
Valimisplatvorm



Selleks, et Tartus oleks võimalik ka tulevikus remontida koolimaju 

ning lasteaedu, rajada uusi jalgrattateid ning parandada sildu, 

maksta sotsiaaltoetusi ning edendada Emajõe kaldaäärset elu, on 

vaja tekitada rohkem tulu linnaeelarvesse.

 

Meie poolt kokku pandud värske valimisplatvorm annab Tartule 

selge uue majandusliku suuna lisatulu tekkeks. Pakume välja 

ideede raamistiku, kuidas Tartusse saada rohkem linnakodanikke, 

turiste ja väliskülalisi, kes meie linna võlusid nautides Tartu 

linnakassat täidavad.

 

Kuidas me seda täpsemalt teeme, vaata lähemalt!

Kas Tartu majanduse uus suund?



Meie ideede nurgakivi on multihall Arena ja perekeskus, kuid see 

ei ole kindlasti ainult üks maja. See on nurgakivi, mis on aluseks 

väikese Tartu globaalseks linnaks kasvamisel. Arena multihalli ja 

perekeskuse tulek Tartusse mõjutab paljusid olulisi eluvaldkondi: 

ettevõtlust, transpordiühendusi, turismi, haridust, linna turundamist, 

linnaosade arengut, kultuuri ja sporti, rahvusvahelisi suhteid, tartlaste 

elukvaliteeti. Kindlasti ka paljude soovi tartlaseks saada.

Kõigi nende elukülgede kaudu, aga tegelikult ka otseselt, elavdab 

niisuguse keskuse loomine kogu linna arengut. Nii nagu nurgakivi 

hoiab koos vundamenti, millel püsib kogu maja, nii annab Arena 

multihall ja perekeskus Tartule arengulükke, mida on viimastel 

aastatel nii oodatud, millest on räägitud, kuid pole senini teha 

suudetud. 

Meie teeme ära!

See annab Tartule võimaluse:

1. Olla maailma esimese kahetasandilise multihalli rajajaks; 
2. Luua Tartusse Euroopa moodsaim ja võimalusterohkeim perekeskus;
3. Rikastada Tartu teadus- ja kultuurielu maailmatasemel 
suurürituste, rahvusvaheliste konverentside ja tipptasemel 
esinejatega;
4. Elavdada Tartu turundust ja tõsta Tartu linna tuntust maailmas;
5. Kasvatada turismi ja parandada Tartu linna konkurentsieelist; 
6. Anda tõuge ettevõtluse arenguks ja tuua linna väga vajalikke 
välisinvesteeringuid; 

7. Kasvatada Tartu linnakodanike arvu ja luua linna kõrget 
lisandväärtust pakkuvaid töökohti;
8. Parandada transpordiühendusi muu maailmaga Tartusse
tuleku nõudluse hüppelise kasvu kaudu;
9. Arendada välja tulevikkuvaatavad linnaosad kaasates
Tartu linna IT-tööstusharu;
10. Viia Tartu sport uuele tasemele.



1. Ainulaadne multihall maailmas
Tartu vajab ja väärib visiooni, mis arendaks ja mitmekesistaks meie kodulinna, 
kuid puudutaks kogu Eesti ühiskonda laiemalt. Meie poolt kavandatav multihall 
on üheks tõukeks, et tõsta Tartu linna nähtavust ja konkurentsieelist turismis, 
turunduses, välisinvesteeringute paigutamises ja suurürituste korraldamises. 

Leiame, et atraktiivne linn toob siia rohkem ettevõtteid, mis omakorda mõjutab kõrge 
lisandväärtusega töökohtade teket, linnaelanike arvu kasvu ning linna elujõulisust ja 
jätkusuutlikkust.

Kui tugineme Euroopa hallide majanduskogemusele, mis töötavad kasumis, siis 
rajatava linnahalli tulud aastas võiksid olla ligi 1 mln eurot ning kulud alla 0,8 mln 
euro aastas (Heiväl Consulting linnahalli tasuvusanalüüs 2016). Võime piltlikult öelda, 
et kui hallis ei toimuks ühtegi üritust ega tegevust aastas, siis tähendaks see ühe 
maksumaksja pealt dotatsiooni 1,5 eurot kuus. Tartu potentsiaal oleks ca 100 üritust 
aastas, mis tähendab, et linnahalli doteerima ei pea.

