
Numbri teema: tehniline

nr 7–2013 3,2 € 

issn 1736–8316

Kaas: volditavad majad

Välieluruumi ajakiri ÕU

Pille Metspalu
„Kujundame meie ühist pesa.“ 2

Toomas Paaver 
Intervjuu üleriigilisest planeeringust ja seo-
tud temaatikast. 14

Grete Arro
Keskkonna psühholoogiga 
keskkonna psühholoogiast 24

Madle Lippus
Kaaluta kapital 34

Indrek Ranniku
Kas avalikkuse planeerimisse kaasamisel on 
mõtet?  38

Agnes Joala
Suur jalutuskäik 48

Anna-Liisa Unt
Kinnisvara arenduse stiilinäide minevikust: 
Oma Kolde elamud Pelgulinnas 66

Merje Müürisepp
Zhejiang Shangyu Tööstuspargi 
planeerimis võistlusest 74

Ülar Mark
Varesesaar inimestele 78

Tõnis Savi
Ennekõike on rattasõit puhas mõnu 84

Jarmo Kauge
Ideaallinn, mis mureks? 86

Bussijaama konkursi asi 94

Mart Port
Väike-Õismäe tulevikuvisioonid 100



2 3Rubriik: Planeerimine Pealkiri: „Kujundame meie ühist pesa Autor: Pille Metspalu

„Kujundame meie 
ühist pesa.“
Vormipõhine kodeerimine planeerimismeetodina USA-s.

Pille Metspalu

„Selles ongi kogu planeerimise mõte – ehi-
tame, kujundame, säilitame meie ühist 
pesa. Ja vormipõhine kodeerimine on sel-
leks parim viis.“ Steve Price, FormBased 
Codes Institute’i üks eestvedajatest, kellelt 
teiste taoliste hulgas uudse lähenemise 
kohta aru pärin, noogutab sisendusjõuli-
selt pead. 2012. aasta novembri seisuga 
oli USA-s kokku 433 „koodi“ või planeerin-
gut, mis vastasid vormipõhise lähenemise 
kriteeriumitele1 ja tundub, et see arv on 
kiiresti kasvamas.

Euroopa poolt vaadates näib ruumiline 
planeerimine USA-s olevat midagi sellist, 
millest midagi head rääkida ei saa. Üli-
liberaalne arendajakeskne planeerimis-
viis, laiutav maakasutusmuster ja valg-
linnastumine, linnasüdamete hoolimatu 
uuendamine (urban renewal), autokesksus 
elustiilis ja linnaruumis on teemad, mis 
planeerimiskirjanduses vast kõige enam 
ameerika liku lähenemisega seondu-
vad. Pisut süvenedes ja lähemalt vaadates 
aga leiab ka Ühendriikide planeerimises nii 
mõndagi tähelepanuväärset.

1 Borys & Talen, Codes Study, 2012

Üheks minu jaoks intrigeerivaks tee-
maks on vormipõhine kodeerimine ( form-
based coding, edaspidi kasutatud lühendit 
FBC) planeeringute lähtekohana. Tegemist 
on uusurbanistlikust mõtteviisist (New 
Urbanism) väljakasvanud meetodiga, mida 
mõnikord peetakse lausa revolutsiooniks 
maakasutuse planeerimises. Lühidalt 
öeldes pöörab vormipõhine lähenemine 
peapeale modernistliku vorm-järgib-
funktsiooni põhimõtte, andes planeerin-
gus ette täpsed parameetrid hoonestusele 
ja tänavaruumile, kuid jättes kasutusviisi 
lahtiseks. Sellise toimimisviisi eesmärk on 
saavutada inimsõbralik, jalakäijakeskne, 
haaratav ja mitmekesine linnaline ruum, 
pakkudes tulemuse garantiiks detailseid 
graafilisi regulatsioone. Et aga mõista, 
milles seisneb meetodi uuenduslikkus ja 
kuidas see toimib, on vaja põgusat ülevaa-
det Ühendriikide planeerimise olemusest. 

Planeerimissüsteem Ameerika 
Ühendriikides
USA planeerimissüsteem on üsna kee-
rukas, planeerimistasandeid on arvukalt 
ning planeeringute liigid ei ole nii sel-
gelt välja joonistunud kui meil. Nii saab 

meie mõistes peaaegu detailplaneeringu 
koostada tervele linnale, üsna detailseid 
maakasutuspõhimõtteid antakse ka maa-
konnatasandil. Kõikidel osariikidel on pla-
neerimisalane seadusandlus, kus näiteks 
tuuakse ära ka üldplaneeringus (master-
plan või general plan) käsitlemist vajavad 
teemad. Planeeringud on põhimõtteliselt 
sarnased Eesti planeeringutega, koosnedes 
seletuskirjast ja joonistest-kaartidest ning 
jagades juhiseid ruumi arendamiseks ja 
korraldamiseks. Uuemate planeeringute 
tekstiosad on küll oluliselt lühemad ja 
konkreetsemad, ära tuuakse nummer-
datud käskudena ruumilise arengu põhi-
mõtted ja ehitusreeglid. Meil nii oluline 
kaalutlemine, määratud põhimõtete-tingi-
muste põhjenduste väljatoomine ei kajastu 
USA planeeringudokumentides praktiliselt 
üldse. Planeerimine on, sarnaselt Ees-
tiga, kohaliku omavalitsuse ülesanne ja 
planeerin gute koostajateks on erasektori 
planeerimisbürood. Planeeringute koosta-
mine on küll kohustuslik, kuid nende uuen-
damise ajaline mõõde on jäetud lahtiseks.

