 

Erinevate autorite poolt on Eesti linnaregioonide (eelkõige Tallinna ja Tartu) 

valglinnastunud alasid iseloomustatud järgmiselt: 

 Tegemist on alaga, mis asub väljaspool linna administratiivpiiri, Tallinna puhul 

võib ulatuda kuni 50 km kaugusele linna keskusest. Tekkisid algselt 

suvituspiirkondadena mere äärde ning mõne linnalähedase ala rahvaarv on viimase 

kümnendiga kahe- või isegi kolmekordistunud (Leetmaa et al. 2011, Kährik et al. 

2012). 

 Eeslinnliku asustusega keskuslinna ümbritsev vöönd jääb Tartu linna puhul 

enamjaolt 5 km vööndisse, üksikute kiirtena mööda maanteid kuni 10 km 

kaugusele. Asustustihedus on tiheasustatud linlikus asulas ca 75 in/km2 ning 

hõredamas ja looduslikumas keskkonnas 40 in/km2.  (Tartu linnapiirkonna 

jätkusuutliku...2014) 

 Linnalähedaste aladena käsitletakse linnaümbrust, kus elab keskuslinnaga 

igapäevaselt seotud elanikkond (Leetmaa et al. 2011) ning kes on suuresti sõltuv 

autotranspordist (Roose, Gauk 2013). Alade piiritlemisel (Eestis) on valdavalt 

kasutatud 15%-st pendelrände kriteeriumi, Euroopas on linnalähedasi alasid 

piiritletud ka 30% pendelrände alusel (Roose et al. 2015). 

 Tegemist on linna piiri taha tekkinud omalaadse eeslinnamaastikuga, kus leidub nii 

uuselamuid, kaubanduskeskusi, müügihalle, logistikakeskusi, euromaanteid, 

endiseid talukohti, põllu- kui ka karjamaid. Tartu ümbrusesse kümnetele hektaritele 

on tekkinud turuspekulatiivse planeerimise tulemusena osaliselt väljaarendatud ja 

lünklik eeslinlik linnaruum (Roose, Gauk 2014). 

Valglinnastunud ala on Tartu linnast ca 5 km kaugusel ning Tallinna linnast ca 10 km 

kaugusel asuv piirkond, kus elavad inimesed on igapäevaselt seotud keskuslinnaga ning 

kes sõltuvad autotranspordist. Enamus valglinnastunud aladel asuvatest 
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arenduspiirkondadest on ebaühtlaselt välja arendatud ning tekitanud lünkliku eeslinliku 

linnaruumi. 

 

 

1.3. Valglinnastumise põhjused 

 

Valglinnastumine sai Eestis alguse juba pärast Teist Maailmasõda ning kiirenes oluliselt 

2000. aastate alguses. Valglinnastumise põhjusena võib välja tuua väga erinevaid tegureid, 

kuid üsna oluliselt mõjutas seda maareform, mis sai alguse 1. novembril 1991. Maareformi 

eesmärk oli kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa 

eraomandil põhinevateks suheteks. Maareformi käigus tagastati või kompenseeriti 

endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa 

(Maareformiseadus 1991). Selleks ajaks olid paljud inimesed juba loobunud 

põlluharimisest ning müüsid neile tagastatud maad väikearendajatele. Piiravate ja 

suunavate normide ning regulatsioonide puudumine ja ametnike vähene teadmine 

planeerimistegevusest andis arendajatele tegutsemiseks vabad käed. 

Valglinnastumise põhjuseid on väga mitmeid ning see protsess on toimunud järgnevate 

tegurite koosmõjul: 

a) inimeste elatustaseme tõus – inimeste sissetulekud kasvasid oluliselt 2007.-2008. 

aastani ning laenuvõimekus suurenes samuti, see võimaldas inimestel kolida endale 

meeldivamasse, loodussõbralikumasse, sobivamasse keskkonda, sest kruntide ja 

elamispindade hinnad oli linnalähedastel aladel oluliselt soodsamad võrreldes 

linnaga (Kährik et al. 2012); 

b) autostumine – Junttila (2013) toob oma artiklis välja, et valglinnastumise üheks 

põhjuseks on odav fossiilkütuse hind. Tänapäeval on enamikel inimestel autod ning 

odav kütusehind ei hoia neid tagasi linna lähedale maja või korterit ostmast, sest 

tööl käia on soodne. Junttila (2013) arvab, et kui kütuse hinnad tõuseks 

märkimisväärselt, siis inimesed mõtleksid rohkem alternatiivsetele 

liikumisvahenditele; 

c) odav maa hind – linnalähedastel aladel on odavam maa kui linnas, sest 

arendustegevus toimub peamiselt põllumajanduslikul maal (Maasikamäe et al. 

2011), linnades maa hind pidevalt kasvab;  
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d) idülliline ja turvaline elukeskkond – inimestele meeldib linnalähedaste alade 

rohelus ja vaikne elukeskkond, linnakeskkonnas on suur õhusaaste, müra ja 

liiklusummikud (Kährik et al. 2012); 

e) liberaalne planeerimis- ja õigussüsteem – uusi kodusid rajavatel inimestel ja 

arendajatel on linnalähedastel aladel suuremad võimalused oma nägemusi teostada, 

sest puuduvad ulatuslikud ehituslikud piirangud (Kährik et al. 2012); 

f) nõukogudeaegsete suvilate ümberehitamine aastaringseteks elamuteks – varasemalt 

oli tegemist protsessiga, kus majanduskriis sundis pangalaenust vabanemiseks 

linnakorteri müüma ja odavamale elamispinnale ehk suvilasse kolima (Leetma et al 

2011). 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegias (2014) toodi välja, et 

valglinnastumine on ühiskonna arengu tüüpiline arenguetapp, mitte linnapoliitika 

saamatus, elamupoliitika taotlus või planeerimissüsteemi nõrkus. Eelkõige on selline 

protsess toimumas inimeste heaolu kiire kasvu tagajärjel (Roose, Gauk 2014). Põhilised 

valglinnastujad on siiski noored inimesed ning elukohaeelised on tingitud peremuutustest 

(pere suurenemine), teisalt võib välja tuua pensionipõlvekodu otsijad, hobiruumi ja 

säästliku eluviisi hindavad inimesed ning selle, et eelkõige on linnalähedase kodu ostmine 

taskukohasem (Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku...2014). 

 

Joonis 2. Valglinnastumise põhjuslikkus. Allikas: (Roose, Gauk 2014) 

Joonisel 2 on näidatud, et valglinnastumise protsessi mõjutavad tegurid on kõik omavahel 

seotud. Üks tegur üksikuna ei saa tingida nii suuri muutusi, et panna inimesi linnast maale 

või linnalähedastele aladele kolima. Valglinnastumisele aitavad kaasa taristu kasv ja selle 
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olemasolu – suuremad elamuarendused on planeeritud eelkõige Tartu linna piiri lähedale, 

suurte maanteede koridori ning juba varem väljakujunenud linnalähedaste asulate või 

külade vahetusse ümbrusesse (Roose, Gauk 2014). Järjest parem sõiduvahendite 

tehnoloogia, autostumine ja valglinnastunud alade hea infrastruktuur annavad inimestele 

mitmekesise asukohavaliku oma uue kodu ostmisel. Lisaks mõjutavad valglinnastumist 

muutused teenuste kättesaadavuses, ka linnalähedastel aladel on hariduse ja tervishoiu 

kättesaadavus hea (Sustainable settlements...), muutused tööjõuturul, sest inimesed ei pea 

enam tervet tööpäeva töökohas veetma, vaid paljud saavad tööd teha kodust lahkumata, 

interneti teel. Roose ja Gauk (2014) on kirjutanud, et uuselamualade asukohavalikut on 

kõige rohkem mõjutanud linna lähedus ja sealsete taristute kättesaadavus, kuid ka maa 

hind ja omandisuhted. 

 

 

1.4. Valglinnastumise tagajärjed 

 

Valglinnastumise puhul ei saa üldistada, et tegemist oleks pelgalt negatiivse protsessiga 

ning sellega kaasnevad ainult negatiivsed tagajärjed. Tegelikult kaasneb valglinnastumise 

nagu ka iga teise protsessiga nii positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi. Gauk ja Roose 

(2013) on välja toonud, et läbimõeldud planeerimistegevusega on võimalik rajada 

linnalähedastele aladele kompleksseid asumeid, mis tõstavad elanikkonna kui terviku 

atraktiivsust, funktsionaalsus ja konkurentsivõimet. Kaasaegne taristu meelitab ettevõtteid 

oma keskusi samuti uutesse asumitesse rajama, mis omakorda loob uusi töökohti. 

Tartu linnas elab palju noori ja haritud elanikke, sest see on Lõuna-Eesti regioonikeskus – 

kompaktne ja funktsionaalne (Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku...2014). Tartu linnast 

linnalähedastele aladele kolimine on saamas järjest populaarsemaks, kuna töö on 

muutunud mobiilseks ning igapäevaselt ei ole tarvis keskuslinnas käia (Kährik et al. 2012). 

Noored pered tahavad ruumikamat ja privaatsemat elamist (Roose et al. 2015) ehk elada 

oma majas, mis asub ilusa looduse keskel ning tänu sellele saavad lapsed kasvada 

müravabamas, vähem saastatumas, rohelisemas ja turvalisemas elukeskkonnas. 

Tänu valglinnastumisele on ehitatud uute elamualade ja keskuslinna vahele kergliiklusteid, 

mis elavdavad piirkonna spordielu ja muudavad jalgsiliikumise turvalisemaks. 

Linnalähedastel aladel on inimestel võimalik viljeleda erinevaid elustiile ning kasvatada 

toitu oma enese aiamaal (Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku...2014). 
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Suvilaalade muutumine püsielupaikadeks on samuti üheks valglinnastumise vormiks ning 

see on positiivne protsess tänu sellele, et majad ei seisa tühjana ning pimedal ajal ei lange 

rüüstamise ohvriks. Suvilapiirkondades on mitmekesine elukeskkond ning suvilaalade 

püsielanikud on vähemmobiilsed, mis tähendab, et piirkond on turvalisem. 

Suvilapiirkondades on tavaliselt uusasumitega võrreldes tugevam kogukonnatunne, sest 

inimesed on pikemalt ja püsivamalt seal elanud ning see loob võimalused kogukonna 

kaasavaks asumi arendustegevuseks. (Leetmaa et al. 2011) 

Tartu eeslinnas küll rahvaarv kasvab ning nooreneb, kuid linnapiirkonnas tervikuna elanike 

arv väheneb ja rahvastik vananeb (Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku...2014). Rahvastiku 

ümberpaiknemine on toimunud kiiremini avalike teenuste ümberkorraldamisest 

koduläheduse põhimõttel. Kahjuks ei ole enamikes linnalähedastes uusasumites lasteaedu 

või koole ning nende olemasolul ei vasta lasteaia- ja koolikohtade arv nõudlusele (Roose et 

al. 2015). Laiem valglinnastumisega kaasnev probleem on, et investeeringuid eeslinna 

kiire arenguga kaasnevate avalike teenuste jaoks on võrdlemisi keerukas teha 

eurorahastusega (EEA 2015). Vajadus taristute rajamiseks on olemas, kuid nende 

väljaarendamine on kulukas ja kohalikul omavalitsusel ei ole selleks eelarvelisi vahendeid. 

Seetõttu on paljudes uusarendustes kehvas seisus kruusakattega tänavad ning puuduvad 

ühised vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.  

Linnastumisega kaasnenud ennustuslik, kiire ja juhuslik kinnisvaraarendus, mis on 

toimunud 90% juhtudest haritaval maal (Kährik et al. 2012), on põhjustanud põllumaade ja 

põllumassiivide killustamist ribaliste elamumaadega, vähendanud rohevõrgustiku sidusust 

ning kasvatanud inimtegevuse survet looduskeskkonnale (Roose et al. 2015; Tartu 

linnapiirkonna jätkusuutliku...2014; Jürgenson et al. 2017). Tartu linnast 5-10 km kaugusel 

asuvatest uusarendustest 45% asuvad endistel põllumaadel, 28% asuvad endistel 

hajaasustusega aladel ning 16% looduslikel rohumaadel (Keskkonnaagentuur 2009). Paljud 

elamuarendused, mis on planeeritud Tartu linnalähedastele aladele (k.a viljakale 

põllumaale), seisavad veel praegugi kasutuseta ning ilmselt ei võeta neid kunagi kasutusele 

või on kasutusel tervest arenduspiirkonnast mõned üksikud krundid, kuid selline maa on 

põllupidaja jaoks kaotatud maa (Maasikamäe et al. 2011). Tabelis 1 on näha, et Tartu 

eeslinnavaldadesse detailplaneeringutega planeeritud eluruumidest on valmis ehitatud 

kõigest 27,6%.  
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Tabel 1. Tartu linnas ja linna lähialadel 2000-2014 kehtestatud detailplaneeringud. Allikas: 

(Tartu elamuprognoos 2035. 2015) 

Omavalitsus 

Kehtestatud 

DP-d 

DP pindala,  

ha 

Planeeritud 

eluruume 

Ehitatud 

eluruumid 

Arendatuse 

määr , % 

Tartu linn 237 332,8 6897 2360 34,2 

Haaslava vald 58 356,7 1602 97 6,1 

Luunja vald 90 507,7 1947 524 26,9 

Tartu vald 110 666,6 4206 923 21,9 

Tähtvere vald 58 220,5 497 137 27,6 

Ülenurme vald 128 541,8 3180 1013 31,9 

Eeslinn kokku 444 2293,3 11432 2694 27,6 

 

Linnalähedastel aladel ei ole piisavalt töökohti ning keskuslinnas tööl käivate inimeste 

autokeskne elu on põhjustanud linnaäärsete liiklussõlmede ja teede ülekoormuse (Gauk, 

Roose 2013) ning toonud kaasa pidevad ummikud linna sissesõidul tööpäeva alguses ja 

väljasõidul tööpäeva lõpus. Lisaks on autostumise kasv ja linnalähedaste alade tekkimine 

toonud kaasa transpordisaaste ja keskkonnamõjude suurenemise ning tsiviil-õiguslikke 

probleeme taristuga (nt. eratänavad ja parkimine) (Roose, Gauk 2014). 

Arenduspiirkondade parkimist ei reguleeri keegi ning kohalike omavalitsuste finantsiliste 

vahendite puudumiste tõttu on välja ehitatud eratänavad, kuid kokkulepped nende 

hooldamise ja remontimise kohta puuduvad. 

