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1 Multifunktsionaalne linnahall 
koos perekeskusega
(Arena Tartu) on see mootor, mis annab 

tõuke paljudeks arenguteks Tartus. Me tahame sellega 

tuua linna sündmusi ja raha, elanikke ja raha, turiste ja 

raha, ning luua tugeva nõudluse lennu- ja rongiliikluse 

oluliseks parandamiseks.



2 Keskpark peab säilima 
pargina.  Concept TARTU KESKPARK 2024 

Me tahame Tartu parke arendada nii, et inimestel oleks 

rohkem põhjust neisse tulla, et parkides oleks enam 

tegevust (keskpargis näiteks talvel liuväli, suvel bassein, 

keskpargis või teistes Emajõe-äärsetes parkides laste 

mänguväljakud, vaiksed pergolanurgad, betoonist street-

park koos kausiga ekstreemsõidu harrastajatele, pump-

track, parkuuriväljak, ronimisseinad, välijõusaal, rohkem 

lauatenniselaudu, maleplats jne).

http://www.keskpark2024.ee


3 Tartu vajab rohkem 
ettevõtlust, mis teeb meile vajalikke tooteid, 

ning on samas konkurentsivõimeline muu maailmaga. Me 

tahame näiteks, et rattaringluseks vajalike jalgrataste 

tootmine oleks Tartus, ning just linn peab olema selliste 

tootmiste eestvedaja ja käivitaja.  



4 Tartu peab olema eestvedaja 
kliimaprobleemide teadvustamisel 
ja lahendamisele kaasa aitamisel. 
Selleks tuleb kõigepealt ise olla tänapäevane roheline 

linn, mis tähendab näiteks jalgrattaliikluse veel 

jõulisemat arengut ning linna parkide säilitamist ja 

arendamist parkidena.  



5 Tartul on väga palju 
ajupotentsiaali, kuid paljud üliõpilased 

lähevad siit pärast ülikooli lõpetamist ära. Me tahame 

neile pakkuda palju enam pidepunkte, et Tartusse jääda 

(koostöö ettevõtjatega tulevikuvaldkondades – biotech, 

infotech, praktikavõimalus õppimise ajal, personaalne 

suhtlus, atraktiivsed töökohad).



6Emajõe ümbrus kesklinnas 
mõlemal pool jõge vajab 
jõulisemat arendamist. Ka Ülejõe 

kallastele tuleb luua võimalused kohvikute tulekuks 

(kohvikute allee). Kalevipoja pargi jõeäärsed pingid tuleb 

teha katustega, et seal saaks istuda kartuseta hakkide 

ja vareste sittumise pärast. Kõik need asjad toovad 

inimesi parkidesse ning elavdavad kesklinna. 



7Rattaliikluse arendamine peab 

tõusma eelisarenguks number 1. Me tahame selleks 

Tartus palju kiiremas korras ehitada eraldiseisvaid 

rattateid, eraldada rattateed selgelt kõnniteedest, luua 

rattateede võrk ning näiteks linnatänavate hoolduses 

tõsta rattateede hoolduse võrdsele kohale sõidu- ja 

kõnniteedega.



8Tartu peab julgemalt otsima 
võimalusi luua meie linna 
tänapäevaselt läbimõeldud 
linnaosi. Suurepärane võimalus on selleks Raadil, 

me tahame Raadit mõelda ja arendada tervikuna, et 

sellest saaks tõmbekoht Tartusse elama asumisel. 



9Tartu spordi 
tippvõistkondadele antavat 
linna toetust tuleb vähemalt kahekordistada, 

sest just tippvõistkonnad on need, kes olulisel määral 

tutvustavad meie linna mujal Euroopas, ning on 

eeskujuks noortele.



10Tartu on üks. Võimule saanu ei tohi teisi enda 

ümber ignoreerida – Tartu vajab julgust otsida rohkem 

konsensust erinevate erakondade ja valimisliitude vahel, 

sest kõik me esindame oma valijaid. Nemad aga ei tohi 

tunda ennast kõrvalejäetutena.



11Tartus peab olema 
personaalne kriisiteavitus. Tartu 

on piisavalt kompaktne ja digitaalne linn, kus iga 

linnakodanik on linnavalitsusele teada. Me tahame olla 

linn, kes suudab edastada linlastele täpset ja kiiret infot, 

olgu selleks teavitus põlengust naaberkuuris, majas 

toimunud veeavariist või viimasel ajal teemaks olnud 

koroonaohust ja tulenevalt sellest pidevalt muutuvatest 

reeglitest. Tartu on personaalne.