Lisaks planeeringutele on aga igapäe-
vastes otsustes vast olulisemgi zoning 
ordinance, omavalitsuse tsoneerimismää-
rus. Tsoneering võib olla koostatud koos 
üldplaneeringuga, kuid sageli on tsonee-
rimismäärus juba paarkümmend aastat 
enne jõus (tsoneerimine kui planeerimise 
aluspõhimõte kirjutati seadusesse juba 
1926. aastal). Tsoneerimisest, algsest õil-
sast konfliktsete maakasutusviiside eral-
damise põhimõttest – et elamualad vahe-
tult rasketööstuse kõrvale ei tekiks, on aja 
jooksul kujunenud kasutusviiside seadmise 
raketiteadus. Nii on tsoneerimismäärus 
sageli paarisajaleheküljeline keerukas jurii-
diline tekst, mille juurde käib meilegi tuttav 

värvilapiline kaart. Maatükkide kasutus-
otstarbed on aga absurdselt üksikasjalikud – 
näiteks on eraldi kasutusteks kingapood ja 
saapakauplus. Ruumikujunduslikud tingi-
mused on tsoneerimismäärustes seevastu 
suhteliselt ebamäärased, peamiselt kasu-
tatakse keskmist tihedust (elamisühikut 
pindalaühikul või indeksit FAR – floor area 
ratio, suletud brutopinna suhet krundi pind-
alasse), kuid on ka täpsemaid näitajaid nagu 
tagasiasted krundipiirilt (setbacks) jm. Sel-
lest, kuidas sellise tsoneeringuni jõutakse, ei 
ole kõrvaltvaatajal praktiliselt võimalik aru 
saada. Tsoneering on aluseks projekteeri-
misel ja ehituslubade väljastamisel, meie 
mõistes detailplaneeringu kohustust sageli 
ei ole. Ehitusprojektide osas on suuremates 
linnades otsustavaks asjatundjatest kuju-
neva linnakujunduskogu (Design Review 
Board) seisukoht. Väiksemates asulates 
käib koos linna lihtkodanikest koosnev 
kogukonna arengukomisjon (Community 
Development Board, mõnikord ka Planning 
Commission), mis samuti omab praktiliselt 
vetoõigust iga arhitektuurse detaili osas.

Vormipõhine planeerimine 
vs tavapärane, maakasutuse 
tsoneerimisel põhinev planeerimine
Nagu kogu uusurbanistliku liikumise 
puhul, nii on ka vormipõhise kodeerimise 
alltekstiks võitlemine valglinnastumisega 
läbi tiheda, mitmekesise, ühistranspordiga 
seotud ja kergliiklejasõbraliku linnaruumi 
kavandamise. Huvitav on siinkohal USA 
ida- ja lääneranniku erinevus. Väideta-
valt mängib uusurbanismi puhul idas 
olulisemat rolli „ajaloolise“ linnapildi säi-
litamine ja taaselustamine naabruskon-
dadena. Läände jäävates piirkondades 
pööratakse aga peatähelepanu „rohelistele 

Planeerimine
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□ Joonis 1. „Maa-linna transekt“, mis aitab aru saada, kuhu millised hoonestustüübid sobivad; tsoonide ülesehitus on reeglina joonel maaline-linnaline (väga hõre hoonestus – tihe linnaline hoonestus)
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asjadele“ nagu energiasääst, loodusalade 
säilitamine jms. Mõlemal pool aga võtab 
vormipõhine kodeerimine sihikule eel-
kõige avaliku ruumi (public realm), andes 
konkreetsed tingimused tänavaruumile ja 
tänavaid piiravale fassaadivööle. Vormi-
põhise lähenemise pooldajad rõhutavad, 
et just füüsiline vorm on kogukonna 
või koha kõige originaalsem ja kestvam 
tunnusjoon. Ajalooliste hoonete kasutus 
võib muutuda, kuid aja jooksul omaseks 
saanud füüsiline vorm väärib säilitamist 
ja „paljundamist“ uushoonestusalade 
üldiste vorminõuete näol. „Kodeerides“ – 
vormipõhist planeerimislahendust välja 
töötades – toimib vormipõhisus tsoneeri-
misprintsiibina, laenates selleks loodus-
teadustes levinud transekti mõistet. 

Vormipõhise lähenemise ja harjumus-
pärase maakasutusotstarvetel põhineva 
planeerimise (Euclidean zoning) peamised 
erinevused on järgmised (vt Joonis 1. eel-
misel leheküljel):
/ Graafilisus – „üks pilt on parem kui 

tuhat sõna“. Vormipõhiste planee-
ringute seletuskirjad on oluliselt 
lühemad (paarisaja lehekülje asemel 
paarkümmend) ning enamus tingi-
musi on esitatud lihtsalt loetavate 
jooniste ja tabelite kujul. Seletuskirju 
ilmestatakse sageli nostalgilisevõitu 
akvarelljoonistega, mis on paigutatud 
kõrvuti olemasolevat olukorda kajasta-
vate fotodega. (Joonis 2.)

/ Üksikasjalikud regulatsioonid soovitud 
linnapildi garantiina – vastandu-
des FAR-indeksile (mis võimaldab 
hoonestusmahtu kavandada erineval 
moel) annab vormipõhine lähenemine 

□ Joonis 2. Illustratiivne 
näide linnaruumi 
ümberkujundusvõimalusest 
Benicias ((Benicia Downtown 
Mixed Use Master 
Plan. Opticos Design 2007)

□ Joonis 3. Petaluma keskosa planeeringus kavandatud tänavavõrk ja kvartalitestruktuur 
(katkendjoontega) lähtub olemasolevast, elanike poolt väärtustatud piirkonnast (lillad 
jooned). (Central Petaluma Specific Plan Smart Code, Lois Fisher Town Design 2003)

□ Joonis 4. Tänavakoridori ümberkujundamine atraktiivseks avalikuks 
ruumiks (Autor S.Price, Urban Advantage) Kas läheb sisse?
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□ Joonis 5. Näide regulatiivsest plaanist (Benicia Downtown 
Mixed Use Master Plan. Opticos Design 2007)

□ Joonis 6. Fassaaditüüpe selgitav tabel (Benicia Downtown 
Mixed Use Master Plan. Opticos Design 2007)
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ette väga detailsed kriteeriumid kuni 
hoone- ja fassaaditüüpideni välja.