Tartu linnalähedastel aladel tehtud üksikplaneeringud ei suuda neid alasid terviklikuks liita 

(Roose, Gauk 2014) ning tekkinud on üksteisest eraldatud, justkui ebakorraselt laiali 

pillutatud arenduspiirkonnad. Kohalikel omavalitustel on keeruline sellistesse 

piirkondadesse investeeringuid teha, sest kasusaajate hulk oleks suurel ja terviklikul 

arenduspiirkonnal suurem. 

Nõukogudeaegsete suvilapiirkondade infrastruktuuri planeerimisel ei ole arvestatud 

püsiasumiteks muutumisega, sest tänavad on kitsad ning pole ruumi sotsiaalse 

infrastruktuuri rajamiseks (Leetmaa et al. 2011). Suvilapiirkonnad asuvad üldjuhul väga 

kaunites looduslikes kohtades (veekogude ääres), kuid jäävad kaugele muust asustusest ja 

sotsiaalsest infrastruktuurist ning sõltuvus keskuslinnast eeldab autotranspordi olemasolu. 

Ühistranspordisüsteem ei ole siiani arvesse võtnud eeslinnastumist (Tartu jätkusuutliku 

arengu...2014) ning ka suvilapiirkondades puudub ühistranspordi kasutamise võimalus. 
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1.5. Valglinnastumise suunamise võimalused 

 

Koordineeritud arendus- ja planeerimistegevus nii linnades kui ka linnalähedastes 

piirkondades on valglinnastumise suunamise alus. Parem ruumiline planeerimine hõlmaks 

linnades kehtivate piirangute leevendamist, näiteks valitsuse kehtestatud piirangud 

uusehitiste kõrgusele, et säilitada kultuurilist linnakeskkonda ja identiteeti (EEA 2015). 

Pigem tuleks lubada ehitada kõrgemaid hooneid, et inimesed ei peaks ruumipuuduse või 

sobiva eluaseme puudumise tõttu linnast välja kolima. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et 

tegelikult mõned inimesed eelistavadki looduslähedast elu linnakeskkonnale ning see, mis 

neid ajendab linnast linna lähedale kolima, ei ole seotud eelnimetatud teguritega.  

Teiseks tuleks seada täiendavaid piiranguid valglinnastumisele, Roose, Noorkõiv ja Gauk 

(2015) tõid välja, et planeeringutega tuleks paika panna arendatavad alad, kehtestada 

arendusetapid ja arenduskvoodid asustuse teemaplaneeringutes. Lisaks täpsustati, et 

kohalik omavalitsuse ei peaks olema ainult planeeringuprotsessi korraldaja rollis, vaid 

planeeringud peaksid maakasutust suunama ning seda paremaks muutma. Linnalähedaste 

piirkondade terviklike lahenduste loomiseks on oluline koostöö kohalike omavalitsuste 

vahel ning ühisspetsialistide kaasamine otsustusprotsessidesse (Tartu linnapiirkonna 

jätkusuutliku...2014).  

Junttila (2013) tõi oma artiklis välja, et Tartu linna puhul aitaks linnaümbruse maa 

otstarbekama kasutuse suunamisele kaasa korralik jalgrattateedevõrk linnas. Tartu linna 

väiksuse tõttu saavad inimesed liikuda jalgsi või jalgrattaga ühest linna punktis teise üsna 

lühikese ajaga. Korralik jalgrattateede võrgustik ning erinevaid liikumisviise integreeriv 

inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum annaks inimestele võimaluse valida, kas nad 

soovivad elada linnas ning käia soodsalt ja turvaliselt tööl jalgsi/jalgrattaga, või kulutada 

raha kütuse peale, et linnalähedasest kodust tööle saada (Tartu linnapiirkonna 

jätkusuutliku...2014; Junttila 2013). Oluline on stabiliseerida keskuslinna majanduslik ja 

demograafiline olukord, kuid seda saab ainult läbi erimeetmete muutes keskuslinn 

atraktiivsemaks ja parandades elutingimusi (Cirtautas 2013). 

Praegusel hetkel valitseb olukord, kus linnapiirkonnad (eelkõige Tartu ja Tallinn) on üle 

planeeritud ning on mõistlik, kui edaspidine linnapiirkondade elamuarenduskava põhineb 

ainult reaalsel nõudlusel. Edasine linnapiirkondade elamuarendus peaks olema 

omavalitsuste vahel konsensuslikult jagatud, järgima säästva linnaarengu põhimõtteid ning 
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vaba elamumaa ja investorite olemasolu (Roose, Gauk 2014). Elamuarenduste terviklikuks 

toimimiseks on oluline ühistranspordi tihe ühendus linnaga, linnapiirkonna seotus kohalike 

keskustega ning asulasisesed vaba aja veetmise võimalused (Leetmaa et al 2011). 

 

 

1.6. Tartu linnaregiooni ülevaade 

 

Tartu linnaregioon koosneb viiest vallast: Luunja, Ülenurme, Haaslava, Tähtvere ja Tartu. 

Tartu linna rahvaarv on aastatega vähenenud, kuid selle arvelt on suurenenud 4 

omavalitsuse: Luunja, Ülenurme, Haaslava ja Tartu valla rahvaarvud. Jooniselt 3 näib, et 

2016. aastal toimus Tartu linnas ja lähivaldades hüppeline rahvaarvu vähenemine, kuid 

tegelikult tekitab sellise olukorra hoopis statistikaameti metoodika muutus rahvaarvu 

arvestamisel. 

Luunja vald on Tartu linna idapoolsel küljel paiknev kiiresti areneva ja stabiilselt kasvava 

elanikkonnaga omavalitsus (Luunja valla kodulehekülg 2017). Hea elukeskkond ja 

moodsad elamualad toovad valda üha enam noori peresid. Alates 2010. aastast on Luunja 

rahvaarv stabiilselt kasvanud tänu positiivsele rändesaldole, 2015. aastal oli valda 

sisseränne ca 100 inimese võrra suurem väljarändest (Statistikaamet 2017). 

 

Joonis 3. Tartu linna ja lähivaldade rahvaarvu muutused 2002.-2016. aastal. Andmed: 

(Statistikaament 2017; joonis autori koostatud) 
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Luunja vald piirneb lisaks Tartu linnale Tartu, Vara, Mäksa ja Haaslava vallaga, seal on 

üks alevik (Luunja) ja 20 küla, teistest suurema rahvaarvuga Lohkva, Kavastu ja Pilka 

(Luunja vald 2011). Luunja alevikus on keskkool, kultuurimaja ja raamatukogu, Lohkvas 

lasteaed, raamatukogu ning Kavastus lasteaed-algkool ja raamatukogu. 

 
Joonis 4. Luunja valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011  

 

Luunja valla suurima asustustihedusega külad on Tartu linnapoolses küljes (vt. Joonis 4 ), 

kus keskmine rahvastikutihedus on 500-863 inimest ruutkilomeetri kohta. Luunja valla 

tööhõivet mõjutab suuresti Tartu linna lähedus, kuid valla tähtsaim tööpakkujaks on AS 

Grüne Fee, mis on tuntud kogu Eestis ning kaugemalgi kurgi ja maitseroheliste 

kasvatamisega. Luunja valla suurteks tööpakkujateks on veel kontserni Fortum Tartu 

kuuluv soojus- ja elektrienergia tootja AS Anne Soojus ja Kavastu külas aiamaju tootev 

AS Palmako. 2009. aastal on valda rajatud veel mitmeid uusi suure tootmismahuga 

ettevõtteid nagu näiteks OÜ Greif trükikoda ning hilisemalt on oma tootmise Luunja valda 

toonud suur mööblitootja AS Tarmeko. (Luunja vald 2011; Luunja valla kodulehekülg) 

 

Haaslava vald asub Tartumaa lõunaosas Tartu linnast kagus. Vald paikneb Tartu – 

Luhamaa ja Tartu – Räpina maanteede ning Tartu – Petseri raudtee vahelisel alal. 

Looduslikeks piirideks on Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi. (Haaslava valla arengukava... 

2015)  
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Valla halduskeskus asub Kurepalus ning kaugeim majapidamine jääb keskusest 

linnulennult 10 ja teid mööda 14 km kaugusele. Valla keskusest Tartu linna piirini on 

maanteed mööda 7 km, teised lähimad linnad on Elva (linnulennult 27 km), Põlva (32 km), 

Kallaste (42 km), Räpina (44 km), Jõgeva 54 km. (Haaslava vald 2017) 

Haaslava valla rahvaarv on püsinud alates 2010. aastast stabiilsena (vt. Joonis 3), 

sisseränne ja väljaränne on olnud võrdväärsed ning iive stabiilne. 2015. aastal ületas valda 

sisseränne (125 inimest) väljarännet (67 inimest) peaaegu kahekordselt (Statistikaamet 

2017). 

Haaslava vallas on 1 alevik, Roiu, mis on ka kõige suurema rahvaarvuga ning 19 küla. 

Roiu alevikus on olemas perearst, hambaarst, päevakeskus, noortekeskus, apteek. 

Tähtsaimateks vabaaja veetmise asutusteks on Sillaotsa spordihoone ja tenniseväljak. 

Põhikool asub samuti Sillaotsa külas ning  turvalist kooliteed võimaldab kergliiklustee 

Kurepalust Sillaotsa koolini. Kaugemal elavad õpilased kasutavad kooliskäimiseks 

maakonna bussiliine või valla koolibussi. (Haaslava valla arengukava... 2015)  

Valla asustus on koondunud peamiselt Tõrvandi-Roiu-Uniküla maantee äärde piki Mõra 

jõge alates Haaslava külast kuni Unikülani (vt. Joonis 5). 

 

Joonis 5. Haaslava valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011  
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Rahvastikuprotsesside seisukohast on olulised kohaliku omavalitsuse vastavad poliitikad – 

maakasutuse planeerimine, sotsiaalsete ja tehniliste infrastruktuuride arendamine, erinevad 

toetused. Haaslava valla elanikkond on viimastel aastatel tänu kinnisvaraarenduse 

hoogustumisele linnalähispiirkondades mõnevõrra suurenenud, seda eelkõige seoses 

eramute ehitamise kasvuga ning inimeste asumisega linnalähedastesse maapiirkondadesse. 

(Haaslava valla arengukava... 2015) 

Haaslava valla suuremad tööandjad on The Skymill, OÜ Kuuking ja LemLuk Auto OÜ 

(Haaslava valla kodulehekülg 2017). Tegeldakse peamiselt põllumajanduse (OÜ Männiku 

Piim, Aardla Piimaühistu) ning puidutööstusega (OÜ Metsanurk). (Eesti Entsüklopeedia, 

Haaslava vald 2017) 

Ülenurme vald asub Tartumaa lõunaosas Tartu linnast edelas. Ülenurmes on 4 alevikku: 

Ülenurme, Tõrvandi, Külitse ja Räni ning 12 küla. Alevikes asub 7/10 kogu valla 

elanikkonnast (vt. Joonis 6), ning neist on viimastel aastatel kujunenud ka tartlaste jaoks 

populaarsed elamualad. (Ülenurme valla kodulehekülg 2017) Suurema 

rahvastikutihedusega piirkonnad on Tartu linna piiri lähedal, kus rahvaarv võib olla 1000-

2122 inimest ruutkilomeetri kohta.  

 

Joonis 6. Ülenurme valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011  
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Ülenurme alevikus asub gümnaasium ning algklassid õpivad Tõrvandis. Lasteaedu on 

Ülenurme vallas kolm: Ülenurmes, Tõrvandis ja Lemmatsis. Arstipunkt ja 

hambaravikabinet on olemas Tõrvandis, kuid perearstiteenust kasutatakse linna läheduse 

tõttu pigem Tartus. 

Suuremad tööpakkujad ja vallas tegutsevad ettevõtted on mahla ja mahlajookide tootja AS 

A. Le Coq Reola tootmisüksus, kalatöötleja AS Poseidon Foods, järelhaagiste tootja AS 

Respo Haagised ja okaspuidust viimistlusmaterjali tootja ning turustaja AS Rait. 

(Ülenurme vald 2017) 

 

Ülenurme valla rahvaarv on alates 2004. aastast stabiilselt kasvanud (vt. Joonis 3) tänu 

positiivsele iibele ning suurenenud sisserändele, nt. 2015. aastal oli sisseränne 595 inimest 

ja väljaränne 324 inimest (Statistikaamet 2017).  

Ülenurme valda läbivad mitu suur maanteed: Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa, Jõhvi – 

Tartu – Valga ja Tartu – Viljandi maantee ning raudteed Tartu – Valga ja Tartu – Orava 

(Ülenurme vald 2017). Tõrvandis asub Tartu ainus toimiv lennuväli, kus peamiselt 

toimuvad õppe- ja treeninglennud ning tšarter- ja ärilennud. Ülenurme valla ühistranspordi 

ühendus Tartu linnaga on hea. Valdavalt jääb Ülenurme vallas bussipeatus 5-15 minuti 

pikkuse jalgsikäigu tee kaugusele, lisaks on Ülenurme vald ühendatud Tartu linnaga 

kergliiklusteed pidi. (Ülenurme valla üldplaneering 2009)  

Tartu vald asub Tartu linn põhjaosas ning on ühtlasi suurimaks Tartu linna ümbritsevaks 

vallaks. Vallas on kokku 5 alevikku: Kõrveküla, Lähte, Vasula, Vahi, Äksi ja 38 küla. 

Tartu valla keskuseks on Kõrveküla alevik 760 inimesega. (Tartu valla kodulehekülg 2017)   

Hariduse omandamiseks on Lähtel Ühisgümnaasium, Kõrvekülas põhikool ja Tartu valla 

muusikakool. Lähte Ühisgümnaasiumisse tullakse õppima üle kogu Eesti (Tartu vald 

kodulehekülg 2017), koolieelset haridust pakuvad Kõrveküla lastead ja Lähte lasteaed. 

Lisaks on Raadil lastehoid, mis annab võimaluse alushariduse omandamiseks ka kodustele 

lastele (Tartu vald 2017).  