1.1. Meie poolt kavandatud kahetasandiline 
multihall on esimene kogu maailmas − see 
võimaldab liigutatava vahelae abiga korraldada 
väga erineva pealtvaatajate arvuga üritusi 
samal ajal. Halli mehaanika põhineb lihtsal silla 
tõstemehhanismil, mis toodaks sisetingimustesse.

1.2. Multihalli ehitamise vajadus ja selleks 
vajaminev rahastuspotentsiaal on Tartu linnal, 
Eesti riigil ja erasektoril täna olemas. Meie oleme 
tõukejõuks, et vajalikud otsused saaksid tehtud 
ja koostöövormid loodud. Ehitusekspertide 
hinnangu alusel on kahetasandilise liigutatava 
vahelaega multihalli maksumus ca 37 mln eurot. 
Ehitusmaksumus peaks olema ühekordne linna- 
ja riigipoolne investeering. Raadil oleva linna 
maa müügist ja sellele järgneva sihtotstarbelise 
halli finantseeringuga oleks kaetud ca 15-20 mln 
eurot ehitusmaksumusest. See on linnavõimu 
poliitiline otsus, et see raha paigutataks linnahalli 
ja perekeskuse ehitusse.

1.3. Tartlane säästaks tänastest kontserdi või 
suurürituste kulutustest ca 30-50%, kui need 
toimuks Tartus, sest tegemata jääks transpordi, 
majutuse ja mõned toitlustuskulutused. Näide 
ühe inimese kohta: kontsert Tallinnas – piletihind: 
50 eurot; transport: 25 eurot; majutus: 25 eurot.
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2.1. Meil on võimalus tuua Tartusse 
uuenduslikud meelelahutusvõimalused, mis 
toetavad kõrvalasetseva multihalli väärtust 
ning täiendavad üksteist äriliselt ja seekaudu 
kasvatades tulubaasi Tartu linnale. 

2.2. Selle asemel, et noored siia elama ja 
töötama jääks, lähevad nad peale (üli)kooli 
lõpetamist linnast ära. Toome Tartusse tegevusi 
ja meelelahutuslikke võimalusi, et vältida 
linna vananemist ja pöörata see uuenemiseks. 
Keskus arendab linnarahva aktiivse ajaveetmise 
võimalusi ning muudab Tartu paremaks linnaks, 
kus elada.

2.3. Loome võimaluse samaaegselt multihallis 
toimuvate ürituste või kontserditega jälgida 
perekeskusest otseülekannet hallis toimuvast. 

2.4. Perekeskus annab perekondadele võimaluse 
veeta ühiselt aega, eraldamata lapsi vanematest.

2. Euroopa moodsaim perekeskus
Eestis puudub koguperekeskus, mis oleks samaaegselt nii meelelahutuslik ja 
mänguline kui ka arendav, hariv ja sportlik – koht, mis paneks igal pereliikmel silmad 
särama. Perekeskus on atraktiivne lisandväärtus multihalli vahetusse lähedusse, 
mis oma innovaatiliste atraktsioonidega võimaldab aastaringselt ja igapäevaselt 
perekondadel ühiselt ja meeldejäävalt aega veeta. ERM-i vahetu lähedus annab 
võimaluse ühendada linnahalli külastus ka Euroopa suurima muuseumi väisamisega.