/ Segafunktsiooni soosimine – FBC toob 
välja lubatud kasutusviiside vahemiku 
hoonestustüüpide kaupa, mitte ei 
reguleeri detailselt üksikuid kasutus-
viise kruntide kaupa.

/ Inimsõbraliku linnaruumi tähtsus-
tamine – hoonestusalade struktuur 
lähtub kvartalite suuruse ja kruntide 
paigutuse osas jalakäijast; tänavavõrk 
arvestab jalakäijale sobivate otse-
ühenduste vajadusega; tänavaruum on 
katkematult palistatud hoonestusega, 
mitte parklate ja ulatuslike tagasias-
tetega; hoonefassaadid peavad olema 
„läbipaistvad“ – rohkete akna- ja 
ukseavadega. Veendunult soositakse 
äärmiselt liigendatud fassaade ning 
linnapilti kirjuks muutvat detailiroh-
kust – „inimestele ei meeldi sile ja tühi 
sein“. Kontrast peatänava-äärsete 
hoonefassaadide ning varjujäävate 
tagakülgede osas on suur, materja-
likasutus, välisviimistlus ja vorm on 
viimastes oluliselt tagasihoidlikum.
(Joonis 3.) 

/ Osalusplaneerimisel – vormipõhise 
planeeringulahenduse väljatöötamisel 
kasutatakse charette’i, paari nädala 
peale jagatud avalike ürituste prog-
rammi. Charette’i osaks on nii tava-
pärased ettekanded-ajurünnakud kui 
ka jalutuskäigud ja rühmatööd. Olu-
line osa on nö pildilisel manipu-
latsioonil – ühiselt väljamõeldud 
visioon vormitakse kohapeal kiirelt 
ja oskuslikult joonistustesse-maket-
tidesse. Kokkulepete ja üksmeele 
saavutamiseks kasutatakse tihti enne 
või pärast fotomontaaže, (Joonis 4.) 
Vormipõhine kood planeeringuna või 

planeeringu osana koosneb reeglina viiest 
osast:
/ Regulating Plan – võtmekaart, mis 

näitab ära tsoonide paiknemise, 
millega omakorda on seotud kindlad 
hoone-, tänava-, fasaaditüübid ja 
kujunduspõhimõtted. (Joonis 5.)

/ Urban Regulations – hoonestustüübi 
põhised ja tabeli või maatriksi vormis 
esitatud nõuded hoonete mahule, 
kõrgusele ja paigutusele.

/ Street Regulations – tänavate ristlõi-
ked tsoonide kaupa

/ Landscape Regulations – haljastus – 
kasutatavad liigid, puude-põõsaste 
asukohad, suurused jms 

/ Architectural Regulations – graafili-
sed ettekirjutused hoonestusdetaili-
dele, lubatud materjalidele jms  
(Joonis 6.)

Vormipõhise lähenemise 
 kriitika ja tähendus Ameerika 
planeerimiskultuuris
Hoolimata sellest, et tegemist on libera-
lismi hälli kohta väga karmi reguleerimi-
sega, on kriitilisi sõnavõtte FBC kohta ülla-
tavalt vähe. FBC valjuhäälseid vastaseid 
ei leidu ei arhitektide (kelle loomevaba-
dust FBC oluliselt piirab) ega ka arenda-
jate hulgas. FBC-usku planeerijad toovad 
välja, et ühesed detailsed regulatsioonid 
annavad nii arendajale kui linnaelanikule 
garantii, et toimuvad arengud vastavad 
täpselt charette’l ühise visioneerimise 
käigus loodud ilupiltidele. Vormipõhine 
lähenemine on endaga kaasa toonud 
projektide vastavust kontrolliva ja vaja-
dusel tingimusi selgitava linnaarhitekti 
(sageli ka Urban Design Officer) ameti-
koha loomise. Siiani oli igas USA linnas 
küll planeerija, kuid arhitekti ametikohta 
enamasti vajalikuks ei peetud. Omamoodi 
võib vormipõhist lähenemist pidada tagasi-
pöördumiseks maestroplaneerimise poole, 
kus ekspertteadmisel on määrav ja vää-
ramatu roll. Viimast arusaama toetavad 
kriitikanooled elanikelt ja kohapealsetelt 
arhitektidelt-projekteerijatelt, kes hooli-
mata hoolsast osalemisest avalikus pla-
neerimisprotsessis ei saa lõppdokumenti 
vaadates aru, kust mõni konkreetne nõue 
pärineb. Siiski tunnistatakse enamasti, 
et üldised põhimõtted, mida vormipõhine 

planeering endas kannab, on igati arusaa-
davad ja vajalikud. Saatan peitub pigem 
üksikasjades ja neid on, tervele linnaosale 
detailplaneeringust oluliselt täpsemat 
lahendust luues, palju.

Näiteid vormipõhisest linnaruumist
Ükskõik, kas pidada FBC-d planeerimise 

alustalasid kõigutavaks revolutsiooniks või 
tagasipöördumiseks linnakujunduse algtõ-
dede juurde, vormipõhiste planeeringute 
järgi väljaehitatud või ümberkujundatud 
ruum erineb tõepoolest tavapärasest USA 
linnapildist. Allolevad fotod pärinevad 
California väikelinnadest, kus vormipõhi-
sed uusarendused või linnaruumi ümber-
kujundamised on pärjatud erialaliitude 
auhindadega.

Foto 1. Walnut Creek ???
Fotod 2-3 Hercules
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Intervjuu 
üleriigilisest 
planeeringust 
ja seotud 
temaatikast. 
Küsis Õu toimetus, selgitusi jagas arhitekt Toomas Paaver.

◀
Töötasid üleriigilise planeeringu 

„Eesti 2030+“ koostamisega 
aastatel 2009–2010. Vabariigi 

Valitsus kehtestas selle 
dokumendi 2012. aastal. Kas 

lõplik planeering on 
Sinu arvates hea? 