Rahvaarv on Tartu vallas alates 2007. aastast olnud pidevas kasvamises (vt. Joonis 3) tänu 

suurenenud sisserändele ja positiivsele iibele. Tartu valda on viimastel aastatel rajatud väga 

palju uusi ühepere-, rida- kui ka korterelamuid. Ühe näitena võib välja tuua kohe Tartu 

linna piiril paikneva Vahi aleviku ja Tila küla arengu, kus paari viimase aastaga on Pärna 
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allee ja Kaupmehe tänavale kujunenud terviklik elukeskkond noortele peredele. Ühendus 

kesklinnaga mööda kergliiklusteed on väga hea, samuti sõidab sinna Tartu linnaliinibuss. 

Tartu vald on Tartu linnaga tihedalt seotud nii majanduse kui ka kultuuri kaudu. Tartu 

valda läbivad Jõhvi – Tartu ja Jõhvi – Jõgeva maantee ning Tallinn – Tartu raudtee. Valla 

alal on endine Tartu-Raadi sõjaväelennuväli, kus osaliselt asub 2016. aastal avatud Eesti 

Rahva Muuseum, mis pakub paljudele inimestele tööd. Lisaks paiknevad Tartu vallas veel 

kolm suurt tööandjat: akende ja uste valmistamisega tegelev AS Finak ning AS Erapuit ja 

Lähte Ehituse AS (Tartu vald 2017). 

Suurima rahvaarvuga asulad on Vahi alevik 1300 inimest, Kõrveküla 760, Tila 670, Äksi 

485, Lähte küla 470 inimest (vt. Joonis 7) (Statistikaamet 2017). Tänu Tartu linna 

lähedusele ja heale ühendusele, on Tartu vallast saanud tartlaste seas samuti üks 

eelistatuim elukoht. 

 

 

Joonis 7. Tartu valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 
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Tähtvere vald asub Tartu linnast loodes ning seal on 2 alevikku- Märja ja Ilmatsalu (valla 

keskus) kuhu on koondunud 31,6% elanikest (vt. Joonis 8), ning 10 küla (Tähtvere vald 

2017). Mitu linnalähedast piirkonda on kujunemas Tartu elamualaks ning ehituseks 

perspektiivsed piirkonnad on Rõhu, Haage, Märja, Kandiküla, Rahinge, Ilmatsalu, Vorbuse 

ja Tähtvere (Tähtvere vald 2017).  

Haridus- ja kultuuriasutused (põhikool, muusikakool, lasteaed, huvikeskus, noortekeskus, 

raamatukogu) on koondunud Ilmatsalu alevikku ning bussiühendus Tartuga on hea. 

Tähtvere valda läbivad Tallinna–Tartu ja Tartu–Viljandi maantee ning Tallinna–Tartu 

raudtee. (Tähtvere vald 2017) 

 
Joonis 8. Tähtvere valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.2011 

Valla elanikkond on pidevas muutumises, põhilise osa sellest annab sisse- ja väljaränne. 

Tähtvere valla rahvaarv on alates 2012. aastast olnud languses (vt. Joonis 3). 2015. aastal 

ületas valda sisseränne väljarännet, viimati juhtus see 2008. aastal. Valla elanike 

migratsioon on suhteliselt suur tänu Tartu linna naabrusele, nt. 2015. aastal asus Tartu 

linnast valda elama 81 ja Tartusse lahkus 63 inimest (Tähtvere valla kodulehekülg 2017). 

Tähtvere valla kodulehekülje (2017) järgi on valla suurimad tööandjad 

põllumajandusettevõtted AS Tartu Agro, Haage Agro OÜ; mööblitootja AS Tiksoja 

Puidugrupp; jookide tootmise ja müügiga tegelev OÜ Plaines; puitmajade valmistaja Lasita 

Maja AS ja A.Le Coq AS Logistikakeskus.   
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2. ANDMED JA METOODIKA 

 

2.1. Andmed 

 

Analüüsis kasutati 1998.-2015. aastal Tartu linnalähedastel aladel moodustatud 

katastriüksuseid. Tartu linnalähedaste aladena (uurimispiirkond) käsitleti Tähtvere, Luunja, 

Ülenurme, Tartu, Haaslava valdasid (vt. Joonis 9).  

 

 

Joonis 9. Uurimispiirkonna paiknemine Tartu maakonnas. Uurimispiirkond tähistatud 

kollasega, Tartu linn tähistatud pruuniga. Allikas: (joonis autori koostatud põhinedes Maa-ameti 

adminastriivpiiride kaartide andmetele) 

 

Andmed valdades moodustatud elamu-, äri- ja tootmismaa katastriüksuste kohta saadi 

Maa-ameti katastriandmetest ning ETAK (Eesti Topograafiline Andmekogu) 
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andmebaasist, koolide kohta saadi info eesti.ee Tartumaa koolid koduleheküljelt. Andmete 

analüüsimisel kasutati programme ArcGIS, Statistica ja Microsoft Excel. 

ArcGIS programmiga analüüsi tegemiseks kasutati järgmisi ETAK ja Maa-ameti katastri 

algandmeid: 

1) asustusüksused- saadi ETAK andmebaasist andmed Tähtvere, Luunja, Ülenurme, 

Tartu ja Haaslava valla kohta; 

2) krundid- linnalähedastes valdades 1998.-2015. aastal moodustatud elamu-, tootmis- 

ja ärimaa katastriüksuste piirid saadi katastriandmetest.  

3) hooned- olemasolevate hoonete kiht saadi ETAK andmebaasist. Kaardikihil olid 

olemas kõik kasutuslubadega hooned 2015. aasta seisuga. Kihile lisati poolikud 

ehitised ja hoonete vundamendid, mis näitavad, et reaalselt on krunt juba kasutusel; 

4) hoonestusala- hoonestusalad saadi samuti ETAK andmebaasist ning need näitasid 

juba varasemalt planeeritud hoonestusalade piire. Andmete hulgast eemaldati need 

krundid, mis asusid hoonestusalade piiride sees, sest neid ei saanud käsitleda uute 

arenduspiirkondade kruntidena; 

5) maa-ameti ortofoto- pärines maa-ameti topograafiliste aluskaartide serverist. 

Ortofotol kujutatud olukorra järgi lisati hoonete kihile ehitusjärgus hooned ja 

vundamendid ning ka juba valmis hooned, mille andmed hoonete kihist puudusid, 

kuid ortofotolt oli näha, et krunti reaalselt juba kastutatakse; 

Eesti Statistikaameti (2015) definitsiooni kohaselt on elamumaa alalise või perioodilise 

elamise eesmärgil kasutatav ehitiste ja garaažide maa. Näiteks elamu, sh korterelamu, 

suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi 

teenindav maa; tootmismaa on tootmiseesmärgil kasutatav tootmis- ja tööstusehitiste alune 

ja neid ehitisi teenindav maa. Näiteks põllu-,metsa-, jahi-, ja kalamajandusehitiste maa, 

toodangu ladustamiseks ja transportimiseks vajalike ehitiste maa; ärimaa on ärilisel 

eesmärgil kasutatav maa. Näiteks äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja 

neid ehitisi teenindav maa, näiteks jaekaubandusehitiste, toitlustusehitiste, majutusehitiste 

maa. 
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2.2. Metoodika 

 

Analüüsi tegemiseks moodustati Tartu, Ülenurme, Luunja, Tähtvere ja Haaslava vallas 

1998.-2015. aastal mõõdistatud ca 5590 elamu-, tootmis- ja ärimaa krundist 207 

arenduspiirkonda. Arenduspiirkondade moodustamisel arvestati kruntide mõõdistamise 

kuupäeva ja kruntide loogilist paiknemist üksteise ning teede ja tänavate suhtes. Andmete 

hulgast eemaldati vähem kui viiest krundit koosnevad arenduspiirkonnad, sest nende puhul 

arvati, et pigem on tegemist lihtsa ümberkruntimise protsessiga kui 

väikearenduspiirkonnaga. Moodustatud arenduspiirkonnad koosnesid 5-143 krundist ning 

kruntide keskmised pindalad jäid vahemikku 1180–16000 m2. Ühe tootmismaa ja ärimaa 

arenduse puhul olid keskmised kruntide suurused ligi 20500 m2. 

Programmi ArcGIS funktsiooniga NEAR DIST leiti arenduspiirkondade kaugus 

maanteedest, koolidest, Tartu linnast, asulatest meetrites. Eesti riigimaanteede kaardikihist 

võeti välja põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed ning seejärel leiti arenduspiirkondade kaugus 

nendest. Edaspidi on kaugust põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedest tähistatud „Kaug_mnt“. 

Arenduspiirkondade omavaheline kaugus on edsapidi tähistatud „AP_kaug“. Koolide 

kauguse leidmiseks märgiti kaardile alevikud, linnad ja külad Tartumaal, kus koolid 

asuvad (kokku 27) ning arvutati arenduspiirkondade kaugus eelnimetatutest. Kaugus 

koolidest on tähistatud „Kaug_kool“. Arenduspiirkondade kaugus Tartu linnast on 

tähistatud „Kaug_Tartu“. Kaugus asulatest (alevikud, linnad) on edaspidi tähistatud 

„Kaug_asu“. 

Lisaks leiti kõikide arenduspiirkondade kruntide keskmine pindala ruutmeetrites, et saaks 

analüüsida, kas kruntide suurus avaldab mõju kinnisvaraarenduste terviklikule 

kasutuselevõtmisele. Kruntide keskmine pindala on edaspidi tähistatud „Kesk_pind“. 

Viimaks arvutati arenduspiirkondade kaupa hoonestatuse protsent, mis näitab, kui suur 

hulk krunte on arenduspiirkondades kasutusel võetud. Leiti hoonestatud kruntide arv 

arenduspiirkonnas ning jagati see arenduspiirkonna kogu kruntide arvuga ja korrutati 

sajaga. Edaspidi on keskmist arenduspiirkondade hoonestatust tähistatud tekstis 

„Hoonestatus“. 

Autori eesmärk oli välja selgitada, kas arenduste realiseerumist mõjutavad järgmised 

tegurid: aasta (aeg), kaugus maanteest, kaugus teisest arenduspiirkonnast, kaugus koolist, 

kaugus asulast, kaugus Tartu linnast, krundi keskmine pindala. Teguritevaheliste seoste 
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väljaselgitamiseks ning esmase hinnangu andmiseks koostati tabelarvutusprogrammiga MS 

Excel korrelatsioonimaatriks. Korrelatsioonimaatriksis märgiti ära tegurid, millede mõju 

arenduste realiseerumisele oli statistiliselt oluline nivool 0,05, olulised 

korrelatsioonikordajad arvutati Statistica programmiga (vt. Lisa 8). 

Tabelarvutusprogrammiga MS Excel kõigile teguritele kirjeldav statistika, kus avaldusid 

iga teguri kohta järgmised näitajad: aritmeetiline keskmine (keskmine väärtus), 

standardviga (tüüpiline erinevus valimi keskmisest; hajuvus), mediaan (väärtus järjestatud 

skaalal, millest suuremaid ja väiksemaid väärtuseid on ühepalju), mood (kõige sagedamini 

esinev suurus), standardhälve (tüüpiline erinevus üldisest keskmisest; hajuvus), suurim ja 

väikseim väärtus ning andmete hulk.  

Statistica programmiga koostati kõikidele analüüsis kasutatud teguritele karp-vurrud-

diagrammid. Diagrammide koostamiseks jagati andmed gruppidesse järgnevalt: 

a) aasta jagati kolme gruppi:  

[1998-2002]- selles vahemikus moodustati vähe uusi arenduspiirkond; 

[2003-2009]- selles vahemikus oli uute arenduspiirkondade moodustamine kõige 

aktiivsem; 

[2010-2015]- selles vahemikus vähenes märgatavalt uute arenduspiirkondade 

moodustamine. 

b) kaugus maanteest jagati kahte gruppi:  

[0;100]- lähim maantee asub arenduspiirkonna kõrval või kuni 100 meetri (k.a) 

kaugusel;  

(100; ...]- arenduspiirkond asub maanteest kaugemal kui 100 meetrit. 

c) kaugus teisest arenduspiirkonnast jagati kahte gruppi:  

[0;100]- lähim arenduspiirkond asub kohe teise arenduspiirkonna kõrval või kuni 

100 meetri (k.a) kaugusel;  

(100; ...]- lähim arenduspiirkond asub kaugemal kui 100 meetrit. 

d) kaugus koolist jagati kahte gruppi:  

[0;1500]- lähim kool asub jalutuskäigu, ehk kuni 1500 meetri (k.a) kaugusel 

arenduspiirkonnast;  

(1500; ...]- kool asub arenduspiirkonnast kaugemale kui 1500 meetrit. 

e) kaugus asulast jagati kahte gruppi:  
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[0;500]- lähim asula asub kohe arenduspiirkonna kõrval või kuni 500 meetri (k.a) 

kaugusel 

(500; ...]- asula asub arenduspiirkonnast kaugemal kui 500 meetrit. 

f) kaugus Tartu linnast jagati kahte gruppi selle alusel, et Jürgenson et al. (2017) 

defineerisid Tartu linnaliseks piirkonnaks ala kuni 4 km kaugusel Tartu linna 

piirist. 

[0; 4000]- arenduspiirkond piirneb Tartu linna piiriga või asub kuni 4000 meetri 

kaugusel; 

(4000; ...]- arenduspiirkonnad asuvad Tartu linna piirist kaugemal kui 4000 meetrit. 

g) krundi keskmine pindala jagati kolme gruppi: 

[0;3000]- krundi keskmine pindala arenduspiirkonnas on kuni 3000 m2 (k.a) 

(3000;6000]- krundi keskmine pindala arenduspiirkonnas on suurem 3000 m2 ning 

kuni 6000 m2 (k.a) 

(6000; ...]- krundi keskmine pindala arenduspiirkonnas on üle 6000 m2.  

 

Gruppide moodustamisel arvestati, et iga grupp koosneks vähemalt 20 andmereast, sest 

andmete vähesuse korral ei oleks tulemused usaldusväärsed. Statistica programmiga 

koostati karp-vurrud-diagrammid, et selgitada välja, milline on gruppidesse jagatud 

andmete keskmiste hajuvus ja gruppide omavaheline erinevus. Diagrammidele kanti 

kõikide arenduspiirkondade realiseerumist mõjutavate tegurite keskmised näitajad, 

keskmised näitajad koos standardveaga ning usalduspiirid.  



