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Trendid



Maailma üldtrendid
• Globaliseeruv majandus
• Kliima- ja ilmastikumuutused

– Ring- ja rohemajanduse suurenev tähtsus

• Digitaliseerimine, automatiseerimine, 
robotiseerimine
– Töö iseloom muutub mobiilsemaks ja 

teadmismahukamaks
– Tehisintellekti areng
– E-kaubanduse osatähtsuse kasv

• Demograafilised muutused, tagasiränne
• Kogukondade rolli kasv
• Liitreaalsus ja kaugtöö



Taristutrendid ja tehnoloogiad

Tartu äärelinnastub, Tartumaa veel ääremaastub.

• Taristu,  transpordi- kui  energiasüsteemid  on  2040  
jätkuvalt  olemuslikult  modernistlikud,  kuigi  tarkade  
liidestega. 

• Samm-sammuline areng  on  jätkumas  sõidukitüüpide,  sh  
isesõitvate  autode  osas,  samuti  tee-ehituses ja  
energiasüsteemides.  

• Hüpet  täiesti  uutele  lahendustele  on  oodata  
kütusetüüpide  ning  energia  salvestamise  ja  varustamise  
osas.



Tartumaa ettevõtete probleemid täna

• Tööjõupuudus

• Tööjõu kvalifikatsioon

• Ametiõppe halb maine

• Ühendused maailmaga kehvad

• Madal lisandväärtus

• Sektorite horisontaalne integratsioon napp



Tartumaa tervise ja heaolu ülevaade
Eesti 

keskmine
Tartumaa 
keskmine 

Eesti 
halvim

Eesti 
parim

Oodatav eluiga Mehed (a) 73,2 74,9 69,5 74,9

Oodatav eluiga Naised (a) 81,9 83 79,7 83,1

Laste (0-14a) osakaal (%) 16,2 18,5 11,6 18,5

Eakate (>65a) osakaal (%) 19,3 18,0 22,7 17,3

Tööhõive määr (%) 65,6 70,3 48,5 71,3

Surmad enne 65a (100 000) 3,1 2,3 5,3 2,3

Surmad vigast./mürgis. (100 000) 58,2 42,3 101,2 37,2

Piisav liikumine (16-74a) (%) 70,8 72,4 44,1 89,5

Elukoht turvaline (15-70a) (%) 84,7 91,7 70,0 97,1

Liikluses hukk./vigas. (1000) 1,4 1,3 1,7 0,8

Varavastased kuriteod (1000) 12,0 9,9 15,2 3,8

Isikuvastased kuriteod (1000) 5,1 3,4 7,3 2,5



Kiirdiagnoos
• Tartumaal on Eesti keskmisest kõrgem noorte 

inimeste osakaal, kuid rahvastiku üldise 
vananemisega eakate inimeste arv Tartumaal 
tõuseb. 
– toob kaasa suurema tervishoiu- ja hoolekandeteenuste 

vajaduse: suureneb krooniliste haiguste põdejate hulk. 

• Suurima haiguskoormuse põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused, mille kujunemisel on väga 
suur roll tervisekäitumisel (toitumine, alkohol, 
suitsetamine ja kehaline aktiivsus). Kasvajad on 
tervisekaotuse põhjusena teisel kohal. Vähki on 
võimalik vältida ligi 40% juhtudest, kuid taas on 
määravaks tervisekäitumine. 



Tartumaa visioon 

2040



• Tartus ja Tartumaal, heade mõtete linnas ja selle 
ümber on Eestis parim elukeskkond. 

• Kui tahad kauem ja tervemalt elada, kasvatada lapsi 
turvalises ja puhtas keskkonnas, teha huvitavat ja 
tasuvat tööd ning panustada sotsiaalselt aktiivsete ja 
kultuuriliselt põnevate kogukondade tegemistesse, 
siis koli Tartumaale! 

• Suurem osa meie hargmaistest kodanikest ongi 
siiakanti ankrusse jäänud. Lonely Planet nimetab 
2040 Tartu – väikese puust linna – elamisväärseimaks 
väikelinnaks maailmas. 

• Vähetähtis maailmas kuulsaks saades pole seegi, et 
Tartumaa vabanes esimese maakonnana Eestis 
fossiilenergia kasutamisest energeetikas.



• 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnast alates 
levis see teadmine mujalegi maailma. 

• Tartumaa elanikkond on sisserände tulemusel 
veelgi rahvusvahelisem, noorem ja nutikam 
kui täna – veerand siinseid üliõpilasi pärineb 
väljastpoolt Eestit. 

• Õpitakse peamiselt eesti ja inglise keeles, 
eriklassides-kursustel ka vene, soome, hiina ja 
läti keeles.

– Õpetatakse aga veel mitmeid maailma- ja 
Euroopas haruldasi Aasia maade keeli. 