▶
Kehtestatud üleriigilise planeeringu põhi-
mõtted on ideeliselt samad, milleni kolm 
aastat tagasi jõudsime. See visioon kõlab 
lühidalt umbes nii: „Eesti kui mugavalt 
ühendatud kompaktsete asulate mitme-
kesine võrgustik, mille arendamisel 
peetakse ehitatava keskkonna kvaliteeti 
kõikjal tähtsaks, kultuuripärandist ja loo-
dusest peetakse lugu, roheline võrgustik 

toetab inimtegevust, veekogudele ava-
netakse, riik ühendub muu maailmaga 
jne.“ Sellised suunad said laiapõhjaliselt 
läbi arutatud ning vaevalt et keegi väga 
vastu vaidleb. Üldise visiooniga jäin ise 
rahule ja ma arvan, et ka lõppdokument 
liigutab Eesti ruumi õiges suunas. 

Üldisest mõttest edasi tuleb aga käia 
pikk tee. Ma ei saa lõpuni rahul olla 
„Eesti 2030+“ lõppdokumendi vormi 
ja rakendamise ebaselgusega. Sisu 
poolest õige tekst jääb vormiliselt 
niipalju laialivalguvaks, et riigiasutuse 
või kohaliku omavalitsuse ametnikul on 
seda raske üksikotsustes kasutada. Ka 
näiteks domineeriv mõiste „hajalinnas-
tunud ruum“ ei kirjelda minu arvates 
hästi seda ruumi, mille poole me selle 

dokumendiga tegelikult püüdleme. Nen-
des küsimustes me Siseministeeriumis 
ühisele meelele ei jõudnud ning läksime 
sõpradena lahku. Tulevikku silmas 
pidades ei saa ignoreerida ka tõsiasja, et 
kui riik ei suurenda hüppeliselt ruu-
milise arenguga süsteemselt töötavat 
meeskonda ega loo keskset koordinee-
rivat riigiasutust, siis jääb mistahes 
visioon vähemalt poolenisti riiulisse. 

◀
Kuidas viia üleriigiline planeering 

ametnikele lähemale, teha 
selgeks lõppeesmärk? Kas oleks 

tarvis eraldi rakendusdokumenti, 
kus on sammhaaval käigud 

lahti seletatud, nö manuaali, 
kust ametnik saaks näpuga 

järge pidades otsuseid teha? 
Et need väikesed vahesammud 

viiks kõik lõppeesmärgile 
lähemale, mitte ei lammutaks 
veel viimaseidki potentsiaale.

▶
Rakendusmehhanismi puudumine oli 
„Eesti 2010“ peamine puudus ning see 
jääb ka „Eesti 2030+“ juures küllaltki 
pealiskaudseks ega pole päris veenev. Kui 
vaatasin teiste riikide samalaadseid doku-
mente, jäi mulle kõige parema eeskujuna 
silma Sloveenia „Spatial Development 
Strategy of Slovenia“. Sloveenia on meile 
ka oma suuruse ja lähiajaloo poolest 
üks sarnasemaid riike. Selles töös olid 
kõik olulised ruumilise arengu suunad 
teemade ja punktide kaupa nii hästi esita-
tud, et iga ametnik võib tõesti näpuga 
järge ajada. Seepärast ma ei ole kuidagi 
nõus, et dokumendile oleks juurde 
vaja eraldi dokumenti esimese doku-
mendi mõistmiseks. Sama kehtib meie 

seaduste, määruste või ka detailplanee-
ringute kohta. Dokumendid peavad ise 
arusaadavad olema. Samas ei saa isegi 
maailma parimad dokumendid ise tööd 
teha. 25.02.2011 Sirbis kirjeldasin raken-
dusmehhanismi peamist vastuolu järgmi-
selt ja ma näen ka praegust olukorda nii: 

Paljude planeerijate hulgas näib 
valitsevat kujutluspilt, et üleriigilise 
planeeringu alusel tehakse riiklikud aren-
gukavad ning hierarhilises järjestuses 
maakonna-, üld-, ja detailplaneeringud 
ning see justkui olekski piisav lahen-
dus. Ma ei usu päriselt sellesse. Ruu-
milise planeerimise senine staatilis-hie-
rarhiline süsteem ei sobitu tänapäeva 
dünaamilisse maailma. Kindlasti läheb 
maakonnaplaneeringutega aastaid, 
seejärel tehakse kaua üldplaneeringuid, 
igas omavalitsuses eri tempos. Sageli 
jõuab detailplaneering isegi sisulises 
mõttes vananeda, enne kui jõuab lõpule 
lohisev menetlusprotsess. Niisugusel 
viisil planeeringut ellu viies jõuaksid 
üleriigilise planeeringu põhimõtted 
tegelikku ehitustegevusse võib-olla alles 
sellesama 2030. aasta paiku. Paraku 
aga ei ole võimalik aega seisma panna, 
ruumiline areng leiab aset ka vahepealsel 
ajal. Seepärast arvan, et kiirelt muu-
tuvas maailmas vajame üleriigilisele 
planeeringule teistsugust rakendusmeh-
hanismi. Elluviimise nimel tuleb tööle 
asuda kohe ja pidada iga üksikotsuse 
tegemisel silmas seatud eesmärke. Seda 
kõigi tasandite planeeringute ja ehitus-
projektide lahenduste, maatehingute, 
investeeringute jaotuse ja muude otsuste 
puhul. Senisest paremini tuleb korral-
dada avaliku sektori asutuste jooksev 
töö ruumiliste üksikotsustega. Mõistlik 
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on jaotada ülesanded riigiasutuste vahel 
niiviisi, et iga üleriigilise planeeringu 
olulise eesmärgi elluviimine on mõne 
asutuse otsene ülesanne. Näiteks 
tervikliku ja seotud ühistranspordi-
süsteemi loomine ei ole praegu ühegi 
riigiasutuse kohustus. Aga kui keegi ei 
tööta jooksvalt eesmärgi nimel, siis see ei 
saagi teoks saada. Oleks hea, kui leiduks 
ka asutus, kes suudaks kogu ruumilist 
arengut üldiselt koordineerida, probleeme 
näha ja vajadusel reageerida. Praegune 
siseministeeriumi planeeringute osa-
kond on selleks ilmselgelt liiga väike. 