 

 

30 
 

 

 

3. TULEMUSED 

 

3.1. Tartu linna lähialade kinnisvaaarenduste üldiseloomustus 

 

Aktiivne elamu-, tootmis- ja ärimaa kruntide moodustamine uurimispiirkonnas algas 2004. 

aastal ning ärimaa kruntide arvu maksimum saavutati 2005. aastal, elamu- ja tootmismaa 

krunte moodustati kõige enam 2006. aastal (vt. Joonis 10). Alates 2007. aastast hakati 

järjest vähem uusi krunte moodustama ning 2012.-2015. aastani on uute kruntide 

moodustamine püsinud ühtlasel tasemel. 

 

 

Joonis 10. Tartu linnalähedastel aladel 1998.-2015. aastal moodustatud elamu-, tootmis- ja 

ärimaa krundid. Allikas: (joonis autori koostatud põhinedes Maa-ameti katastri andmetele) 

 

Tartu linnapiirkonna uurimisel selgus, et Luunja, Tartu, Tähtvere, Ülenurme ja Haaslava 

vallas on 1998.-2015. aastani moodustatud uusi elamumaa krunte 4911, millest kasutusel 

on ca 53%, tootmismaa krunte 323, millest kasutusel ca 10% ning ärimaa krunte 357, 

millest kasutusel 20% (vt. Tabel 2). 
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Tabel 2. Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uute elamu-, tootmis- ja ärimaa kruntide 

arv 01.01.2016. Allikas: (autori koostatus põhinedes Eesti Topograafilise andmekogu, Maa-ameti 

katastriandmetele ja Eesti ortofotole) 

Vald 
Elamumaa Tootmismaa Ärimaa 

kokku kasutusel vaba kokku kasutusel vaba kokku kasutusel vaba 

Haaslava 525 126 399 22 3 19 - - - 

Luunja 892 477 415 43 5 38 8 4 4 

Tartu 1265 643 622 78 10 68 207 24 183 

Tähtvere 297 109 188 44 3 41 17 3 14 

Ülenurme 1932 1231 701 136 11 125 125 39 86 

KOKKU 4911 2586 2325 323 32 291 357 70 287 

 

Elamu-, tootmis- ja ärimaa kruntidest moodustati kokku 207 arenduspiirkonda nendest 16 

Haaslava, 22 Tähtvere, 42 Luunja, 49 Tartu, ja 78 Ülenurme vallas. Arenduspiirkondade 

paiknemine Tartu linnalähedastel aladel Ülenurme, Haaslava, Tartu, Tähtvere ja Luunja 

vallas on näha joonisel 11. 

Joonisel 11 on Tartu linn tähistatud kollasega ning linnalähedaste valdade piirid rohelise 

katkendjoonega. Punasega on märgitud 1998.-2015. aastal moodustatud 

arenduspiirkondade asukohad. Jooniselt 11 on näha, et suurema kontsentratsiooniga alad 

on Tartu linnapiiri lähedal, ehk sinna on moodustatud kõige rohkem uusi arenduspiirkondi. 

Mõned üksikud arenduspiirkonnad on Tartu vallas moodustatud ka valla põhjapiiri 

lähedale, kuid enamjaolt paiknevad arenduspiirkonnad siiski kas Tartu linna piiri lähedal 

või üksteisega lähestikku. 
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Joonis 11. Tartu linna lähivallad ning 1998.-2015. aastal moodustatud 

uusarenduspiirkonnad (tähistatud punasega), maanteed märgitud mustaga. Allikas: (autori 

koostatud põhinedes Eesti Topograafilise Andmekogu ja Maa-ameti katastri andmetele) 

 

Lisaks on joonisel 11 esitatud Luunja, Ülenurme, Tartu, Haaslava ja Tähtvere valda 

läbivad põhi-, kõrval- ja tugimaanteed. Ülenurme, Tartu ja Haaslava valda läbivate 

maanteede puhul on selgelt näha, et arenduspiirkonnad paiknevad pigem nende läheduses. 

Tähtvere ja Luunja valla puhul maanteede lähedus otseselt arenduspiirkondade paiknemist 

ei mõjuta. Üldiselt on aga näha, et arenduspiirkonnad on koondunud Tartu linnapiiri 

lähedale ning suuremate maanteede ümbrusesse. 
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Tabel 3. Tartu linnalähedaste arenduste realiseerumist mõjutavaid tegureid iseloomustav 

kirjeldav statistika. Allikas: (autori koostatud põhinedes Eesti Topograafilise Andmekogu ja Maa-ameti 

katastri andmetele) 

 

Aasta 

Kaug_ 

mnt  

(m) 

AP_ 

kaug 

(m) 

Kaug_ 

kool 

(m) 

Kaug_ 

asus  

(m) 

Kaug_ 

Tartu 

(m) 

Kesk_  

pind 

(m2) 

Hoonesta

-tus (%) 

Keskmine 2006,20 197,49 203,43 1181,71 566,04 2315,70 3457,22 40,59 

Standardviga 0,25 18,53 34,76 87,47 59,70 175,56 174,48 2,39 

Mediaan 2006 42 19 840 122 1737 2502 43 

Mood 2006 6 0 0 0 0 - 0 

Standardhälve 3,53 266,61 500,14 1258,42 858,92 2525,85 2510,31 34,39 

Minimaalne 1998 2 0 0 0 0 1181 0 

Maksimaalne 2015 1319 5577 4840 5988 15009 20480 100 

Väätuste arv 207 207 207 207 207 207 207 207 

 

Kirjeldava statistika tabelis 3 on näha, et andmed varieeruvad väga suures ulatuses ning 

selle tõttu ei saa ka kõiki tulemusi edaspidi usaldusväärseks pidada. Näiteks 

arenduspiirkondade keskmine kaugus erinevatest objektidest (koolist, teisest 

arenduspiirkonnast, asulast, Tartu linnast) võib varieeruda 0 meetrist kuni 15000 

kilomeetrini. Maanteede kaugus arenduspiirkonnast varieerub 2 meetrist kuni 1320 

meetrini. Sarnane andmete suur varieeruvus tuleb välja ka hoonestatuse kohta, kus 

hoonestatuse protsent arenduspiirkondades võib olla 0-100%. Aasta kohta välja toodud 

kirjeldavas statistikas on oluline näitaja mood, mis näitab, millisel aastal moodustati kõige 

enam uusi arenduspiirkondi. Välja valitud uurimisalas 1998.-2015. aasta kohta on tabeli 3 

järgi kõige enam krunte moodustatud 2006. aastal.  

Väljavalitud uurimisalas on arenduspiirkondade keskmine krundi suurus ca 3457 

ruutmeetrit. Uurimispiirkonna arenduspiirkondade minimaalne krundi suurus on 1181 ja 

maksimaalne krunt suurusega 20480 ruutmeetrit. Moodi, ehk kõige sagedamini esinevat 

väärtust ei saa pindala puhul välja tuua, sest kõiki väärtusi esines selle näitaja korral 

valimis ainult üks kord. 
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3.2. Tartu linna lähialade kinnisvaarenduste realiseerumist mõjutavad 

tegurid 

 

Tartu linna lähialade kinnisvaraarenduste realiseerumist mõjutavad tegurid 1998.-2015. 

aasta andmetega koostati korrelatsioonimaatriks (vt. Tabel 4). Statistilise olulisuse nivool 

0,05 oluliste korrelatsioonikoefitsientide (vt. Lisa 8) määramiseks kasutati programmi 

Statistica ning korrelatsioonimaatriksis (vt. Tabel 4) märgiti ära tegurid, mille p väärtus oli 

alla 0,05.  

Tabel 4. Korrelatsioonimaatriks arenduste realiseerimist mõjutavate tegurite ja 

arenduspiirkondade hoonestatuse protsendi vaheliste seoste uurimiseks. Allikas: (autori 

arvutused  põhinevad Eesti Topograafilise Andmekogu ja Maa-ameti katastri andmetele) 
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Aasta 1 

       Kaug_mnt (m) -0,054 1 

      AP_kaug (m) 0,089 -0,077 1 

     Kaug_kool (m) 0,002 -0,124 0,184 1 

    Kaug_asu (m) 0,021 -0,109 0,490 0,389 1 

   Kaug_Tartu (m) 0,055 -0,163 0,464 0,606 0,328 1 

  Kesk_pind (m2) 0,181 -0,218 0,090 0,059 0,038 0,168 1 

 Hoonestatus (%) -0,523* 0,078 -0,084 -0,196* -0,218* -0,185* -0,248* 1 

Tähistatud *: Korrelatsioonikoefitsient on statistiliselt oluline nivool 0,05, arvutatud Statistica 

programmiga 

 

Tabelist 4 selgub, et hoonestatuse protsent arenduspiirkondades sõltub kõige enam aastast. 

Statistiliselt oluliste korrelatsioonikordajatega, mis avaldavad mõju arenduspiirkondade 

kruntide realiseerumisele, on veel järgmised tegurid: kruntide keskmine pindala, kaugus 

asulast, kaugus koolist ja kaugus Tartust.  

Statistilise olulisuse piiridesse ei jää arenduspiirkondade kaugus maanteest ja 

arenduspiirkondade omavaheline kaugus. Eelnimetatud tegurite korrelatsioonikoefitsient ei 

ole oluline nivool 0,05 ehk 95%, mis tähendab, et nende tegurite mõju arenduspiirkondade 

realiseerumisele on statistiliselt ebaoluline. 
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Arenduspiirkondade hoonestatuse protsendi ja aja vahelise seose uurimiseks koostati  

tabelarvutusprogrammiga MS Excel punktdiagramm (vt. Joonis 12) ning graafikule lisati 

trendijoon (lineaarne), kuna lineaarse võrrandiga oli R2=0,344 väärtus kõige suurem, mis 

kirjeldab teguritevahelist seost kõige paremini. Sinised punktid graafikul tähistavad 

arenduspiirkonda. 

 

 

Joonis 12. Arenduspiirkondade hoonestatuse protsendi muutumine  ajas. Graafikul on 

esitatud aeg järgmiselt: 1=1998; 2=1999;...; 18=2015. Allikas: (joonis on autori koostatud) 

 

Ajas langev lineaarne joon graafikul näitab, et arenduspiirkondade hoonestatuse protsent 

ajas väheneb. See tähendab, et uurimisala arenduspiirkondades on alates 1998. aastast 

järjest vähem krunte kasutusele võetud. Samuti saab jooniselt 16 välja lugeda, et andmete 

hajuvus vahemikus 1-5 ja 12-18 on väga suur, sest arenduspiirkondi on üsna vähe ning 

hoonestatus muutub suures vahemikus 0-100%. Sõltumata sellest, et vahemikus 6-11 on 

hoonestatus 0-100% ning andmete hajuvus samuti oluliselt väiksem teistest vahemikest, 

kuna arenduspiirkondi on palju rohkem. Vahemikus 1-5 (aastatel 1998-2002) ja 12-18 

(aastatel 2009-2015) on moodustatud palju vähem arenduspiirkondi võrreldes ajaga 6-11 

(aastatega 2003-2008). 
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Arenduspiirkondade suuruse ja aja vahelise seose uurimiseks koostati samuti 

tabelarvutusprogrammiga MS Excel punktgraafik (vt. Joonis 13). Joonisel kajastatud 

„kruntide arv“ näitab kruntide arvu ühes arenduspiirkonnas, ning see jäi vahemikku 5-143. 

 

 

Joonis 13. Tartu linnalähedastel aladel moodustatud arenduspiirkondade arvu ja 

arenduspiirkondades olevate kruntide arvu jaotus aastate lõikes. Allikas: (joonis autori 

koostatud) 

 

Jooniselt 13 selgub, et 1998.-2002. aastal on moodustatud väiksemaid arenduspiirkondi, 

sest kruntide arv on alla 60. Suuremaid arenduspiirkondi on moodustatud  aastatel 2003-

2007, kui kruntide arv ühe arenduse kohta on 100 või rohkem. Pärast 2007. aastat kuni 

2015. aastani moodustati jälle väiksemaid arenduspiirkondi ning krunte on neis 

piirkondades kuni 40, kaks arenduspiirkonda on moodustatud 2008. ja 2010. aastal ca 60 

krundiga. 

Arenduspiirkondade kasutusele võtmise protsendi ja arenduspiirkondade suuruse (kruntide 

arvu) vahelise seose uurimiseks jagati arenduspiirkonnad kolme gruppi: esimese grupi 97 

arenduspiirkonda koosnevad 5-15 krundist, teises grupis on 77 arenduspiirkonda, mis 

koosnevad 16-49 krundist ning kolmandas grupis on 33 arenduspiirkonda, mis koosnevad 

50-143 krundist. Seejärel arvutati programmiga MS Excel kõikide gruppide keskmine 

hoonestatuse protsent. 5-15 krundiga arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 39%, 

16-49 krundiga arenduspiirkondade hoonestatus 45% ning 50-143 krundiga 

arenduspiirkondade hoonestatus 54%.  
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Joonisel 14 on aasta jagatud kolme gruppi ning andmete hajuvuse uurimiseks on koostatud  

karp-vurrud-diagrammid. Esimeses grupis on 23 piirkonda, teises grupis 149 piirkonda 

207-st ning kolmandas 35 arenduspiirkonda.  Teises grupis on esimese ja kolmanda 

grupiga võrreldes rohkem andmeid ning sellest tulenevalt on ka keskmise grupi 

usalduspiiride vahemik teistest oluliselt väiksem, ehk siis suurema hulga andmetega on 

võimalik saada usaldusväärsem tulemus. Kõikides gruppides on arenduspiirkondi, mille 

hoonestatus on 0-100%. 

 

 

Joonis 14. Arenduspiirkondades kasutusele võetud kruntide osatähtsus protsentides 

sõltuvalt ajast. Allikas: (joonis autori koostatud) 

 

Joonisel 14 on näha, et kõige suurema keskmise hoonestatuse protsendiga (63%) ehk kõige 

enam krunte on kasutusele võetud arenduspiirkondades, mis on moodustatud 1998.-2002. 

aastal. Keskmise hoonestatuse protsendi hajuvus ehk keskmise väärtus koos standardveaga 

on 1998.-2002. aastal vahemikus 57-70%. Keskmine hoonestatus koos 0,95 

usaldusvahemikuga jääb 50-78% piiridesse. Väikseima standardveaga, ehk 

usaldusväärseima tulemuse ja väikseima hajuvusega on 2003.-2009. aastal moodustatud 

arenduspiirkondade andmed. Keskmine arenduspiirkondade kasutusele võtmise protsent on 
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2003.-2009. aastal 47%, keskmine hoonestatuse protsendi hajuvus on vahemikus 45-50% 

ning 0,95 usalduspiiridega jääb keskmine hoonestatus vahemikku 42-52%. Viimases 

grupis, 2010.-2015. aastal moodustatud arenduspiirkondade keskmine hoonestatuse 

protsent on ca 15% ning varieerub vahemikus 12-21%. Keskmine hoonestatuse protsent 

2010.-2015. aastal moodustatud arenduspiirkondades asub 95%-lise tõenäosusega 

vahemikus 8-25%. 