VAATA SIIT:

kumerekraaniga 
kinoteater hologramm

sisesuusatamine

tuuletunnel

pesapall

virtuaalreaalsus

sisesurf minihoki

Perekeskuse atraktsioonid pakuvad piirituid elamusi ja 
lähtuvad uuendusmeelsest meelelahutusest ja tarkadest 
IT-lahendustest. Näiteks sportlikud võimalused nagu 
tuuletunnel, sisesurf, -suusatamine, -pesapall, minihoki, 
curling, golfi simulaator. Lisaks lendav kumerekraaniga 
kinoteater, mis teeb silmad ette populaarsele 4D 
kinole ja võimaldab kogeda reaalset lennutunnet, 
olles samal ajal filmitegevuse keskel; erinevad 
virtuaalreaalsuse ja hologrammi atraktsioonid, 
mis võimaldavad kogeda erinevaid elamusi 
peaaegu käegakatsutava reaalsusena 
ja palju muud huvitavat, et ka 
korduvkülastused garanteeritud 
oleksid. 

https://www.youtube.com/watch?v=x40OnXFSOYU&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=Xmpe1uYTDgI
https://www.youtube.com/watch?v=5b_E5HWU2io&t=
https://www.youtube.com/watch?v=Ja6XL6CChdI
https://www.youtube.com/watch?v=RFkiKBJ4CZg
https://www.youtube.com/watch?v=WlfnEuDrh4U
https://www.youtube.com/watch?v=Vxkc0mN5pcw
https://www.youtube.com/watch?v=jUpfXPSVWCI
https://www.youtube.com/watch?v=Ja6XL6CChdI
https://www.youtube.com/watch?v=Vxkc0mN5pcw
https://www.youtube.com/watch?v=5b_E5HWU2io&t=
https://www.youtube.com/watch?v=RFkiKBJ4CZg
https://www.youtube.com/watch?v=jUpfXPSVWCI
https://www.youtube.com/watch?v=x40OnXFSOYU&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=x40OnXFSOYU&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=WlfnEuDrh4U
https://www.youtube.com/watch?v=Xmpe1uYTDgI


3. Maailmatasemel üritused
kultuurilinnas Tartu

3.1. Anname Tartule juurde võimaluse 
korraldada IT-, meditsiini- ja teaduslinna 
väärilisi suurkonverentse, mille järgi on täna 
suur nõudlus nii Tartu Ülikooli, SA TÜ kliinikumi 
kui ka erasektori poolt. Tartusse oleks võimalus 
tuua Euroopa suurim robootikavõistlus Robotex, 
mille üks peakorraldajatest on TÜ (16 000 
osalejat); IKT ja eriarstide kongressid (2000+ 
osalejat); laiendada juba olemasolevaid üritusi 
nagu sTARTUp Day ning Eesti arstide ja Eesti 
õigusteadlaste päevad.

3.2. Teeme koostööd kontserdipromootorite 
ja üritustekorraldajatega, kes ei näe Tartut 
perifeeriana, vaid võimalusterohke linnana, kuhu 
suurüritusi tuua. Tartusse on võimalik tuua 
pereüritus Disney on Ice, Riverdance, Simple 
Session; suurliigad nagu KHL ja Euroliiga ning 
sellised esinejad nagu Scorpions, Elton John või 
Sting.

3.3. Kaasame ümberkaudseid piirkondi nii 
riigisiseselt kui ka -väliselt, et tutvustada Tartu 
elavat kultuurielu ka meie naabritele.

Arena Tartu võimaldab korraldada üritusi, milleks täna Tartul ruumi pole. Tartu on 
küll tuntud meditsiini-, teadus-, IT-, kultuuri- ja spordilinn, kuid täna ei ole meil 
võimekust mahutada mitut tuhandet inimest ühe katuse alla, mistõttu enamus 
suurüritusi toimuvad Tartust kaugemal. Täna jäävad Tartus tegemata üritused ligi 
sajal päeval aastas, mille järgi on nõudlus, kuid mis toimuvad ruumipuuduse tõttu 
kas Tallinnas või välismaal.



Tartu

4. Tartu turundustegevuse
parandamine
Paljudele võib juba tunduda, et Tartut teatakse maailmas, kuid tegelikult 
see nii ei ole. Tartu vajab palju energilisemat turundust, mis tekitaks 
inimestes huvi meie teguderohke linna vastu. Kui teeksime 
ennast nähtavamaks ja oleksime millegi loomises maailmas 
esimesed, siis kõlaks Tartu tuttavalt ka 
Euroopas ja mujal maailmas.

global
smartsmall

4.1. Tõstame Tartu tuntust ja konkurentsieelist 
Eestis ja välismaal ehitades just Tartusse 
maailmas esimese liigutatava vahelaega multihalli 
ning piirkonna moodsaima perekeskuse.