Rakendussüsteem peab eristama ka 
seda, kus ja millises mõttes on ruumiline 
areng riiklikult tähtis ja kuivõrd jääb 
kohalikuks küsimuseks. Näiteks Tallinna 
sadama-ala ja väikevalla põllulapi 
arengut ei tohi riigi poolt vaadata nii, et 
sealsed otsused on võrdväärselt kohaliku 
omavalitsuse pädevuses. Koostasin 
siseministeeriumis 2010. aastal ühe töö 
riigi üldiste huvide kohta, kuid kahjuks 
seda „Eesti 2030+“ lõppversiooni ei 
lisatud. Midagi sellist saaks teoreetili-
selt võtta riigi edasise töö, sealhulgas 
riigiasutuste loomise või ümberorgani-
seerimise vajaduse lähtepunktiks. Sealt 
edasi tuleb töötada riigi huvidele selgema 
ruumilise väljenduse loomisega, kaar-
dirakenduste, temaatiliste lahenduste, 
dünaamiliste planeerimissüsteemide, 
koostöö alustega. Kui need asjad on 
hästi tehtud, siis hakkavad institut-
sioonid loomulikul viisil jooksvalt ise 
tööle. Omavalitsuste üksikotsustesse 
ja ehitusprojektidesse on riigil, samuti 
teoreetlilisel riigiarhitektil, mõtet 
sekkuda üksnes niipalju, kui see seostub 
kuidagi riigi visiooniga või huvidega. 

◀ 
Paljude ruumiotsuste (head ja 

halvad) taga, mis linnades ja mujal 
realiseeritakse, on ametnikud –
nende otsustamisjulgus, maitse 
ja hari(d)tus. Palju on räägitud 

sellest, et omavalitsustel puudub 
suutlikkus, ametnikel vastav 

haridus, et ruumi puudutavaid 
otsuseid langetada. Kuidas 
saaks omavalitsusi aidata? 

▶ 
Meil on sellised ametnikud nagu on – 
asjatundjaid ja visiooniga mõtlejaid võiks 
omavalitsustes rohkem olla, aga ka 
praegused ametnikud püüavad enamasti 
teha võimalikult head tööd. Mulle näitab 
viimaste aastate töö kodanikuühenduse 
esindajana tihti hoopis seda, et pla-
neerimisvaldkonnas on omavalitsuse 
ametnikud pealesurutud menetlustest 
ning segasest õiguskeskkonnast liiga 
vaevatud. Sisulised küsimused võiksid 
lahenduda paremini, kui koostöö saaks 
toimuda vabamal viisil. Kuigi kehtiv 
planeerimisseadus oleks justkui loodud 
kogukonna osalemise jaoks, näitab 
kogemus, et see eesmärk töötab üksnes 
näiliselt, kulutades pigem aega ja avaliku 
sektori energiat. Kui kohalik omavalit-
sus ise ei soovi oma ruumiga töötada, 
julgeid visioone pakkuda, kodanikega 
koostööd teha või nende häält kuulata, 
siis ei aita ka bürokraatlikud reeglid.

Kui rääkida võimaliku uue riigiasu-
tuse loomise eesmärgist, olgu sellel 
nimeks riigiarhitekti meeskond või 
midagi muud, siis selline asutus saaks 
kõige muu hulgas aidata omavalit-
susi liigsest planeerimisbürokraatiast 

vabanemisel kas õigusloome kaudu või 
ka harimise ja nõuandmise kaudu. 

◀ 
Kas ongi lõpuks tarvis hunnikut 

dokumente, kus on detailideni 
reguleeritud ruumi puudutavad 

otsused (teed linnukesed 
erinevatesse kastidesse ja 

vastavalt linnukeste arvule, 
teed mingi otsuse). Kas inimlik 
mõõde ruumi loomisel hakkab 

ära kaduma ja asenduma 
erinevate tabelitega? 

▶ 
See on nii olnud juba pikka aega. Oma-
valitsused teevad praegu palju ülearust 
või dubleerivat tööd, paljuski sellel 
põhjusel, et riigi seadusi mõistetakse liiga 
jäigalt ning kardetakse eksida. Täna-
seks vaevab riiki ja omavalitsusi ka 
viimaste aastakümnete tohutu hulk 
kehtestatud planeeringuid, mida pole 
kerge kaotada. Need loovad ühtpidi 
ülemääraseid õigustatud ootusi, teistpidi 
piiravad paljusid omanikke ning mitmeid 
häid lahendusi ilma põhjuseta. Vanade 
planeeringute õiguslik tähendus tuleb 
ümber vaadata, mõeldes tulevikule. See 
ei pruugi tähendada tühistamist, vaid 
ümbermõtestamist. Riigi ja omava-
lituste asjakohane rollijaotus ning 
jooksev eesmärgistatud tahtejõuline töö 
võiks tuleviku õigusloomes asendada 
jäigalt ja igikestvalt kivisse raiutud 
kehtestamisotuseid. See muudaks 
protsessid ladusamaks. Kahjuks justiits-
ministeeriumis toimuv planeerimis- ja 
ehitusõiguse kodifitseerimine, mis idee 
järgi on positiivne ettevõtmine, sellist 
olemuslikku muutust ei kavanda. Arves-
tades aga üldiseid poliitilisi suundi 

õhukese riigi poole, võiks igasuguse 
loogika järgi olla riigil ju tahe vähendada 
omavalitsuste halduskoormust, see aga 
nõuaks värskemaid tuuli riigiasutustes.