Joonisel 15 on kaugus arenduspiirkonnast jagatud kahte gruppi: 129 arenduspiirkonda, 

mille kaugus teisest arenduspiirkonnast on kuni 100 meetrit (k.a) ning 78 piirkonda, mis on 

rohkem kui 100 meetri kaugusel (vahemikus 101-5577 meetrit). Mõlemas grupis on 

arenduspiirkondi, mille hoonestatus on vahemikus 0-100%. 

 

 

Joonis 15. Arenduspiirkonna kaugus teisest arenduspiirkonnast ja selle mõju 

arenduspiirkonna realiseerumisele ehk kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: 
(joonis autori koostatud) 

 

Jooniselt 15 on näha, et tulemused ei ole väga usaldusväärsed, kuna mõlema rühma puhul 

on keskmise väärtus koos standardveaga muutumas suhteliselt suures vahemikus, ehk 

andmete hajuvus on suur. Vasakpoolse karp-vurrud-diagrammi puhul on kuni 100 meetri 
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kaugusel asuvate arenduspiirkondade keskmine hoonestatuse protsent 45% ning üksteisest 

kaugemal kui 100 meetrit asuvate arenduspiirkondade puhul on hoonestatuse protsent ca 

5% võrra väiksem ehk 40%. Üldine tendents on, et arenduspiirkondade omavaheline 

kaugus hoonestatuse protsenti oluliselt ei mõjuta, kuigi joonise 15 järgi võib arvata, et 

üksteise lähedal asuvad arenduspiirkonnad on üldjuhul rohkem hoonestatud kui kaugemal 

asuvad piirkonnad. 

Arenduspiirkondade omavaheline kaugus varieerub väga suurtes piirides ning sellise 

andmestikuga esineb olukord, kus tulemused ei ole usaldusväärsed. Arenduspiirkondade 

omavahelised kaugused muutuvad vahemikus 0 meetrit kuni 5,6 kilomeetrit. Jooniselt 15 

on näha, et kuni 100 meetri kaugsel asuvate arenduspiirkondade keskmise hoonestatuse 

usalduspiiride vahemik on väiksem kaugemal kui 100 meetrit asuvate arenduspiirkondade 

usalduspiiride vahemikust. Üksteisest kuni 100 meetri kaugusel asuvate 

arenduspiirkondade keskmine kasutusele võetud kruntide protsent arenduspiirkonnas koos 

standardveaga varieerub vahemikud 42-48% ning 0,95 usaldusvahemik näitab, et keskmine 

hoonestatuse protsent asub vahemikus 39-51%. Üksteisest kaugemal kui 100 meetrit 

asuvate arenduspiirkondade hoonestatus on keskmiselt 40% ning arenduspiirkondade 

hoonestatuse varieeruvus on 36-44%. 0,95 usaldusvahemik näitab, et 95%-lise 

tõenäosusega on arenduspiirkondade keskmine hoonestatus vahemikus 38-42%. 

Usalduspiiride vahemiku väiksem väärtus üksteisest kuni 100 meetri kaugusel asuvate 

arenduspiirkondade puhul näitab, et esimeses grupis on rohkem arenduspiirkondi, kui 

teises grupis ning andmete varieeruvus on esimeses grupis samuti väiksem teise grupiga 

võrreldes. 

Joonisel 16 on moodustatud karp-vurrud-diagramm asulate kauguse ja 

arenduspiirkondades kasutusele võetud kruntide (hoonestatuse) vahelise seose 

kirjeldamiseks. Esimeses grupis on 137 arenduspiirkonda, mis asuvad lähimast asulast 0-

500 meetri kaugusel (k.a) ja teises grupis 70 arenduspiirkonda, mis asuvad asulast 

kaugemal kui 500 meetrit (502-5988 meetrit). 
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Joonis 16. Arenduspiirkonna kaugus asulast ja selle mõju arenduspiirkonna 

realiseerumisele ehk kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: (joonis autori koostatud) 

 

Arenduspiirkondade, mis asuvad kuni 500 meetri kaugusel asulatest, keskmine hoonestatus 

on ca 48% ning kaugemal kui 500 meetrit asuvate arenduspiirkondade keskmine 

hoonestatus on ca 34%. Keskmise hoonestatuse protsendi usalduspiiride vahemik on 

väiksem kui joonise 15 puhul, ehk siis tulemused on usaldusväärsemad. Kuni 500 meetri 

kaugusel asulast asuvate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus varieerub vahemikus 

45-52% ning kaugemal kui 500 meetrit asuvate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus 

on 30-37%. Keskmine hoonestatus jääb 95%-lise tõenäosusega asulast kuni 500 meetri 

kaugusel asuvatel areduspiirkondadel 43-59% hulka ning kaugemal kui 500 meetrit 

asuvate arenduspiirkondade puhul vahemikku 26-51%. Asulast kuni 500 meetri kaugusel  

asuvaid arenduspiirkondi on rohkem kaugemal kui 500 meetrit asuvatest 

arenduspiirkondadest. Teise grupi suurem usalduspiiride vahemik näitab, et andmete 

varieeruvus teises grupis on suurem. Väiksem usaldusvahemik näitab andmete suuremat 

hulka grupis ning suuremat üldkogumi keskväärtuse usaldusväärsust, samuti näitab see 

andmete väiksemat varieeruvust. 
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Joonisel 17 on välja toodud arenduspiirkonna keskmise kasutusele võtmise protsendi ja 

arenduspiirkonna kaugus koolist vaheline seos. Kaugus koolist andmed on jagatud kahte 

gruppi, esimeses grupis on 146 arenduspiirkonda, mis asuvad koolist kaugemal kui 1500 

meetrit (1506-4840 meetrit) ning teises grupis on 61 arenduspiirkonda, mille kaugus 

koolist on kuni 0-1500 meetrit (k.a). 

 

 

Joonis 17. Arenduspiirkonna kaugus koolist ja selle mõju arenduspiirkonna 

realiseerumisele ehk kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: (joonis autori koostatud) 

 

Jooniselt 17 on näha, et arenduspiirkonnad, mis asuvad koolist kaugemal kui 1500 meetrit, 

keskmine hoonestatus on 36%. Esimese grupi arenduspiirkondade keskmine hoonestatuse 

protsent jääb vahemikku 32-40%, mis tähendab, et varieerumine on kõigest 8% ulatuses 

ning keskväärtus on  suure tõenäosusega usaldusväärne, kuid teise grupi puhul on 

keskväärtuse usaldusväärsus suurem. Keskmine hoonestatuse asub 95%-lise tõenäosusega 

vahemikus 27-44%. 

Teises grupis, kuni 1500 meetri kaugusel koolidest asuvate arenduspiirkondade keskmine 

hoonestatus on 47% ning varieerub vahemikus 44-49%. Usaldusvahemik 0,95 näitab, kuni 

1500 m kaugusel koolist asuvate arenduspiirkondade hoonestatuse protsent jääb 95%-lise 
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tõenäosusega vahemikku 41-52%, mis on suhtelisel kõrge hoonestatuse protsent. Teise 

grupi väiksem usaldusvahemik näitab, et selles grupis on rohkem andmeid, andmete 

varieeruvus on väiksem esimese grupiga võrreldes ning keskmine tulemus on 

usaldusväärsem. Rohkem arenduspiirkondi asub kuni 1500 meetri kaugusel koolist.  

Karp-vurrud-diagrammil (vt. Joonis 18) on arenduspiirkondade kaugus Tartu linnast 

jagatud kahte gruppi. Esimeses grupis on 28 arenduspiirkonda, mis asuvad Tartu linnast 

kaugemal kui 4000 meetrit (4028-15009 meetrit) ning teises grupis on 179 

arenduspiirkonda, mis asuvad Tartu linnast kuni 0-4000 meetri kaugusel (k.a).  

 

 

Joonis 18. Arenduspiirkonna kaugus Tartu linnast ja selle mõju arenduspiirkonna 

realiseerumisele ehk kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: (joonis autori 

koostatud) 

 

Arenduspiirkondade, mis asuvad Tartu linnast kaugemal kui 4000 meetrit, keskmine 

hoonestatus on 40%. Keskmise hoonestatuse hajuvus on aga 33-47%, mis on 14%. Kuni 

4000 meetri kaugusel asuvate arenduspiirkondade hoonestatus jääb 95%-lise tõenäosusega 

vahemikku 25-55%. Teises grupis on Tartu linnast kuni 4000 meetri kaugusel asuvad 

arenduspiirkonnad ning nende keskmine hoonestatus on 44%. Keskmise hoonestatuse 
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varieeruvus on vahemikus 42-47%. Tartu linnast kuni 4000 meetri kaugusel asuvate 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatust jääb 95%-lise tõenäosusega vahemikku 39-

49%. Arenduspiirkondadest suurem osa on planeeritud Tartu linnast kuni 4000 meetri 

kaugusele. Esimese grupi suur usalduspiiride vahemik näitab, et andmeid on teise grupi 

andmetega võrreldes oluliselt vähem, andmete varieeruvus on oluliselt suurem ning sellest 

tulenevalt on tulemus teise grupi tulemustega võrreldes väiksema usaldusväärsusega. 

Arenduspiirkondade kaugus maanteest on jagatud samuti karp-vurrud-diagrammi 

koostamiseks kahte gruppi (vt. Joonis 19). Esimeses grupis on 78 arenduspiirkonda, mille 

kaugus lähimast maanteest on 109-1319  meetrit (vahemikus 101-1319 meetrit) ning teises 

grupis on 130 arenduspiirkonda, mis asuvad maanteest 2-100 meetri (k.a) kaugusel. 

 

 

Joonis 19. Arenduspiirkonna kaugus maanteest ja selle mõju arenduspiirkonna 

realiseerumisele ehk kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: (joonis autori 

koostatud) 

 

Jooniselt 19 on näha, et arenduspiirkonnad, mis asuvad maanteedest kaugemal kui 100 

meetrit on väiksema keskmise hoonestatusega (39%) kui arenduspiirkonnad, mis asuvad 

maanteest kuni 100 meetri kaugusel. Maanteest kuni 100 meetri kaugusel asuvate 
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arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 10% kõrgem (49%) kaugemal asuvatest 

arenduspiirkondadest. Maanteest kaugemal kui 100 meetrit asuvate arenduspiirkondade 

keskmine hoonestatuse hajuvus on 36-42% ning 95%-lise tõenäosusega jääb nende 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus vahemikku 32-45% . Maanteest kuni 100 meetri 

kaugusel asuvate arenduspiirkondade keskmise hoonestatus on muutuv vahemikus 46-53% 

ning 95%-lise tõenäosusega jääb nende arenduspiirkondade hoonestatus vahemikku 42-

56%, mis näitab, et pea pooled krundi arenduspiirkonnast leiavad kasutuse. Gruppide 

suured usalduspiiride vahemikud näitavad andmete suur hajuvust. Teise grupi suurem 

usalduspiiride vahemik on pigem tingitud sellest, et selles grupis oli esimese grupiga 

võrreldes peaaegu kaks korda vähem andmeid. 

Arenduspiirkonna kruntide keskmise pindala ja hoonestatuse protsendi omavahelise seose 

kirjeldamiseks on jagatud arenduspiirkonnad kruntide keskmiste pindalade järgi kolme 

gruppi (vt. Joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Arenduspiirkonna kruntide keskmine pindala ja selle mõju arenduspiirkonnas 

kasutusele võetud kruntide protsendile. Allikas: (joonis autori koostatud) 
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Karp-vurrud-diagrammi koostamiseks (vt. Joonis 20) moodustati arenduspiirkondade 

grupid, esimeses grupis on 127 arenduspiirkonda, mille kruntide keskmine pindala on kuni 

3000 ruutmeetrit, teises grupis on 53 piirkonda 3000-6000 ruutmeetri suuruste kruntidega 

ning viimases grupi 27 piirkonda, kus keskmine kruntide suurus on üle 6000 ruutmeetri. 

Esimese grupi arenduspiirkondade keskmine kruntide suurus on 1180-2984 ruutmeetrit, 

teise grupi kruntide suurus 3001-5987 ruutmeetrit ja kolmandas 6019-20480 ruutmeetrit. 

Jooniselt 20 on näha, et kõige usaldusväärsemate tulemuste ning kõrgeima hoonestatusega 

on arenduspiirkonnad, mille keskmine kruntide suurus on kuni 3000 ruutmeetrit. Esimeses 

grupis on ka kõige rohkem andmeid ning andmete väike varieeruvus muudav selle 

tulemuse teiste gruppidega võrreldes usaldusväärsemaks. Keskmine hoonestatus kuni 3000 

ruutmeetri suuruse kruntidega arenduspiirkondades on 49% ning hoonestatus varieeruv 

vahemikus 46-53%. Arenduspiirkonnad, kus krundid on väiksemad, on 95%-lise 

tõenäosusega hoonestatud 43-55%. Keskmine hoonestatus on 40% arenduspiirkondades, 

kus keskmine krundi suurus jääb vahemikku 3000-6000 ruutmeetrit. Keskmine hoonestatus 

varieerub sel juhul 35-44% vahel ning 95%-lise tõenäosusega jääb keskmine hoonestatus 

vahemikku 31-48%. Kõige väiksema keskmise hoonestatusega (25%) on 

arenduspiirkonnad, kus krundid on suuremad kui 6000 ruutmeetrit. Tavaliselt varieerub 

sellistes piirkondades keskmine hoonestatus 20-31% vahel ning 95%-lise tõenäosusega on 

kaugemal kui 6000 meetrit asuvate arenduspiirkondade hoonestatus vahemikus 14-37%. 
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4. ARUTELU 

 

Tartu linnalähedastel aladel 1998.-2014. aastal moodustatud 207 arenduspiirkonna 

keskmine hoonestatus varieerub 36-53% vahel, kuid keskmine kasutuselevõtmise protsent 

on 41. Haaslava vallas on moodustatud 16 arenduspiirkonda vahemikus 1998.-2011. aastal 

ning keskmine hoonestatus on 36%. Luunja vallas on moodustatud 42 uusarenduspiirkonda 

vahemikus 2003-2015 ning keskmine hoonestatus on 42%. Ülenurme vallas on 

moodustaud 78 uut arenduspiirkonda vahemikus 1998-2015 ning  keskmine hoonestatus on 

53%. Tartu vallas on moodustatud 49 uut arenduspiirkonda aastatel 2000-2015 ning 

keskmine hoonestatus on 36%. Tähtvere vallas on moodustatud 17 arenduspiirkonda 

aastatel 2000-2015 ja keskmine hoonestatus on 37%. Tartu elamuprognoos 2035 (2015) ja 

Roose, Gauk (2011) tõid välja, et Tartu linnalähedastel aladel on toimunud 

üleplaneerimine, kuna kehtestatud detailplaneeringutega eluruumidest on valmis ehitatud 

kõigest 27,6%. Käesoleva töö tulemused kinnitavad samuti seisukohta, et arenduspiirkondi 

on planeeritud Tartu linnalähedastele aladele tegelikust vajadusest rohkem, kuna  kogu 

linnalähedastele aladele moodustatud kruntidest  (5590 elamu-, tootmis- ja ärimaa krunti) 

on kasutusele võetud 2015. aasta 31.12. seisuga 27%. Üleplaneerimine on aset leidnud ka 

Rakveres, kus detailplaneeringutega planeeritud elamualade kruntidest oli 2013. aasta 

lõpuks kasutusele võetud ca 19% (Konso 2015). 