4.2. Elavdame Tartu linna turundust ühendades 
erinevad sektorid ettevõtluses, turismis, teaduses 
ja linna juhtimises, et Tartul oleks ühtne ja jõuline 
turundusplaan.

4.3 Loome Tartu linnale konkreetsed 
turundussuunad, milleks on meie nägemuses 
innovaatilised lahendused, targad 
tulevikulinnaosad, Tartu start-up-ide liitmine 
Tartu linna brändiga ja kõrge lisandväärtusega 
töökohad, mis muudavad Tartu parimaks linnaks, 
kus Eestis elada.

4.4. Ütleme soovile just meie linnas suuri üritusi 
korraldada tahtjatele senise „ei“ asemel „jah“, 
sest meil on Arena multihall ja perekeskus. Tehes 
midagi, mis on maailmas esimene – see ongi 
Tartu turundamise üks  uutest suundadest.



5. Turismi areng

5.1. Tõstame Tartut külastavate turistide 
arvu sisuliste ürituste ja eesmärgipärase 
turundusplaani kaudu.

5.2. Loome välisturistile võimaluse ja soovi veeta 
Tartus rohkem kui ühe päeva. Mida kauem aega 
linnas veedetakse, seda rohkem tulu teenivad 
linna erinevad valdkonnad nagu toitlustus, 
majutus, teenindus ja kaubandus, mis omakorda 
tekitab vajaduse uute töökohtade järgi.

5.3. Loome võimaluse tuua ühe suurürituse 
pealt linnale kaudset tulu ligi poole miljoni euro 
ulatuses.

5.4. Kasvatame Tartut ühes aastas külastavate 
välisdelegaatide arvu seniselt 6000-lt 10 000-le

Mis kasvataks linna tulubaasi jõulisemalt kui üha elavnev turism? Ning mis paneks 
turismi rohkem kasvama kui midagi, mis kannaks tiitlit „esimene maailmas“? Arena 
Tartu on maailma esimene kahetasandiline multifunktsionaalne hall, mille tasandite 
ulatust on IT-linnale kohaste tarkade lahenduste abil võimalik vastavalt ürituste 
suurusele muuta. See meelitab maailmast Tartusse laiapõhjalist ekspertiisi sh 
erialaspetsialiste, ettevõtjaid, insenere, arhitekte ja investoreid ning ka sündmusturiste.

Täna liiguvad Eesti siseturistid ja sündmusturistid Tartust osaliselt mööda, sest me 
ei saa neile pakkuda näiteks Tallinnaga võrdväärseid sündmusi. Ent tänu Arena 
Tartule oleksime konkurentsivõimelised mitte ainult Tallinnaga, vaid ka lähiriikide 
keskustega.

Suureneva turistide arvuga kasvab vajadus ka rohkemate teenuste järele, mis 
omakorda mõjutab töökohtade arvu, positiivses suunas.



6. Ettevõtluse areng

6.1. Loome IT-sektori tööstusharule parimad 
võimalused arenemiseks pakkudes neile 
tänapäevast elu- ja ärikeskkonda uutes ja 
innovaatilistes linnaosades.

6.2. Tõstame Tartu linna ettevõtjate tulubaasi 
tänu ürituste ja turismivoo kasvule.

6.3. Loome Tartusse rohkem kõrget 
lisandväärtust pakkuvaid töökohti seekaudu 
kasvatades linnakodanike arvu.

6.4. Paremate ettevõtlus- ja töövõimalustega 
Tartu pakub rohkem väljavaateid ka ülikooli 
lõpetanud noortele, kes seni on enamjaolt läinud 
mujale paremaid karjääri- ja elamisvõimalusi 
otsima.