• Tartust on saanud Lõuna-Eesti täieline kaubanduslik 
ja hariduslik aga ka äriteenuste ja arenduskeskus ja 
ülemaailmne idufirmade keskus. 
– Lõuna-Eesti maakonnalinnu ühendav ligi 100 töötajaga 

võrgustikupõhine arenguagentuur tegeleb transpordi-, 
tööstus- ja turismiarenduse ning piirkonna ja selle 
ettevõtete turundusega. 

• Tartumaa ettevõtted kasutavad uusimaid
tehnoloogiaid, digilahendusi, automatiseerimist, 
robotiseerimist ja ringmajanduse põhimõtteid. 
– Ettevõtted, teenuste pakkujad ja koolitajad 

spetsialiseeruvad koostöös Lõuna-Eesti linnade, koolide 
ja uurimiskeskustega. 

• sTARTUp Day on ülemaailmne megaüritus, Tartu on 
idufirmadele sama, mis maailma ärieliidile Davos. 



• Enam kui kahel miljonil Eesti e-residendil on konto avatud 
just Tartu pangakontorites – siinse elulaadi pärast. 
– Sealjuures meeldib meie e-kodanikel end ravida just 

Kliinikumis ja Lõuna-Eesti spaades. 
– Väheoluline siin ei ole ka E-tervise süsteemi ja 

personaalmeditsiini digi-rakenduste arendamine, milles 
osaleb veerand Tartu tarkvaraklastri firmadest. 

• Neile on vaja ruume ja nad peavad maailmas liikuma. 
– Tartusse saab nüüd lennata Varssavi, Riia ja Helsingi kaudu, 

aga ka tunnirongile astudes Ülemistelt. 
– Tartu raudtee-alale on kerkinud uus city ja linnaterminal, kust 

tramm viib külalised kliinikumi ja kesklinna ning kiirbuss 
lennujaama. 

– Tartlased ja lähilinlased pargivad seal oma kahe- ning 
lõunaeestlased oma neljarattalisi sõiduriistu. 

• Tartumaa on aastal 2040 maailmas omanäoline ja 
uuenduslik, nutikalt planeeritud hea elukeskkonna, eheda 
looduse ja kultuuripärandiga. 



Tartumaa strateegia

2040



Tartumaa inimressurss ja haridus 2040

1. Mainekas hariduskeskus (Tartu Ülikool, Tartu 
kui ülikoolilinn).

2. Säravad õpetajad, visiooniga koolijuhid (et 
noored õpetajad tunneks end oodatuna)

3. Paindlikkust ja koostööd toetav 
hariduskorraldus (et pearaha ega omandivorm 
ei takistaks kedagi ega midagi).

4. Täiskasvanuharidus.

5. Üld- ja kutsehariduse lõimimine (Tartumaa 
hariduskonsortsiumi elukestev selvekool).



Ettevõtlus: kutseõpe, digitaliseerimine 
ja turundus

6. Kutsehariduse väärtustamine ja vastavusse 
viimine tööturu vajadustega.

7. Ettevõtete rahvusvahelistumine toetamine.

8. Struktuurimuutuse soodustamine ja ettevõtete 
arendusvõime tugevdamine.

9. Paindlikumad töösuhted õppuritele, eakatele, 
väikelaste vanemaile.

10. Talentide meelitamine.



Taristu areng 2040  

11.Tartu välisühendamine!
12. Planeerime! Sidus linnapiirkond ja 
kestlikud äärealad.
13. Autoliikluse vähendamine!
14. Rohevõrgustiku ja Emajõeriigi 
sinivõrgustiku arendamine.
15. Taastuvenergia kasutamise laiendamine 
ja energiatõhususe tõstmine.
16. Tartumaa 100% internetiseerimine



Tervis ja heaolu

17. Vajadustest lähtuvad hoolekande ja 
tervishoiuteenused kättesaadavad kodu lähedal

– Tugev ja kvaliteetne arstiabi.
– Hoolekandeteenuste kättesaadavuse parandamine.
– Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste 

integreerimine.

18. Tervist ja turvalisust toetava elu ja mõtteviisi 
arendamine

– Elanikkonna ohutusalase ja terviseteadlikkuse 
tõstmine.

– Tervist toetava keskkonna loomine.
– Eakate särtsakate ja aktiivsena hoidmine – ühiskondlik 

panustamine vastavalt nende võimekusele.



V Turundus, turism ja kultuur

19. Piirkondliku kuvandi loomine ja liidestamine
Tartumaa tasandil ja Lõuna-Eesti 
turismiklastriga.

20. Tartumaa ja Lõuna-Eesti kompleksturundus.

21. Süstemaatiline uuringute läbiviimine. 

22. Piirkondlik turismiarendus. 



Tartumaa omavalitsuste 
strateegiad



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Tartu



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Tartu

TARTU ON TEGUSATE, LOOVATE JA ÕNNELIKE 
INIMESTE LINN

Tartu on ülikoolilinn, Eesti vaimupealinn ja 
nooruselinn, nutika ettevõtluskeskkonnaga 
teenuskeskus. Inspireeriv, unikaalse 
kultuuripärandiga, looduslähedane ja 
turvaline linn ning atraktiivne reisisiht.