Konso (2015) jõudis oma magistritöös järeldusele, et Rakvere linna lähiümbruses on kõige 

enam ehituseni realiseerunud väiksemate detailplaneeringutega elamualad ning kõige 

vähem suured arenduspiirkonnad. Tartu linnaümbruse arenduspiirkondades on aga 

väiksemate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus madalam kui keskmistes ja 

suuremates arenduspiirkondades. Käesoleva töö lisades 1-7 on välja toodud erineva 

suuruse, asukoha ja hoonestatusega arenduspiirkonnad Tartu linnalähedastel aladel. 

Analüüsi käigus selgus, et Tartu linnalähedastel aladel on 5-15 krundiga 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 39%, 16-49 krundiga arenduspiirkondade 

keskmine hoonestatus on 45% ning 50-143 krundiga arenduspiirkondade hoonestatus on 

54%. Autor põhjendab tulemust selliselt, et Tartu linnapiirkonnas algas valglinnastumise 

protsess varem ja aktiivsemalt kui Rakvere linnaregioonis ning arendajate spekulatiivse 

planeerimise tulemusel moodustati suured arenduspiirkonnad eelkõige Tartu linna piiri 



 

 

47 
 

lähedale. Autor arvab, et suurte arenduspiirkondade planeerimine on 

kinnisvaraarendajatele kasumlikum, sest infrastruktuuri loomine/ehitamine on suurema 

mahu korral soodsam, samas soodustab olemasolev infrastruktuur arenduste realiseerumist. 

Mitte ainult arenduspiirkondade suurus, vaid ka kruntide keskmine suurus 

arenduspiirkonnas mõjutab arenduspiirkonna realiseerumist. Korrelatsioonimaatriksis 

tabelis 4 ja lisas 8 on näha, et krundi keskmine suurus ja arenduspiirkonna hoonestatuse 

negatiivne korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline nivool 0,05 (r=-0,25). Negatiivne 

korrelatsioonikordaja näitab, et arenduspiirkonnad, mis koosnevad väiksema keskmise 

pindalaga kruntidest on kõrgema hoonestatusega, kui suuremate kruntidega 

arenduspiirkonnad. Jooniselt 20 on näha, et kuni 3000 ruutmeetri suuruste kruntidega 

arenduspiirkonnad on hoonestatud 48% ulatuses, 3000-6000 ruutmeetri suuruste 

kruntidega arendused 40% ning suuremate kui 6000 ruutmeetrit kruntidega arendused 

ainult 25%. Tulemusi võib interpreteerida järgmiselt, et kuni 3000 ruutmeetri suuruste 

kruntidega arenduste puhul on tegemist elamuarendusega ning nende realiseerumise 

protsent on seetõttu kõrgem, et nõudlus nende järele on suurem kui tootmis- või 

ärimaaarendustele. 3000-6000 ruutmeetri suuruste kruntidega arenduste grupi 

moodustavad nii elamu-, tootmis- kui ka ärimaa arendused, ja kuna tootmis- ning ärimaa 

järgi on nõudlus väiksem on ka keskmine realiseerumise protsent väiksem. Viimases 

grupis ehk siis arenduspiirkonnad, mille keskmine krundi suurus on suurem kui 6000 

ruutmeetrit, on autori arvates ainult tootmis- ja ärimaa arendused ning vähese pakkumise ja 

nõudluse tõttu on hoonestatuse protsent teistest väiksem väiksem. Tartu linnalähedaste 

arenduste keskmine krundi suurus on 3500 ruutmeetrit, minimaalne 1181 ja maksimaalne 

20500 ruutmeetrit, optimaalne elamumaa krunt linnalähedasel alal on 2000 ruutmeetrit 

(Tartu elamuprognoos 2035. 2015) 

Arenduspiirkondade suuruse (kruntide arvu) ja kaugus Tartust vahel statistiliselt oluline 

negatiivne korrelatsioonikordaja( r=-0,18) tähendab, et Tartu linnast kaugemal asuvad 

arenduspiirkonnad on kruntide arvult väiksemad. Inimesed on eelkõige huvitatud kolima 

Tartu linna piirist kuni 4 kilomeetri kaugusele ning seda on näha ka jooniselt 15, kus Tartu 

linna lähedal on rohkem arenduspiirkondi ning ruutkaartidel (vt. Joonis 4-8) on näha 

suuremat rahvastiku tihedust Tartu linnapiiri vahetus läheduses. Arenduspiirkondade 

kaugus Tartu linnast mõjutab ka nende kasutuselvõtmist, näiteks kuni 4 kilomeeti kaugusel 

asuvate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 44%, aga kaugemal kui 4 kilomeetrit 

asuvate arenduspiirkondade hoonestatus 40%. Kaugemate arenduspiirkondade keskmise 
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hoonestatuse usalduspiirid on laiemad, mis on tingitud sellest, et andmeid oli selles grupis 

vähem, sest suurem osa arenduspiirkondasid asub kuni 4 kilomeetri raadiuses linna piirist. 

Keskmine arenduspiirkondade kaugus Tartu linna piirist on ca 2,3 kilomeetrit. Konso 

(2015) täheldas oma uurimistöös, et rohkem on kehtestatud detailplaneeringuid Rakvere 

linnapiiri lähedal, kuni 3 kilomeetri kaugusel ning mõttekas oleks need detailplaneeringud 

ka realiseerida, sest inimesed hindavad linnalähedast elukeskkonda ning on igapäevaselt 

seotud keskuslinnaga. Samas soodustab lisamugavuste (nt. kergliiklusteed, pargid, 

veekogud) olemasolu nende piirkondade kiiremat kasutusele võtmist (Konso 2015, Smersh 

et al. 2002). 

Korrelatsioonimaatriksis tabelis 4 on näha, et kõige tugevam seos on arenduspiirkondade 

realiseerumise ja aasta vahel, korrelatsioonikordaja r=-0,53. Negatiivne 

korrelatsioonikordaja eelneva seose puhul tähendab, et suurema aastaarvu korral on 

arenduspiirkondade hoonestuse protsent väiksem. 1998.-2002. aastal moodustatud 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on ca 63%, kuid arenduspiirkondi on ainult 23. 

2003.-2009. aastani moodustati aga rohkem arenduspiirkondi ning nende keskmine 

hoonestatus on ca 47%. Andmete usaldusvahemik 0,05 usaldusväärsuse nivool on teiste 

gruppidega võrreldes kõige väiksem, mis on ka loogiline, sest andmeid on kordades 

rohkem ja sellest tulenevalt ongi tulemus usaldusväärsem. 2010-2015. aastal moodustati 

kokku 35 arenduspiirkonda ning nende keskmine hoonestatus on kõigest 15%. Joonisel 12 

ja 13 on näha, et varem planeeriti mahult väiksemaid arenduspiirkondi ning arenduste hulk 

oli palju väiksem, mis tähendabki, et protsentuaalselt on väikearendustes kasutusele võetud 

kruntide hulk suurem, kuid arvuliselt mitte. 

Arenduspiirkondade omavahelise kauguse mõju arenduste realiseerumisele on statistiliselt 

ebaoluline (r=-0,08), mis tähendab, et ei ole oluline, kas arenduspiirkonnad asuvad üksteise 

kõrval või üksteisest kaugemal kui 100 meetrit, ei avalda see arenduste realiseerumisele 

olulist mõju. Karp-vurrud-diagrammilt (vt. Joonis 15) saab välja lugeda, et üksteisest kuni 

100 meetri kaugusel olevate arenduste keskmine hoonestatus on 45% ning kaugemal kui 

100 meetrit asuvate arenduspiirkondade hoonestatus ca 40%. Tulemusi ei saa pidada 

usaldusväärseks, sest keskmise hoonestatuse väärtuse hajuvus on liiga suur. Andmete suurt 

hajuvust näitab ka arenduspiirkondade omavahelise kauguse kirjeldava statistika tabelis 3 

aritmeetilisest keskmisest 2,5 korda suurem standardhälve. Kõige sagedamini esineb 

olukord, kus arenduspiirkond asub kohe teise arenduspiirkonna kõrval, kuid valimis on ka 

arenduspiirkonnad, mis asuvad lähimast kuni 5,5 kilomeetri kaugusel. Keskmine 
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arenduspiirkondade omavaheline kaugus on 200 meetrit. Kuigi Smersh et al. (2002) tõi 

oma artiklis välja, et elurajooni kohavalikul on olulisteks teguriteks olemasolev 

maakasutus, teiste elurajoonide asukoht ja maanteede lähedus, siis Tartu linnaregiooni 

puhul on teiste arenduspiirkondade kauguse mõju arenduspiirkondade realiseerumisele 

väike (statistiliselt ebaoluline).  

Korrelatsioonimaatriksi järgi on maanteede kaugus arenduspiirkonnast statistiliselt 

ebaolulise mõjuga arenduspiirkondade realiseerumisele (r=-0,08). Karp-vurrud-

diagrammilt saab välja lugeda, et maanteest kuni 100 meetri kaugusel asuvate 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 49% (0,05 nivool usalduspiirid 42-50%) ning 

maanteest kaugemal kui 100 meetrit asuvate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 

39% (0,05 nivool usalduspiirid 37-45%). Keskmise väärtuse väikesed usalduspiirid 

näitavad, et keskmine hoonestatus varieerub väikeses vahemikus ja tulemus on 

usaldusväärne. Jooniselt 11 on näha, et arenduspiirkonnad on koondunud pigem suuremate 

teede ja maanteede lähedusse. Arenduspiirkondade keskmine kaugus teest on 200 meetrit, 

minimaalne 2 meetrit ning maksimaalne 1,3 kilomeetrit.  Suurem keskmine hoonestatus 

võib-olla tingitud sellest, et arenduspiirkondi on maanteede läheduses arvuliselt rohkem 

tänu piirkonna heale juurdepääsule. Autori arvamus ühtib McDonald ja McMillan (2000) 

omaga, kes leidsid oma uuringus maanteede ja pendelliiklusega raudteede negatiivse mõju 

elamuarenduste realiseerumisele. Oluline on teenuste kättesaadavus, aga need peavad 

olema piisavalt kaugel, et ei hakkas negatiivset mõju avaldama arenduste realiseerumisele.  

Asulate kaugus arenduspiirkonnast mõjutab samuti arenduspiirkondade realiseerumist. 

Tabelist 4 on näha, et negatiivne korrelatsioonikordaja (r=-0,22) on statistiliselt oluline. 

Tulemust võib interpreteerida järgnevalt, et asulast kaugemal asuvate arenduspiirkondade 

kasutusele võtmise protsent on väiksem kui asulale lähemal asuvate arenduste puhul. 

Joonisel 16 on koostatud karp-vurrud-diagramm asula kauguse ja keskmise hoonestatuse 

andmete hajuvuse uurimiseks. Asulast kuni 500 meetri kaugusel asuvate 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 48% ning kaugemal kui 500 meetrit asuvate 

arenduspiirkondade keskmine hoonestatus 34%. Tabelist 3 on näha, Tartu linnapiirkonna 

keskmine arenduspiirkondade kaugus asulast on ca 600 meetrit, minimaalne 0 meetrit ja 

maksimaalne kaugus ca 6 kilomeetrit. Andmed on suures ulatuses varieeruvad ning seda 

näitab ka standardhälve (858,92). Analüüsis kasutatud 207 arenduspiirkonnast suur hulk 

asub asula kõrval (mood on 0). Asulatena käsitleti alevikke ja linnasid. 

Arenduspiirkondade hoonestatuse protsendi vähenemine asulate kauguse kasvades on 
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loogiline, kuna ka Smersh et al. (2002) tõi välja, et elurajooni valikul on oluline töökoha 

kaugus, kaugus poodi (esmatarbekaubad) ja koolide olemasolu. Suuremates asulates nagu 

näiteks alevikes on olemas esmatarbekaupade poed ja koolid. Paljud inimesed Tartu 

linnalähedastelt aladelt on igapäevaselt seotud keskuslinnaga või mõne lähima suurema 

alevikuga, seetõttu eelistataksegi arenduspiirkondi asulate läheduses. Kooli kaugus ja 

asulate kaugus on omavahel korreleeruvad tegurid (vt. Lisa 8), kuna Tartumaal on 

enamikes alevikes olemas vähemalt üks kool ja Tartu linnas mitu. Arenduspiirkondade 

realiseerumise ja koolide kauguse vahel on statistiliselt oluline (nivool 0,05) negatiivne 

korrelatsioonikordaja (r=-0,20). Seost võib kirjeldada sarnaselt asulate kaugusega, et kooli 

ja arenduspiirkonna vahelise kauguse suurenedes viimase hoonestatus väheneb. Näiteks 

joonisel 17 on näha, et koolist kuni 1500 meetri kaugusel asuvate arenduspiirkondade 

keskmine hoonestatus on 47% ning kaugemal asuvate arenduspiirkondade hoonestatud 

36%. Autori arvates on linnalähedastele aladele kolivate perekondade jaoks on oluline 

kooli lähedus, et laps saaks ise (eelistatult jalgsi) kooli ja koju liikuda ning ei peaks 

sõltuma niivõrd bussi- ja autotranspordist.  