6.5  Loome Tartu esimese iselaetavate 
elektrijalgrataste laenutuse.

Soovime, et Tartu linn oleks ettevõtetele jätkusuutlik ja motiveerivam keskkond, kus 
areneda ja kasvada. Suurem huvi Tartu linna vastu tähendab suuremat tulubaasi 
linna ettevõtetele, mis tõstab töökohtade arvu ja seekaudu maksutulu linnakassasse.
Tartusse sündmusele tulnud inimene toob raha Tartusse, mis omakord jõuab ringiga 
tagasi tavakodanikuni linna pakutavate teenuste ja toetuste näol.

Maailmas esimese multifunktsionaalse linnahalli loomine tähendab tarkasid ja 
intellektuaalsele linnale omaseid lahendusi ka linnahalli sees, mille arendame välja 
koostöös linna IT- ja ettevõtlussektoriga.

Miks ei võiks Tartu koostöös IT-sektori, start-up ettevõtete ja Tartu ülikoolidega 
luua Tartu enda elonmuskilik kontseptsioon iselaetavate elektrirataste osas? Ehk 
luua elektriratas, mis on disainitud Tartule omaselt – raam on tehtud päikesepatarei 
komponentidest, ratta küljes olev kuvar ütleb kus ja mis linnas parajasti toimub. Me 
peame mõtlema suurelt ja tulevikkuvaatavalt, et saaksime Tartu linnana rohkem 
tuntust ning järjepidevalt uusi külastajaid maailmast Tartusse.



7. Tartu elanikkonna kasv

7.1. Et ülikoolide lõpetajad võtaksid Tartut 
tulevikus kui oma kodulinna, motiveerime 
neid siia elama jääma kattes õpingute ajal 
võetud õppelaenu. Lisandunud linnaelanikelt 
linnakassasse laekuv tulu on suurem kui 
õppelaenu tagasimaksmiseks eraldatav kulu.

7.2. Andes tõuke Tartu linna arengule loome siia 
rohkem suure potentsiaaliga töökohti, mis aitab 
tudengitel oma otsust tuleviku suhtes paremini 
langetada. Karjäärivalikute seas ei tohiks 
domineerida ainult pealinn ja välisriigid.

7.3. Loome moodsad linnaosad, kus uutel 
tartlastel on hea elada.

Tartu on suure potentsiaaliga ülikooli- ja teaduslinn, kuid ligi 70% kõrgkoolide 
lõpetajatest suundub peale lõpudiplomi kättesaamist teistesse linnadesse või 
riikidesse. 

Ka meie ümberkaudsetes valdades elab palju tegelikke tartlasi, kes käivad tööl 
Tartus, kuid kelle maksutulu laekub valda. Tahame nendele inimestele luua kõik 
tänapäevased võimalused, et nad tahaksid olla Tartu linna kodanikud.



8. Paremad transpordiühendused 
maailmaga

8.1. Tekitame transpordiühenduste kiiremaks 
väljaarendamiseks ajendi. Luues Tartusse 
keskuse, kus toimuvad regulaarsed suurüritused, 
tekitame märkimisväärse nõudluse Tartusse 
pääsemiseks. Selline suund on reaalne surve, et 
täiendada lennuliikluse ühendusi ning tulevikus 
jõuda ka neljarealise maantee väljaehitamiseni.

8.2. Teeme koostööd ERMi, Tartu Ülikooli ja TÜ 
kliinikumiga, et tekitada lennuühendus Varssavi 
ja Kopenhaageniga ja kiirendada neljarealise 
Tallinna-Tartu maantee väljaehitamist.
Kollektiivne nõudlus ja sihtkoha atraktiivsuse 
kasv on märksõnad, mis ajendavad looma 
paremaid transpordiühendusi muu maailmaga.

8.3. Tuletame Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele 
meelde, et Tartu vajab kiiremat tegutsemist 
neljarealise maantee väljaehitamiseks. Seda 
enam, et Rail Baltic on planeeritud Tartust mööda 
sõitma.

Multifunktsionaalse halli tekkimine Tartusse ajendab transpordiühenduste 

väljaehitamist ja lennuliikluse elavdamist muu maailmaga. Kui Tartusse tulekuks 

tekib suurem nõudlus, siis tuleb selleks luua ka paremad võimalused.



