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Esitaja Tartu Linnavalitsus 

Tegevuse elluviija Tartu Kutsehariduskeskus 

Partnerid - 

Tegevuse nimetus Tartu Kutsehariduskeskuse õppehoonete rekonstrueerimine  

Tegevuse kirjeldus, 
eesmärk ja tehtavad 
tööd 

Tegevuse raames rekonstrueeritakse Tartu Kutsehariduskeskuse (KHK) 
õppekomplekse eesmärgiga kaasajastada õppetingimusi ning tagada õppijate 
tervis ning ohutus. 
Põllu tänava õppehoone A korpust on Tartu KHK linna eelarveliste ning oma 
vahenditega järk-järgult renoveerinud. Tegevuse raames viiakse 
renoveerimistööd lõpuni kogu õppehoones. Renoveeritakse Põllu tänava 
õppekompleksi juures asuv staadion, millega arendatakse õppijates 
tervisekäitumist. Kopli tänava A õpphoonesse rajatakse lift, et tagada 
liikumispuudega inimestele ligipääs õppetööle. Kopli tänava A hoone 4. 
korrusel asuvad Tartu KHK IT erialade laborid ning lifti või muu ligipääsu 
puudumine on olnud oluline takistus õppijate liikumisele korruste vahel. 

Tegevuse elluviimise 
koht 

Tartu KHK õppekompleksid aadressidega Põllu 11 ja Kopli 1 Tartu 

Tegevuse sihtrühm 
ja selle suurus 

Tartu KHK on Tartu maakonna ainuke kutsekool. Sihtrühmaks on põhikooli ja 
gümnaasiumi lõpetanud noored üle Eesti. Tartu Kutsehariduskeskuses on 
2018/2019 õppeaastal 2762 õpilast. Lisaks koolitab Tartu KHK erinevatel 
erialadel keskmiselt 3000 täiskasvanut õppurit aastas.  

Tegevuse mõju ja 
selle ulatuse 
kirjeldus 

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseõppeasutus. Koolis õpib 
2018/2019 õppeaastal 2762 õppijat, kellest 53% on pärit Tartu linnast ja 
maakonnast. Tartu maakonna õppurid (välja arvatud linn) moodustavad 21% 
kõigist õpilastest. Toetudes haridusstatistikale https://www.haridussilm.ee/  
on maakonnast pärit õppijate hulk  regulaarselt 20-23% õpilastest aastas 
(koos Tartu linnast pärit õppijatega 50-53%). Lisaks tasemeõppes õppijatele 
osaleb Tartu KHK-s koolitustel keskmiselt 3000 täiskasvanud õppijat aastas. 
Kutsehariduskeskuse õppijate hulgas on kõigist Eesti piirkondadest pärit 
inimesi. Kvaliteetne õpikeskkond ja pakutav haridus võimaldab nii Tartumaa 
kui kaugemalt tulnud õppuritele paremaid võimalusi tööjõuturul osalemiseks.  

Tegevuse väljundi- ja 
tulemusnäitajad 
ning saavutatavad 
sihttasemed 

Tartu KHK õppekompleksid on rekonstrueeritud kaasaegsetele nõuetele 
vastavaks õpikeskkonnaks, mis võimaldab läbi viia nüüdisaegsele 
õpikäsitlusele vastavat õpet. 
Tegevuse tulemusel on:  

1. Lõpule viidud Põllu 11A õppehoone rekonstrueerimistööd 
2. Osaliselt rekonstrueeritud Põllu 11 A staadion 
3. Tagatud liikumispuudega õppijatele juurdepääs Kopli 1 A õppehoone 

kõrgematele korrustele. 

KOV puhul seos 
kehtiva KOV 
arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 

Tegevus panustab Tartu linna arengukava 2018-2025 eesmärkidesse 2: 
„Tartus toimib terviklik ja rahvusvaheliselt avatud haridusasutuste võrgustik, 
mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist“ ja 4: „Tartu on 
elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri 
taseme haridusasutusi“ (lk 12) ning arengukava peatüki 3.1: „Kooli- ja 
teadmuslinn“ meetmesse „Haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks ja 
turvalisemaks“ (lk 15). Eelarvestrateegias sisaldub objekt haridusasutuste 

https://www.haridussilm.ee/


investeeringute kavas (lk 52). 
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaju
htimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf 
 

Tegevuse panus 
Eesti 
regionaalarengu 
strateegia 2014-
2020 eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärki 1: 
„Toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja 
ettevõtluskeskkond“ (lk 23,24) ning eesmärki 3: „Piirkonnaspetsiifiliste 
ressursside oskuslik ärakasutamine“ (lk 25, 26) 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regio
naalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 

Tegevuse panus 
Tartu maakonna 
arengu- strateegia 
2040+ eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Tartumaa arengustrateegia 2010 eesmärgi 4: „Lõimitud 
üld- ja kutseharidus, mis on vastavuses tööturu vajadustega“ tegevustesse 4.1 
ja 4.4.  (lk 9, 10) ning eesmärki 5: „“Kättesaadav ja mitmekesine 
täiskasvanuharidus“ (lk 10). 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaj
uhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf 
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Eelarve tegevuste ja 
alategevuste lõikes 
ning eelarve aluseks 
olev eeldatav 
hinnakalkulatsioon 

1. Põllu 11 A  õppehoone viimase etapi rekonstrueerimine  400 000 
2. Kopli 1A lifti rajamine 
2. 1 Lift projekteerimine 20 000 
2.2. lifti ehitamine 150 000 
3. Põllu 11A staadioni osaline rekonstrueerimine  
 3.1. staadioni rekonstruktsiooni projekt 20 000 
 3.2. staadioni rekonstrueerimise ehitustööd 150 000  

Kavandatud 
omafinantseeringu 
maht 

210 tuh eurot 

Kavandatavad 
omafinantseeringu 
allikad 

Tartu linna eelarve 

Kavandatav 
partnerite poolne 
kaasfinantseering 

- 

Võimalik taotletav 
toetuse summa 
MATA meetmest 

630 tuh eurot 

Võimalik 
kaasfinantseering 
muudest 
vahenditest 

- 

 

Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsusega nr 188  

Lisa: Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsus nr 188 
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