Kirjeldava statistika tabelis 3 on näha, et arenduspiirkondade keskmine kaugus koolist on 

ca 1200 meetrit, kuid suur standardviga kinnitab karp-vurrudega-diagrammil (vt. Joonis 

17) nähtavat suurt andmete hajuvust. Arenduspiirkondade kaugused koolist muutuvad 

vahemikus 0-5600 meetrit. Mood 0 tähendab, et valimis kasutatud andmete puhul esineb 

kõige sagedamini olukord, kus arenduspiirkonnad asuvad asula kõrval ning selles asulas on 

olemas ka kool. 

Tartu linnalähedaste alade arenduspiirkondade kasutuselevõtmise analüüsimisel pole 

arvesse võetud arenduspiirkondade tehnovõrkude ja kergliiklusteede olemasolu arenduse 

siseselt ning piirkondade ühendust Tartu linnaga mööda kergliiklusteed, kuid on teatud 

tendents, et need võivad arenduspiirkondade kasutusele võtmist mõjutada. Nende tegurite 

mõju arenduspiirkondade realiseerumisele tuleks tulevikus uurida. 
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5. KOKKUVÕTE 

 

Eestis algas aktiivne valglinnastumine 2000. aastate alguses, kuid praegusel kujul 

eeslinnastumise tunnuseid võib Tartumaal leida juba 1990. aastate lõpust, mil hakati 

suvilaid ümber ehitama aastaringseks kasutamiseks eelkõige Ihastes, Kabinas ja Külitses. 

Uuselamuarendusi hakati Tartu linna lähistel aktiivsemalt planeerima samuti 2000. aastate 

alguses, peamiselt Soinastes, Vahis, Ränis ja Õssul. Lisaks uusasumite rajamisele sai 

alguse ka tootmis-, logistika- ja teenindusettevõtete liikumine eeslinnavööndisse.  

Valglinnastumisest ei jäänud puutumata ükski Tartu linnalähedane vald, rahvastikutihedus 

kasvas 2001.-2015. aastal Luunja ja Ülenurme vallas 59%, Tartu vallas 35%, Haaslava 

vallas 8% ning Tähtvere vallas langes 1% võrra. Lisaks aktiivsele arendustegevusele 

Tallinna ja Tartu tagamaal, on leitud valglinnastumine tunnuseid ka väiksemate linnade 

ümbruses nt. Rakvere ja Pärnu.  

Töö eesmärk oli välja selgitada, millises mahus on realiseerunud Tartu linnalähedastel 

aladel (Tartu, Luunja, Tähtvere, Ülenurme ja Haaslava vallas) 1998.-2015. aastal 

planeeritud arendused ning mis tegurid on mõjutanud nende kasutuselevõtmist. 

Uurimistöö lähteandmetena kasutati Tartu linna lähivaldades (Ülenurme, Luunja, 

Haaslava, Tartu ja Tähtvere) 1998.-2015. aastal moodustatud uued elamu-, tootmis- ja 

ärimaa kruntide andmeid. Kruntide mõõdistamise aja ja loogilise paiknemise järgi 

moodustati 207 arenduspiirkonda, mis koosnesid 5-143 krundist. Kõikidele 

arenduspiirkondadele leiti nende realiseerumist mõjutavate tegurite väärtused (kaugus 

maanteest, kaugus koolist, kaugus Tartu linnast, kaugus asulast, kaugus teisest 

arenduspiirkonnast, krundi keskmine suurus, aasta) põhinedes Eesti Topograafilise 

Andmekogu ja Maa-ameti katastri andmetele. 

Analüüsi koostamisel saadud olulisemad tulemused:  

 aktiivsem arendustegevus toimus Tartu linnalähivaldades 2003.-2007. aastal, mil 

moodustati 129 uut arenduspiirkonda; 
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 toimunud on arenduste üleplaneerimine, sest Tartu linnalähedastel aladel 

moodustatud uutest kruntidest on 2015. aasta 31.12. seisuga kasutusele võetud ca 

27% ning arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 41%; 

 uuemates arenduspiirkondades on hoonestatuse protsent väiksem kui vanemates 

arendustes. 1998.-2002. aastal moodustatud arenduspiirkondade keskmine 

hoonestatus on 62%, 2003.-2009. aastal 47% ja 2010.-2015. aastal moodustatud 

arenduspiirkondades on hoonestatus ca 15%; 

 Tartu linnast kuni 4 kilomeetri kaugusel asub 86% kõikidest 1998.-2015. aastal 

loodud arenduspiirkondadest; 

 arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on kõrgem Tartu linnale lähemal, 

koolidele ja asulatele lähemal asuvates arenduspiirkondades; 

 väiksematest kruntidest koosnevate arenduspiirkondade keskmine hoonestatus on 

kõrgem;  

 uurimine näitas, et arenduspiirkondade kaugus riigi põhiteedest ja 

arenduspiirkondade omavaheline kaugus ei mõjuta arenduspiirkondade 

hoonestatust. 

Tulemuste usaldusväärsuse hindamisel tuli välja, et probleemiks on gruppidesse jagatud 

andmete suur varieeruvus ning sellest tulenevalt ei saanud kõiki tulemusi 

usaldusväärseteks pidada. Näiteks võib välja tuua arenduspiirkondade omavahelise 

kauguse. Suurem osa arenduspiirkondi asuvad teiste arenduspiirkondade kõrval, kuid 

valimis oli ka arenduspiirkondi, mis asuvad lähimast arenduspiirkonnast 5-6 kilomeetri 

kaugusel.  

Töös saadud tulemusi saavad kasutada uued kinnisvaraarendajad, kohalikud 

omavalitsused, kinnisvaraplaneerijad ja ostjad, et tutvuda hetkeolukorraga Tartu 

linnalähedastes valdades. Samuti annab koostatud töö ülevaate arenduste realiseerumist 

mõjutavatest teguritest ning see võiks huvi pakkuda eelkõige kinnisvaraarendajale, et 

asukohavalikul nendega arvestada. 

  



 

 

53 
 

 

 

VIIDATUD KIRJANDUSE LOETELU 
 

Ahas, R., Leetmaa, K. (2005) Uusurbanismi ja kompaktlinna kontseptsioonid säästva 

linnaplaneerimise lähtekohana. - Keskkonnasäästlik planeerimine ja ehitus. /Toim. Roose, A. 

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 15-23. 

Avila-Foucat, V.S., Pérez-Campuzano, E., Perevochtchikova, M. (2016). Environmental 

policies in the peri-urban area of Mexico City: The perceived effects of three environmental 

programs. – Cities, Vol. 50, pp. 129-136.  [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275115001249 (09.10.2016). 

Cirtautas, M. (2013). Urban Sprawl of Major Cities in the Baltic States. – Architecture and Urban 

Planning, Vol. 7, pp. 72-79  

Crnčević, T., Marić, I., Miljokivic, J. (2012). Land use planning for sustainable development of 

peri-urban areas. – Spatium, No. 28, pp. 15-22. [WWW] 

http://www.iaus.ac.rs/upload/download/spatium/SPATIUM%20_28.pdf (09.10.2016). 

EEA, 2015. Euroopa keskkond 2015 - seisund ja väljavaated: kokkuvõte. Euroopa 

Keskkonnaagentuur, Kopenhaagen. Lk 9; 56; 110 [WWW] 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/soer-synthesis-2015-et-final-web.pdf 

(18.04.2017)  

Eesti Statistikaameti andmebaas. Maakasutuse muutumine. Loodusvarad ja nende kasutamine. 

Mõisted. Uuendatud 14.05.2015 [WWW] http://pub.stat.ee/px-

web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutu

mine/KK_71.htm (26.04.2017) 

Haaslava vald. (2017). – Eesti Entsüklopeedia [WWW] 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/haaslava_vald (07.04.2017) 

Haaslava valla kodulehekülg. (2017). Üldinfo. [WWW] www.haaslava.ee  (07.04.2017) 

Haaslava valla arengukava 2015-2020. (2015). – Haaslava Vallavalitsus [WWW] 

http://www.haaslava.ee/pages/files/Haaslava%20valla%20arengukava%202015-

2020%20pdf(1).pdf (07.04.2017) 

Heil, E., Maltis, M. (2015). Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava 

maa kasutamisele. (Magistritöö). Eesti Maaülikool: Metsandus- ja maaehitusinstituut. 

Hiob, M., Nutt, N. (2008). Urban Sprawl in Estonia (EU). ACSP-AESOP Forth Joint Congress, 

Chicagos, USA, 6. kuni 11. juulil 2008. a. [WWW] 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/b30cfe7d-d260-444f-8d3a-8f8df9795ce3  

(08.10.2016) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275115001249
http://www.iaus.ac.rs/upload/download/spatium/SPATIUM%20_28.pdf
http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/soer-synthesis-2015-et-final-web.pdf
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_71.htm
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_71.htm
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_71.htm
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/haaslava_vald
http://www.haaslava.ee/
http://www.haaslava.ee/pages/files/Haaslava%20valla%20arengukava%202015-2020%20pdf(1).pdf
http://www.haaslava.ee/pages/files/Haaslava%20valla%20arengukava%202015-2020%20pdf(1).pdf
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/b30cfe7d-d260-444f-8d3a-8f8df9795ce3


 

 

54 
 

Junttila, S. (2013). Rohkem linna Tartusse tähendab rohkem loodust Tartu ümber. – Tartu 

Postimees 13. september 2013 [WWW] http://tartu.postimees.ee/2050718/santeri-junttila-

rohkem-linna-tartusse-tahendab-rohkem-loodust-tartu-umber (04.11.2016) 

Jürgenson, E., Sikk, K., Hass, H., Maasikamäe, S. (2017). Methodology for the determination of 

peri-urban areas on the basis of data of land type and use by example of the town of Tartu. - 

International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 45, 

Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp. 110-117 

Keskkonnaagentuur. (2009). Keskkonnaülevaade 2009. Peatükk: Mullastik ja maakasutus / Toim. 

Karmen Kaukver. [WWW] http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/kky2009 (25.03.2015) 

Konso, A. (2015). Rakvere linna lähiümbruses 2005-2013 kehtestatud elamuarenduse 

detailplaneerinute kaardistamine ja analüüs. (Magistritöö). Eesti Maaülikool: Põllumajandus- 

ja keskkonnainstituut. 

Kährik, A., Leetmaa, K., Tammaru, T. (2012). Residential decision-making and satisfaction 

among new suburbanites in the  Tallinn urban region, Estonia. – Cities, Vol 29, pp 49-58. 

[WWW] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111000965 (22.11.2016) 

Leetmaa, K., Nuga, M. Kährik, A., Silm S. (2011). Muutused nõukogudeaegsetes 

suvilapiirkondades, nende kujunemine uuselamurajoonideks ja roll eeslinnastumises Tallinna 

ja Tartu linnaregioonides. Uuringu tulemuste lühikokkuvõte. Tartu: Tarkade otsuste fond. 23 

lk. [WWW] https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-

editors/TOF/TOF_noorteadlased/leetmaa_nuga_kahrik_silm_suvilapiirkonnad_luhikokkuvote

.pdf (29.10.2016). 

Luunja valla kodulehekülg. (2017). Valla tutvustus [WWW] www.luunja.ee/uldinfo (08.04.2017) 

Luunja vald. (2017). – Eesti Entsüklopeedia [WWW] http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luunja_vald 

(08.04.2017)  

Maasikamäe, S., Hass, H., Jürgenson, E. (2011). The Impact of Uncontrolled Development on 

the Use of Arable Land. - The Fifth International Scientific Conference Rural Development 

2011, 24-25 November, 2011, Akademija, Vol 5, pp 446-451 [WWW] 

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2902/2/rural_development_2011_book2.pdf#page=447  

(14.04.2017). 

Maareformiseadus. (1991). Üldsätted. – Riigi  Teataja [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaRS (18.04.2017) 

McDonald, J. F., McMillan, D. P. (2000). Employment Subcenters and Subsequent Real Estate 

Development in Suburban Chicago – Journal of Urban Economics, Vol. 48, pp 135–57 

Roose, A., Gauk, M. (2013). Miks linnad valguvad laiali - eeslinnastumisprotsessidest Eestis – 

Peatükke planeerimisest protsesse, meetodeid ja näiteid. /Toim. Roose, A. Tartu: Tartu 

Ülikool, lk 170-192. 

http://tartu.postimees.ee/2050718/santeri-junttila-rohkem-linna-tartusse-tahendab-rohkem-loodust-tartu-umber
http://tartu.postimees.ee/2050718/santeri-junttila-rohkem-linna-tartusse-tahendab-rohkem-loodust-tartu-umber
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/kky2009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111000965
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_noorteadlased/leetmaa_nuga_kahrik_silm_suvilapiirkonnad_luhikokkuvote.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_noorteadlased/leetmaa_nuga_kahrik_silm_suvilapiirkonnad_luhikokkuvote.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_noorteadlased/leetmaa_nuga_kahrik_silm_suvilapiirkonnad_luhikokkuvote.pdf
http://www.luunja.ee/uldinfo
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luunja_vald
http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2902/2/rural_development_2011_book2.pdf#page=447
https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaRS


 

 

55 
 

Roose, A., Gauk, M. (2014). Üleplaneerimise võidujooks Suur-Tartus: planeerimise ja 

elamuarenduse suundumusi. - Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval. /Toim. 

Tammiksaar, E., Pae, T., Mander, Ü. Tartu: Tartu Ülikooli geograafia osakond, lk 102-115. 

[WWW] https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/fedfa0b2-7002-4f67-bf14-

5a28f04f3609 (27.01.2017). 

Roose, A., Noorkõiv, R., Gauk, M. (2015) Tartu eeslinnastumine. – Eesti statistika kvartalikiri 

1/2015, pp. 81-97. Eesti statistikaamet. 

Rothwell, A., Ridoutt, B., Page, G., Bellotti, W.  (2015). Feeding and housing the urban 

population: Environmental impacts at the peri-urban interface under different land-use 

scenarios. – Land Use Policy, Vol. 48, pp. 377-388. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715001957 (09.01.2017). 