9. Tulevikkuvaatavad linnaosad

9.1. Viime arengule ühe olulise piirkonna Tartus 
– Raadi, kus Puiestee tänava lähedale kerkiv 
Arena keskus looks siduva telje kesklinna ja 
Eesti Rahva Muuseumi vahel. Me ei pea raiskama 
energiat ühendamaks endaga linna ümber olevaid 
valdasid, me peame hoopis tihendama linna.

9.2. Teeme koostööd Tartu intellektuaalse 
võimekusega ehk ülikooli ja IT-sektoriga, 
et arendada välja moodsate lahendustega 
tulevikkuvaatavad linnaosad.

9.3. Ehitame maailmas esimese 
multifunktsionaalse linnahalli ja perekeskuse 
kesklinnast vaid ühe kilomeetri kaugusele 
– võimalus, mida omavad vähesed linnad 
maailmas. Raadil olev maa-ala on ka osaliseks 
finantsallikaks katmaks Arena ja perekeskuse 
ehitust.  

9.4 Avame Emajõe kõigile tartlastele arendades 
välja Ülejõe poolsed kaldad vastavalt sõjaeelsele 
hoonestusele, kohendades seda tänapäeva 
kõrgetasemelise arhitektuuriga ning tuues 
Emajõe taas tartlaste südamesse.

21. sajandi elukeskkond tähendab teisaldatavaid innovaatilisi lahendusi linnaruumi 
arengul. Me tahame linnaosasid vaadata kui tervikuid ja rakendada tulevikkuvaatavaid 
lahendusi elamurajoonide kaupa. Tartu linnas on olemas IT-tehnoloogiline nutikus, 
et sellised lahendused välja arendada ja ühtlasi linna maa väärtust kasvatada ning 
linnakodanikke juurde saada.

Rahvusvahelised näited tõestavad, et linna elututesse piirkondadesse ehitatud hallid 
on päästikuks ümbruses oleva taristu ja kogu ümbritseva linnaruumi arenguks. 
Viime seni elutud, kuid suure potentsiaaliga piirkonnad Tartus uuele tasemele ja 
loome tingimused uutele aktiivsetele linnakodanikele ennast linnaga siduma ja siin 
kinnisvara soetama.



10. Sport

10.1. Teeme koostööd Olümpiakomitee ja 
spordialaliitudega, kelle abiga on võimalik 
korraldada Tartus nii regionaalsel kui ka 
maailmatasemel hinnatavaid spordi suurüritusi nii 
noorte- kui ka täiskasvanute klassis (EM, MM).

10.2. Loome võimalused igakülgseks koostööks 
Tartu spordiklubidega ja paneme vajadusel kokku 
tervikliku platvormi turundusest ja arengukavast 
kuni piletimüügini, et pealtvaatajate arv oleks 
pidevas kasvus.

10.3. Arena kasutusega anname võimaluse 
tõsta klubide sportlikku kvaliteeti − klubide, kes 
näevad tipptasemel väljundit oma vajadustes ja 
tegevustes. Lisaks sellele pakume võistlusteks ka 
kõikidele nõuetele vastavat spordihalli. 

10.4. Toome 5000+ pealtvaatajat Tartus 
peetavatele suurimatele spordivõistlustele.

10.5. Loome piirkonna ainsa pealvaatajaid 
mahutava nüüdisaegse jäähalli.

Tartu on tunnustatud spordilinn, mis omab kogemust ja oskuseid suurürituste 
korraldamiseks, kuid selleks, et astuda oma arengus järgmine samm on meil täna 
puudulikud tingimused.

Et tagada linna spordi arengu jätkusuutlikkus ja rikastada kogu Eesti spordimaastikku, 
on meil tuntav vajadus uue innovaatilise võistlushalli järele. Selleks, et tuua tippspordi 
suurüritused meie oma kodulinna, vajame võimalust laiema publiku haldamiseks. 
Anname Tartule selleks võimaluse!



   
Tartu on küll väike, kuid meie jõud peab olema suur. Suurem kui 
nii mõnelgi suuremal. Meie mõtleme ja tegutsemegi suurelt! Sest 

me oleme tartlased.
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