◀
Üks olulisemaid teemasid on meie 

linnade ja mõistagi ka asulate 
avaliku ruumi kvaliteet. Eriti 

torkab see silma muidugi 
suuremates linnades, kus avalik 

ruum on tihtipeale lihtsalt see 
tükike, mis majadest-parklast-

teest üle on jäänud. Ning kui 
muudele linnaruumi osadele 

kulutatakse hea meelega, siis 
avalik ruum jääb tihtipeale 

selleks, nagu ta peale ehitust 
jääb. Teine asi on see, et sageli 

lahendatakse avalik ruum 
odavaima projektiga konkurssi 

korraldamata ja tulemuseks tekib 
midagi veel hoopis hullemat 

kui lihtsalt tühi (kuid säilinud 
potentsiaaliga) koht – halvasti, 

pealiskaudselt ja igas mõttes 
odav lahendus. Kas ja kuidas 

saaks avaliku ruumi kvaliteedi 
olulisust vastutajatele tõestada? 

Kuidas organiseerida linnade 
ehitamist selliselt, et avalik 

ruum ei oleks viimane, millele 
mõeldaks, vaid esimene?

▶
Minu ettekujutus üleriigilisest planeerin-
gust oli selline, et avalik ruum võiks olla 
selle dokumendi keskne objekt. Erinevalt 
vaba ettevõtluse arendamisest saab riik 
avaliku ruumi arendamist teadlikult suu-
nata või seda samm-sammult ise aren-
dada. Sellest, kuidas ja kus me avalikku 
ruumi arendame, sõltuvad tegelikult ka 
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planeerimisega midagi teha, küll aga 
hariduspoliitikaga. Üleriigiline planee-
ring saab riigi otsustele anda küll vajaliku 
sisendi, kuid rakendusmehhanism väljub 
ruumilise planeerimise valdkonnast.

Ruumilise planeerimise abil tuleb roh-
kem tähelepanu pöörata hoopis asulatele, 
sest üheks külade elujõu tagatiseks on 
tugevad, kompaktsed ja omavahel hästi 
ühendatud väikelinnad või alevikud, kus 
peamised teenused kompakselt koos 
toimiksid. Esmatasandikeskusest veelgi 
tähtsamad on suuremad sõlmpunktid 
kõigis riigi osades, tavaliselt on nendeks 
maakonnakeskused, kustkaudu selle 
tagamaaks olev maapiirkond ühendub 
teiste riigi osade ning kokkuvõttes ka 
muu maailmaga. „Eesti 2030+“ ning 
selle rakenduskava pöörab teenimatult 
vähe tähelepanu linnade ruumile. Kui 
linnad jätta üksnes omavalituse 
mureks, siis muutub riigiplaneerimise 
vajalikkus tõesti mõneti küsitavaks. 

◀
Maa-asulate ja ka linnade 

toimimise eelduseks on hea 
transpordivõrgustik. Millise 
suuna üleriigiline planeering 

sel teemal võtnud on? 
▶
Transpordivõrgustiku suunamist võib 
pidada „Eesti 2030+“ kõige tähtsamaks 
osaks, sest sellel tundub olevat ka 
mõningane mõju. Näiteks 2009. aastal 
tegelesime veel sellega, et parandada 
läänemereriikide kokkuleppe aluseks 
olevat kaarti, mille ühel versioonil ulatus 
Rail Baltic vaid kuni Riiani. See on 
rahvusvahelise ühenduse kõige tähtsam 
projekt, kuid me ei tohi selle kõrval 
unustada riigisiseseid ja linnasiseseid 

võrgustikke. Näiteks vahepealsel 
ajal tekkinud võimalus 1435 mm uue 
euroopa-suunalise otseliini kavanda-
miseks tekitab mõningase ohu, et nüüd 
teenib selle võrra vähem tähelepanu 
1520 mm Tartu-suunaline raudtee, 
mida pidasime riigisisese transpordi 
selgrooks ning mille viimine kiiru-
sele 160 km/h ei ole üleliia raske. 

Ideeliselt kujundasime „Eesti 2030+“ 
üheks peamiseks mõtteks inimeste 
valikuvõimaluste hulga suurenda-
mise, nii et inimene saab valida elu- ja 
töökoha, arvestades nende punktide 
vahelise hea transpordiühendusega. See 
tõstab kokkuvõttes riigi iga piirkonna 
võimalusi. Erinevalt erasektori äride 
otsesest suunamisest, on riigil võimalik 
ühistransporti ja ühendusi selgelt ise 
arendada. Kui räägime ühenduse kiiru-
sest, siis üleriigilise planeeringu selgeks 
otsuseks on rõhu asetamine raudteedele 
ja rongiliiklusele, mille abil saab olu-
liste linnade vahelise ühenduse kiirust 
hüppeliselt tõsta. Maanteede võrgustiku 
arendamisel tuleb tähelepanu suunata 
aga ohutusele, mitte kiirusele. Kuna 
soovime ühistranspordi kaudu parandada 
ühendusi kodude ja töökohtade vahel, ei 
piisa linnadevahelisest kiirrongist, vaid 
vaja on ka lõppjaamade ühendust jala-
käijasõbraliku avaliku ruumiga ning lin-
nasisese ühistranspordisüsteemiga. Ma 
näen mitmeid positiivseid märke, et 
riigiasutused võtavad tasahilju uusi 
põhimõtteid omaks. Näiteks Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) 
transpordiarengu spetsialist Toomas 
Haidak seab ajakirjas Inseneeria 8/2012 
prioriteedid järgmiselt: „Kõigepealt 
jalakäija, siis ühistranspordiga sõitja ja 