Ruumiline planeerimine. (2012). Planeerimise põhimõtted ja olemus. – Siseministeerium [WWW] 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/planeerimise_pohimotted_ja_

olemus.pdf (07.04.2017) 

RV0291: Statistikaamet. (2017). Rahvaarv, pindala ja asustustihedus haldusüksuse või 

asustusüksuse liigi järgi, 1.jaanuar. Uuendatud 13.04.2017 [WWW] http://www.stat.ee 

(07.04.2017) 

Saxena, M., Sharma, S. (2015). Periurban Area: A Rewiev of Problems and Resolutions – 

International Journal of Engineering Research & Technology, Vol. 4, Issue 09, September 

2015, pp. 15-18 [WWW] http://www.ijert.org/view-pdf/13978/periurban-area-a-review-of-

problems-and-resolutions (25.04.2017) 

Smersh, G. T., Smith, M. T., Schwartz Jr., A. L. (2003). Factors Affecting Residential Property 

Development Patterns. – Journal of Real Estate Research, Vol. 25, No. 1, pp. 61-75 [www] 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=981269## (08.05.2017) 

Sustainable Settlements in Periurban Areas. Socio-economic Conceptual Frame Work-WP2 - Anna 

University, Chennai, India. [WWW] http://www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-

verkehrsplanung/Bilder/Forschung/Projekte/Periurban/wp2_socio-economic_fw_a_01.pdf 

(07.04.2017) 

Źróbek, S., Trojanek, M., Źróbek-Sokolnik, A., Trojanek, R. (2015). The influence of 

environmental factors on property buyers’ choice of residential location in Poland. – Journal 

of International Studies, Vol. 8, No 3, pp. 164-174. [WWW] 

http://www.jois.eu/files/13_Zrobek.pdf (17.01.2017) 

Tartu elamuprognoos 2035. (2015). Roose, A., Gauk, M. Rakendusuuring. – Tartu linnavalitsus, 

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond. [WWW] http://www.adaur.ee/wp-

content/2016/06/Tartu-elamuprognoos-2035.pdf (06.04.2017) 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014–2020. (2014). Lisa Tartu Linnavolikogu 

18. detsembri 2014. a. otsuse nr 162 juurde [WWW] 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/fedfa0b2-7002-4f67-bf14-5a28f04f3609
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/fedfa0b2-7002-4f67-bf14-5a28f04f3609
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715001957
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/planeerimise_pohimotted_ja_olemus.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/planeerimise_pohimotted_ja_olemus.pdf
http://www.stat.ee/
http://www.ijert.org/view-pdf/13978/periurban-area-a-review-of-problems-and-resolutions
http://www.ijert.org/view-pdf/13978/periurban-area-a-review-of-problems-and-resolutions
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=981269
http://www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Bilder/Forschung/Projekte/Periurban/wp2_socio-economic_fw_a_01.pdf
http://www.ivv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Bilder/Forschung/Projekte/Periurban/wp2_socio-economic_fw_a_01.pdf
http://www.jois.eu/files/13_Zrobek.pdf
http://www.adaur.ee/wp-content/2016/06/Tartu-elamuprognoos-2035.pdf
http://www.adaur.ee/wp-content/2016/06/Tartu-elamuprognoos-2035.pdf


 

 

56 
 

http://www.tartu.ee/data/Linnapiirkonna%20strateegia_kinnitatud%20181214.pdf 

(27.10.2016) 

Tartu vald. (2017). – Eesti Entsüklopeedia [WWW] http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tartu_vald 

(06.04.2017) 

Tartu valla kodulehekülg. (2017). Valla tutvustus  [WWW] www.tartuvv.ee (06.04.2017) 

Tian, L., Ge, B., Li, J. (2017). Impacts of state-led and bottom-up urbanization on land use change 

in the peri-urban areas of Shanghai: Planned growth or uncontrolled sprawl? – Cities, Vol. 60, 

Part B, pp. 476-486. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116300026 (09.01.2017). 

Tosics, I., Nilsson, K. S. B. (2011). Why the peri-urban? – Peri-urbanisation in Europe, Forest & 

Landscape, University of Copenhagen [WWW] 

http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2194666807 (18.04.2017) 

Tähtvere vald. (2017). – Eesti Entsüklopeedia [WWW] 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tähtvere_vald (06.04.2017) 

Tähtvere valla kodulehekülg. (2017). Üldinfo. [WWW] www.interest.ee/ilmatsalu/ (06.04.2017) 

Uuemaa, E., Oja, T. (2012). Valglinnastumise mõju maastikele ja selle hindamine. – Eesti 

Loodus, lk 44−47. 

Ülenurme vald. (2017). – Eesti Entsüklopeedi [WWW] 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/ülenurme_vald (06.04.2017) 

Ülenurme valla kodulehekülg. (2017). Tutvustus ja asukoht. [WWW] 

http://www.ylenurme.ee/tutvustus-ja-asukoht (06.04.2017) 

Ülenurme valla üldplaneering. (2009). [WWW] 

http://www.ylenurme.ee/documents/101034/774662/_lenurme_valla__ldplaneeringu_seletusk

iri.pdf/833373b4-7b55-4af7-a7fa-8f7ce83e2b35 (06.04.2017)  

  

http://www.tartu.ee/data/Linnapiirkonna%20strateegia_kinnitatud%20181214.pdf
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tartu_vald
http://www.tartuvv.ee/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116300026
http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2194666807
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tähtvere_vald
http://www.interest.ee/ilmatsalu/
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/ülenurme_vald
http://www.ylenurme.ee/tutvustus-ja-asukoht
http://www.ylenurme.ee/documents/101034/774662/_lenurme_valla__ldplaneeringu_seletuskiri.pdf/833373b4-7b55-4af7-a7fa-8f7ce83e2b35
http://www.ylenurme.ee/documents/101034/774662/_lenurme_valla__ldplaneeringu_seletuskiri.pdf/833373b4-7b55-4af7-a7fa-8f7ce83e2b35


 

 

57 
 

 

 

THE FACTORS AFFECTING REALIZATION OF REAL 

ESTATE DEVELOPMENTS IN SUBURBAN AREAS OF 

TARTU IN 1998-2015 
 

Summary 
 

The world's population is growing consistently, and people need more and more land to 

satisfy their need for food and housing. Land is a limited resource, and it is essential to use 

it in a sustainable way. In Soviet times in Estonia, there were no laws in planning, yet there 

were regulations and rules that were used first and foremost in the planning of densely 

populated areas (Ruumiline planeerimine 2012). No major land-use changes took place in 

less populated areas, and therefore there was no need to regulate it. Later, following the 

land reform, the real estate developers´ activities became dynamic because the land 

returned to people became more attractive to developers (Uuemaa, Oja 2012). The returned 

parcels were relatively small though, and random planning activities created preconditions 

for the emergence of fragmented residential development.  

Roose, Gauk (2014) and Hiob, Nutt (2008) have conducted research, pointing out that the 

Tallinn and Tartu peri-urban areas have been overplanned – all new plots of developments 

have been utilized approximately 20-30%. This shows that there are enough vacant plots, 

and in the near future there is no need to add more. Overplanning has been caused by real 

estate developers´ business interests as well as property owners´ private interests, and no 

needs of society have been taken into account  in the long term (Cirtautas 2013). 

An active urban sprawl began in Estonia in the early 2000s, yet modern suburban 

characteristics can be found in Tartu county (primarly in Soinaste, Räni, Õssu village) 

already in the late 1990s (Roose et al. 2015). The largest number of developments has been 

constructed near the cities of Tallinn and Tartu (Ahas, Leetmaa 2005). A similar action 

took place in smaller measures near other towns such as Rakvere and Pärnu. A major 

planning of new settlements near Rakvere began in 2005-2006. 

Urban sprawl affected all suburban municipalities of Tartu. In the period 2001-2015, the 

population density increased in Luunja and Ülenurme municipality by 59%, Tartu by 35%, 

Haaslava by 8%, and in Tähtvere municipality it decreased by 1% (Statistikaamet 2017). 
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The most active development of suburban areas took place from 2005 to 2007, when the 

greatest number of detailed plans were initiated and introduced and building permits were 

issued (Tartu elamuprognoos 2035. 2015). 

The purpose of the current thesis lies in analysing the impact of various factors on the 

development of the suburban areas of the city of Tartu. Urban sprawl in Estonia has been 

examined mainly near Tartu and Tallinn. The author has studied a Master´s thesis by Heil 

and Maltis (2015) concerning developments on arable land and their impact on the use of 

arable land in Tartu peri-urban areas. Some authors have been concerned with viewing 

Tartu suburbanization processes and urban areas changes. Konso (2015) analysed detailed 

planning with respect to Rakvere peri-urban area developments. 

The subject is relevant because of the author's opinion that Tartu suburban areas are over 

planned. In development areas, only separate plots of the land are utilized with no 

comprehensive living environment and infrastructure. Urban sprawl is a concern to 

farming communities, because it leads to the loss of fertile soil and an increase in land 

parcels fragmentation. 

The study was carried out using the information from the Estonian National Topographic 

Database and the Estonia Land Board cadastral data. ArcGIS software was implemented 

for calculation of average spatial characteristics for all developments in Tartu, Tähtvere, 

Luunja, Ülenurme and Haaslava parish from the year 1998 to 2015. The data was analysed 

using programs MS Excel (correlation matrix and descriptive statistics) and Statistica (box-

whiskers plots). Firstly, the author compiled a correlation matrix by Excel to find out the 

factors that affect the building stock, and supplied descriptive statistics to all 

characteristics. Statistically significant correlation coefficients were found by using the 

program Statistica, taking into account the significance level of 0.05 which is 95% (p value 

was lower than 0,05).  

Analysing the data of the years 1998 to 2015, it appeared that from all new plots 

approximately 27% are used and in 207 development areas the average housing is 41%. the 

developments´ average introduction comprises 41%. The analysis shows that the average 

introduction of developments is affected by the year (time), the average plot size, the 

distance from a development to Tartu, the distance to the nearest settlement and to school. 

The effect of the average distance of developments from the state road networks and the 
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average distance between the developments themselves on the developments realization of 

suburban areas is statistically insignificant.  

The main results of the analysis are the following: 

 a more active development took place in Tartu suburban municipalities in 2003-

2007, with 129 new development areas that were formed; 

 Tartu suburban area has been over planned because out of new plots  formed in 

Tartu suburban areas approximately 27% were utilized by the end of 2015, and the 

average regional development status of the building is 41%; 

 the average percentage of plots that came to be employed in development areas has 

decreased with time. From 1998 to 2002, the average development status of 

housing is 62%, while from 2010 to 2015 the development areas of housing has 

dropped to 15%; 

 developments within a 4-kilometer zone from the city of Tartu comprise 86% out 

of all introduced in 1998-2015; 

 the average housing is higher closer to the city of Tartu, to schools, and to towns; 

 the average housing in development areas consisting of smaller plots is higher than 

in development areas with bigger plots; 

 the distance of development areas from highways and from other development 

areas in terms of correlation coefficients are statistically insignificant, which 

implies little impact on the realization of development status of buildings. 

 

This paper may be of interest to new real estate developers, municipalities, planners and 

real estate shopping enthusiasts, providing an overview of the actual situation in the real 

estate developments market in Tartu suburban areas. 
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Lisa 1. Tartu vallas Vahi alevikus asuv arenduspiirkond (sinisega), mille kruntidest on 

kasutuses 100%. 
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Lisa 2. Haaslava vallas Kõivukülas asuv arenduspiirkond, mille kruntidest on kasutuses 

11%. 
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Lisa 3. Ülenurme vallas Soinaste külas asuv 143 krundiga arenduspiirkond, mille 

kruntidest on kasutuses 29%. 
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Lisa 4. Ülenurme vallas asuv 19 krundiga arenduspiirkond (elamu), millest ei ole 

kasutuses mitte ühtegi krunti. 
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Lisa 5. Tartu vallas Vahi alevikus 40 krundiga arenduspiirkond (ärimaa), keskel vana 

hoonestusala, kasutuses ei ole ühtegi krunti. 
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Lisa 6. Haaslava vallas Aardla külas asuv väikearenduspiirkond, millest on kasutuses 

100% kruntidest. 
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Lisa 7. Ülenurme vallas Ülenurme alevikus 56 krundiga arenduspiirkond (elamu), millest 

on kasutuses 75% kruntidest. 

 



 

Lisa 8. Korrelatsioonimaatriks hoonestatuse protsendi ja seda mõjutavate tegurite vahel. 

  Aasta 
Kaug_mnt 

(m) 

AP_kaug 

(m) 

Kaug_kool 

(m) 

Kaug_asus 

(m) 

Kaug_Tartu 

(m) 

Kesk_pind 

(m2) 

Hoonestatus 

(%) 

Kruntide_arv 

(tk) 

Hooned 

(tk) 

Aasta 1,000 -0,054 0,089 0,002 0,021 0,055 0,181 -0,523 -0,195 -0,361 

Kaug_mnt (m) -0,054 1,000 -0,077 -0,124 -0,109 -0,163 -0,218 0,078 0,060 0,109 

AP_kaug (m) 0,089 -0,077 1,000 0,184 0,490 0,464 0,090 -0,084 -0,130 -0,153 

Kaug_kool (m) 0,002 -0,124 0,184 1,000 0,389 0,606 0,059 -0,196 -0,229 -0,265 

Kaug_asus (m) 0,021 -0,109 0,490 0,389 1,000 0,328 0,038 -0,218 -0,141 -0,263 

Kaug_Tartu 

(m) 
0,055 -0,163 0,464 0,606 0,328 1,000 0,168 -0,185 -0,178 -0,206 

Kesk_pind 

(m2) 
0,181 -0,218 0,090 0,059 0,038 0,168 1,000 -0,248 -0,281 -0,311 

Hoonestatus 

(%) 
-0,523 0,078 -0,084 -0,196 -0,218 -0,185 -0,248 1,000 0,126 0,581 

Kruntide_arv 

(tk) 
-0,195 0,060 -0,130 -0,229 -0,141 -0,178 -0,281 0,126 1,000 0,744 

Hooned (tk) -0,361 0,109 -0,153 -0,265 -0,263 -0,206 -0,311 0,581 0,744 1,000 

Punasega on märgitud koefitsiendid, mille korrelatsioon on statistiliselt oluline nivool p < 0,05, ehk 95% 
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