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Luunja

Luunja vald on kvaliteetse elukeskkonna, heal 
tasemel avalike teenuste, mitmekesise 
majanduse ja kaasaegse taristuga omavalitsus, 
kus väärtustatakse haritust, 
kultuuritraditsioone, elanike sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning aktiivset, tervet ja säästvat 
eluhoiakut.



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades – Nõo vald

Nõo vald on kvaliteetse elukeskkonna, 
tasakaalustatud majanduse ja kaasaegse taristuga 
tugev kohalik omavalitsus Tartumaal, kus 
väärtustatakse haritust, aktiivset ja tervislikku 
elulaadi, kultuuritraditsioone ning elanike 
ühtekuuluvust. 



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Elva

Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele 
ning ideedele avatud, parima elu- ja 
ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse 
head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Kambja

Kambja vald on linnaregiooniga tihedalt seotud, 
tugeva identiteediga elukoht, looduslikult kaunis 
turvalise elukeskkonnaga tunnustatud elupaik, 
kus kantakse hoolt igas vanuses vallaelaniku 
eest. Vald on tunnustatud koostöö- ja 
kompetentsikeskus.



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades - Peipsiääre

Peipsiääre vald on soositud paik elamiseks, 
kultuurilise mitmekesisuse, unikaalse looduse, 
konkurentsivõimelise ettevõtluse ja elujõulise 
kogukonnaga.



Visioonid Tartumaa omavalitsuste 
arengukavades – Tartu vald

Tartu vallas on välja arendatud kõikidele elanikele 
atraktiivne elukeskkond, tagades kõrge 
elukvaliteedi, ettevõtliku maailmavaate ja 
looduskeskkonnast tuleneva säästliku mõtteviisi.



Rõhuasetused Tartumaa 
omavalitsuste arengukavades

1. Haridus – koolide eripära leidmine,  õpetajate 
kvaliteet, praktiliste oskuste omandamine, 
kogukonna ja ettevõtjate kaasamine, huviharidus, 
elukestev õpe;

2. Elukeskkonna kvaliteet - kaunis ja puhas 
keskkond, teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, 
uued teenused, puhke- ja vabaaja veetmise 
võimalused;

3.     Kodanikuühiskonna esiletõus - tugev kogukond, 
turvalisus – kogukondade võimekuse 
suurendamine teenuste pakkumisel, kohapealse 
elu kujundamisel, külakeskused;



Rõhuasetused Tartumaa 
omavalitsuste arengukavades

4. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid – elanikkonna 
vananemine ja sotsiaalsed teenused, 
vähekindlustatud pered, puuetega inimesed;

5. Noorte tööhõive – noorte kaasamine ja 
talentide innustamine;

6. Läbipaistev ja kaasav juhtimine – omavalitsus 
lähemal inimesele;

7. Inimkapitali arendamine ja 
innovatsioonivõimekuse suurendamine;



Rõhuasetused Tartumaa 
omavalitsuste arengukavades

8.    Ettevõtluse soodustamine – innovaatilised 
välisturu võimekusega väikeettevõtted, kohaliku 
ressursi kasutamine;

9.    Puhkemajanduse arendamine – investeeringud 
puhkeobjektidesse, kvaliteetne majutus ja 
toitlustus, aktiivse puhkusega ja loodusturismiga 
seotud teenuste arendamine;

10. Koostöövõimekus teiste valdadega, regioonidega 
ja rahvusvahelistumine, välisühendused;

11. Ligipääsetavus - transport, Internet.



Elukeskkonna- ja turismiobjektid

Elva vald – Elva linn, Kentsi paisjärve ümbruse 
arendamine, veetee Võrtsjärv-Emajõgi-Peipsi;

Tartu vald – Jääaja Keskus, Vudila, Elistvere 
loomapark, Palalinna terviserajad, Piirissaare;

Peipsiääre vald – Alatskivi lossi arendus, Kolkja 
vanausuliste muuseum, Sibulatee, Peipsi järv;

Kambja vald – Põllumajandusmuuseum, Uhti 
kõrts, Kambja kirik;

Kastre vald – Lennundusmuuseum, Lange 
motokeskus, Vooremägi, Emajõgi, G.Suitsu 
muuseum, Järvselja ürgmets; 



Elukeskkonna- ja turismiobjektid

Luunja vald – Emajõgi, puhkeala arendamine 
Luunjas;

Nõo vald – Tõravere Observatoorium, Luke mõis, 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu;

Tartu linn – ERM, Ahhaa, Aura ja V-spa, muuseumid, 
jne; Emajõgi, Euroopa kultuuripealinn 2024; 

Omavalitsuste-ülesed projektid: kollased aknad “Elu 
kahe maailma piiril”, Peipsimaa turundus, Emajõe 
võrgustiku arendamine koos lisajõgedega..., 
muuseumide ja teemakeskuste ühine 
arendamine/turundamine, suuremad 
ühisüritused