erainvesteeringud, arendajate valikud, 
inimeste elu- ja töökohtade valikud ning 
muud muutused, mida planeeringutega 
jäigalt reguleerida ei saa, kuigi planeeri-
missüsteem justkui üritaks seda. Avalik 
ruum on kõige kõikehaaravam mõiste, 
mis suudab tähistada kogu riiki hõl-
mavat, ühiselt kasutatavat terviklikku 
võrgustikku. Selle areng peaks seisnema 
kõigi transpordiliikide, jalgsiliikumise, 
era- ja ühistranspordi ning sealhulgas 
isegi looduses ja merel liikumise võima-
luste omavaheliste seoste järjekindlast 
parandamisest. Lisaks tuleb oluliseks 
pidada kõigi eriliste, väärtuslike, popu-
laarsete, ilusate, sümboolselt või mingis 
muus mõttes oluliste kohtade rõhutamist 
avaliku ruumi arengus. Avalik ruum võib 
ulatuda ka hoonete ja ühistranspordi-
vahendite sisse. Hoonete arhitektuurse 
lahenduse riigipoolse suunamise vajadus 
sõltub samuti sellest, kuivõrd on see 
hoone avaliku ruumi osaks. Avaliku 
ruumi mõiste aitab riigil olulist ebaoluli-
sest eristada. Kui üleriigilise planeeringu 
olulised teemad koondada avaliku ruumi 
mõiste alla, muutuks see dokument sel-
gemaks. Miskipärast mittearhitektidest 
kolleegid avaliku ruumi mõistet aga ei 
armasta kohe üldse ja seepärast ei läinud 
läbi ka idee selle mõiste seadmisest „Eesti 
2030+“ keskseks objektiks. Peame edas-
pidigi püüdlema selle poole, et ühiskond-
lik suhtumine ja õigusruum asendaks for-
maalse ehitusõiguse planeerimise avaliku 
ruumi tahtejõulise arendamisega – siis 
leiaks ka planeerimine oma õige koha.

◀
Eelmises üleriigilises 

planeeringus „Eesti 2010“ olid 
muuhulgas eesmärkideks seatud 

maakohtades elu edendamine, 
peamiste teenuste kättesaadavus 

jne. Ometi on tänaseks suletud 
kümneid koole, postkontoreid, 

pangakontoreid, kauplusi, 
kaotatud bussiliine. Lihtsalt 
ja otse küsides – kas sellisel 
dokumendil on üldse mõtet, 
kui tegelikkuses läheb kõik 

vastupidi? Kui tehtud reegleid 
täitmisele ei pöörata?

▶
Selle teema juures tuleb esimese asjana 
mõelda, mida üldse saame korraldada 
planeeringutega ning mida muude vahen-
ditega. Kahtlemata on Eestimaa erine-
vate paikade elujõu säilitamine tähtis, 
kuid kuivõrd me saame seda planeerida? 
Tegelikult kerkib sama küsimus näiteks 
väikepoodide säilitamise kohta linna-asu-
mites, kust teenused siirduvad suurtesse 
kaubanduskeskustesse. Traditsiooniline 
ehitiste või maakasutuse planeerimine 
neid küsimusi ei lahenda. Planeeringu-
tega saab seada piiranguid, kuid kedagi ei 
saa sundida ehitama, teenust pakkuma 
ega ka olemasolevat teenusepakkumist 
jätkama. Riik saab planeerida üksnes 
avaliku sektori teenuseid. Erasektori 
teenuseid saab suunata üldiselt vaid 
dotatsioonide kaudu. See kõik tähen-
dab juba riigieelarve planeerimist. 

Analüüsid on näidanud, et kõige 
tähtsamaks teenuseks ja külade ellujää-
mise peamiseks tagatiseks on kättesaa-
davas kauguses toimiv põhikool. Ilma 
selleta eemalduvad noored pered, küla 
vananeb ja sureb välja. Isegi pood ja 
ühistransport pole nii olulised. Vaja-
likud koolihooned on enamasti ammu 
olemas. Seega ei saa riik ehitusõiguste 
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siis autojuht“. Selline seisukohavõtt MKM 
poolt näitab, nagu rõhuasetused hakkak-
sid paika loksuma, sealt edasi on aga vaja 
süsteemset tööd iga üksiku projektiga. 

◀
Kui praegu ka perekonnad 

sooviksid maal elada ja autota 
hakkama saada, siis see ei ole 

lihtsalt võimalik, kui päevas 
liigub heal juhul üks buss. Kas 

üleriigilise planeeringu 
põhimõtete abil on võimalik 

pikemas perspektiivis võrgustik 
selliselt toimima saada, et elu 

ka külades edasi kestaks?
▶
Võrreldes linnadega toob maapiirkondade 
integreerimine ühistranspordisüsteemi 
kaasa teistsuguseid küsimusi. Suurte 
busside liigutamine iga talukoha juurde 
ei ole kuigi tõhus meetod probleemide 
lahendamiseks. Kui linnaelu korralda-
mine ilma autota on asjakohase planee-
rimise abil tegelikult võimalik, siis maal 
jääb eratransport arvatavasti hädava-
jalikuks ka tulevikus. Maal elamine on 
mõneti luksus. Samas tuleb mõelda, et 
maapiirkondade elujõu hoidmise ees-
märgi ja hea tahtmise korral saab riik 
selle luksuse kasutamist soodustada. Elu 
oleks seal veelgi loomulikum, kui vabalt 
liikuda saaks ka teismelised või eakad, 
kes ise autot ei juhi. Kui tahame, et maal 
ilma autota hakkama saaks, siis riigile 
võib olla odavamaks ja inimestele kasu-
likumaks lahenduseks väikeste busside 
kasutamine või lausa vajadusepõhine 
takso kohaletellimise võimalus, võrreldes 
suure pooltühja bussi sõidutamisega. Jul-
gen arvata, et paljud igapäevased 
autojuhid ei soovi veeta suurt osa elust 

autoroolis, see on pigem sunnitud, kuid 
ka raiskav ja ühiskonnale koormav valik. 

