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Tartu linna rohe- ja haljasalade muutused

Olete palunud informatsiooni rohe- ja haljasalade andmete kohta viimase 20 aasta lõikes. Soovite
rohealade seisu kohta sõltumatute analüüsidega võrreldavaid andmeid. Olete välja toonud, et
kaugseire andmetel on rohealade pindala Tartu aastatel 2006-2018. a vähenenud u 19%, Tartu on
linnakeskuse rohealadega võrreldes oluliselt halvemas seisus võrreldes Tallinna jt regiooni
linnadega, rohealad on ainsana Tartus "järsult vähenemas" jpm.
1. Avalike rohealade pindala linnas aastatel 2000. a , 2006. a, 2012. a, 2018. a ja 2021. a
ringikujuliste aladel linnakeskusest. Rohealade definitsioon, mille põhjal linnavalitsus vastavat
arvestust peab.
Linna vastus: Linn saab vastuseks edastada informatsiooni vastavast dünaamikast lähtudes
linnavarade osakonna ja linnamajanduse osakonnas läbi viidud sellekohasest analüüsist
hooldatavate haljasalade pindalade kohta. Nii on linnavarade osakonna poolt hallatavate
haljasalade pindala olnud aastate lõikes järgmine: 2000. a – 2,8 ha, 2006. a – 2,9 ha, 2012. a – 6,4
ha 2018. a – 46,9 ha*, 2021. a – 57,3 ha. *linn juhib tähelepanu, et kuni 2016. a hooldas
linnavarade osakond ainult kesklinna ja sellega piirnevate alade haljasalasid koos kõnniteedega
(nt Puiestee 114, Kaunase pst 22, Vaksali 2, 22, Näituse 33, Tubina plats Vanemuise 6, J.
Tõnissoni plats Gildi 2a jne. Alates 2016. a lisandusid suured alad Roosi tn, Põhja pst - Ida tn Lääne tn piirkonnad, Lammi 6, Raja 24 jne. Varem olid nimetatud alad võsastunud ja hooldamata.
Ka praegu on linnal palju suuri võsastunud alasid, mida üldse ei hooldata (Raatuse 118 ja T127–
8,7 ha, Ida 45 – 1,6 ha, Lammi 8 - 4,2 ha jpt). Nimetatud alad asuvad Tartu Raekojast kõik
maksimaalselt
3,0 km kaugusele. Linnamajanduse osakonna poolt hooldatavate
haljasalade dünaamika pindalati on järgmine: 2002. a - 259,1 ha, 2006. a - 281 ha, 2012. a – 306
ha, 2017-2020. a – 342,6 ha, 2020-2023. a – 358,6 ha, istutusalad 0,2 ha, Tähtvere hajaasustus
31,2 ha. Täpsem info rohealade loendiga nende koordinaatidega, pindala kasutusotstarbega ja
vastav ajaline dünaamika hetkel puudub. Palutud Roheala definitsiooni anda on võimalik
tuginedes üldplaneeringus kavandatud roheala leppemärgile. Samas ei kajastu ka üldplaneeringus
kõik isegi linnale kuuluvad rohealad, sest üldplaneeringu üldistusaste ei võimalda seda. Näitena
võib tuua munitsipaalomandis oleva ja linna poolt hooldatava halasala Tiigi tn., Akadeemia tn.,
Vanemuise tn., Pepleri tn vahelise ala keskmes, mida oma väiksuse tõttu üldplaneering ei kajasta.
Samas ei saaks rohealade defineerimisel lähtuda ka vaid linna poolt hooldatavate alade nimistust
ja pindalast, sest reaalsuses on linnas palju olemasolevaid aga ka kavandatavaid haljasalasid
eramaal. Praeguseks saab linn roheala defineerimisel siiski lähtuda vaid üldplaneeringust, kuna
suuremad haljasalad nimetatud dokumendis selgelt kajastuvad. Linn juhib ka tähelepanu asjaolule,
et arupärija poolt sissejuhatuses viidatud andmebaasidele tuginemine võib olla eksitav, kuna
lähtekohad, millest roheala analüüsil aluseks võetakse võivad olla väga erinevad.
2. Avalike rohealade pindala linnakeskusest 3, 5, 10 km raadiuses aastatel 2000. a, 2006. a, 2012.
a, 2018. a ja 2021. a.
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Linna vastus: Lähtuvalt eelmise punkti vastuses toodust ei pea linnavalitsus sellise analüüsi
esitamist otstarbekaks. Selline informatsioon võib olla eksitav rohealade mõiste erinevate
käsitlusvõimaluste tõttu. Lisaks peab aru saama, et linnaruum ei ole radiaalne vaid kujuneb
paljude mõjurite (jõgi, raudtee, orunõlvad, ajalooline teedevõrk jne.) koosmõjul. Samuti ei paikne
linna elanikkond ühtlaselt üle linna territooriumi. Linnavalitsus esitab aga analüüsi, mis kajastab
enam tegelikku haljasaladega varustatust linnaositi.
3. Rohealade loend koos nende täpsete koordinaatide, pindala, kasutusotstarbega aastatel 2000. a,
2006. a, 2012. a, 2018. a ja 2021. a.
Linna vastus: Analoogselt eelmisele päringule vastab linnavalitsus, et ei oma linnavalitsus
vastavat, üheselt aastati võrreldavat informatsiooni ja ei saa seda edastada.
4. Tartu elanike arv seostatuna elukoha geograafiliste koordinaatidega.
Linna vastus: Linnavalitsus edastab elanike arvu Tartu linnaosade kaupa seisuga 01.07.2021. a
(lisatud vastav teemakaart).
Kokkuvõtvalt tervitab linnavalitsus rohealade temaatika üle arutlemist ja leiab, et rohealade teema
vajab jätkuvalt selgitamist, edasist analüüsi ning uuringute koostamist. Linn oma strateegilistes
dokumentides on vastavaid eesmärke ka seadnud. Soovitud aastate kohta on aga lähiajal keeruline
esitada ühetaolist võrreldavat andmestik, kuid igal aastal koostab linn statistilised ülevaated ja
vajalikku, praeguseks kättesaadavat informatsiooni võib saada siit: https://tartu.ee/et/statistika.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Reno Laidre
abilinnapea

Jaanika Koppel
736 1262 Jaanika.Koppel@tartu.ee