Maapiirkondade jaoks on põhiline 
tõsta võimalusi tööjõu liikumiseks ning 
sedakaudu elu säilimiseks regiooni-
des. Selleks tuleb riigil Eestimaa osi 
omavahel paremini ühendada. Kui 
külade ühendamiseks tasub otsida 
erilahendusi, siis tavalist bussiliiklust 
on vaja suuremate sõlmpunktide vahele, 
eriti nendel liinidel, kus raudtee puu-
dub. 2010. aasta sügisel korraldasime 
„Eesti 2030+“ avalikke arutelusid piirkon-
dades. Tekkis mõte vähemalt proovida 
liikuda erinevate punktide vahel mööda 
Eestimaad ühistranspordiga. Näiteks 
toimusid arutelud kahel järjestikusel 
päeval Haapsalus ja Pärnus. Aga selgus, 
et nende linnade vahel liigub üks buss 
nädalas, mis tähendab et ühendus käis 
ikkagi ringiga Tallinna kaudu. Praegu 
liigub sellel liinil üks buss päevas, aga 
see on väga aeglane buss ning mõeldud 
pigem just külade jaoks. Sõlmpunktide 
vahelised kiiremad ühendused oleks 
väärt riigipoolset doteerimist, kuid jäänud 
praegu ilma igasuguse hooleta. Lisaks 
ühendustele peaks riik hoolitsema 
ka inimest teenindavate riigiasutuste 
paiknemise eest jalakäidavas kauguses 
ühistranspordi lõpp-punktide lähedu-
ses kesklinnade avalikus ruumis.

◀ 
Teine linnade teema on kergliiklus, 

eriti jalgrattateed. Kõikides 
valimislubadustes ja kõnedes 

rõhutavad kõik poliitikud 
kergliikluse olulisust ja vajadust 

korraliku võrgustiku järele. Ja 
ka projektides nõutake ruumi 

reserveerimist. Ometi, kui läheb 

ehituseks, kaob tee kusagile 
ära ja sõidutee on sellevõrra 

laiem. Vähem ükskõikselt 
ei suhtuta olemasolevate 
atuoteede õgvendamisse 

eesmärgiga ratastele ruumi 
teha. Samas on inimeste 

hulgas jalgratta populaarsus 
järjest tõusmas ja seda 

propageerivad ka isetekkelised 
sündmused (nt Tour*d*ÖÖ). Kui 

on nõudlust, peaks olema ka 
pakkumist. Millised hoovad on 

puudu või nõrgad, et parkimiskohti 
endiselt jalgrattateest 

olulisemaks peetakse ja kuidas 
saaks üleriigiline strateegia 

olla mõtteviisi reguleerijaks?
▶ 
Meil on puudu riigiasutus, kes seda 
teemat oluliseks peaks. On maantee-
amet, keskkonnaamet, muinsuskaitse-
amet, maa-amet, tehnilise järelevalve 
amet jne. Mõeldakse ehitistele, teedele, 
autodele, rongidele, ka loodusele, õhule, 
veele, aga inimesele ruumis ei mõtle 
keegi. Mulle vahel tundub, et kergliik-
lejast veelgi vähem mõeldakse kõige 
tavalisemale jalakäijale. Riigiasutustes ja 
omavalitsustes tegutsevad suured üksu-
sed autoteede ja parkimisküsimustega, 
kuid jalakäija huve ei kaitse keegi. Ometi 
on iga autojuht mõnikord jalakäija. See-
pärast mõjub avaliku sektori selline 
tööjaotus paradoksina. Jalakäidava ja 
kergliikluse poolt kasutatava ruumi 
mugavusest, samuti selle seostumisest 
ühistranspordi võrgustikega, sõltub 
tegelikult lisaks ka kogu riigi maine, sest 
külaline ei tule siia autoga. Külaline 
tunnetab ruumi teisiti kui kohalik, kes 

igapäevaselt töö ja kodu vahel autoga 
liikleb. Seepärast julgen arvata, et kui 
riik panustaks isegi suure raha sellisele 
uuele asutusele, kelle eesmärgiks seataks 
üleüldine jalakäidava avaliku ruumi 
terviklikkuse koordineerimine, siis see 
raha teeniks end pikas perspektiivis 
paljukordselt tagasi. Mõnusalt kasutatav 
ruum meelitab mitte ainult turiste, vaid 
ka välisettevõtteid ja nende töötajaid end 
siia sisse seadma, mis tõenäoliselt elav-
dab majandust tunduvalt. Selle eesmärgi 
elluviimiseks ei piisa mõnest planeerin-
gust, vaid see nõuab erinevate ehituspro-
jektide ja planeeringute süsteemset koor-
dineerimist. Sellega tegelemine muide 
saaks olla riigiarhitekti meeskonna üks 
olulisemaid töid, õigemini peakski olema.

◀
Riigiarhitekti institutsioonist 

olen päris paljudes 
seltskondades kuulnud erinevaid 
mõtteid. Erialavälistes on pigem 
peale jäänud arvamus, et milleks 

on tarvis veel ühte, kes kõike 
keelab, et praegune seadusandlus 

on isegi liiga keeruline ja piirav 
ning ehitussooviga kodanik jääbki 
selles segaduses ekslema. Ometi 

räägib linnade rikutud ruum 
teist – pigem seda, et piiranguid 

oleks justkui vähe või siis 
ebamõistlikke. Milliste küsimuste 

lahendajada näed riigiarhitekti 
(meeskonda), kuidas saaks ta 

kaasa aidata nii linnade kui 
külade arukale arengule?

▶
Riigiarhitekti üks peamisi ülesandeid 
on idee järgi nende ruumiliste otsuste 
koordineerimine, kus riik on ise tellija 
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ja investeerija. Riigiasutused, riigiet-
tevõtted, avalik-õiguslikud asutused 
kokku tellivad väga palju ning nendest 
tellimuste koosmõjust sõltub riigi ruum 
kõige rohkem. Riik saaks paljuski olla 
omavalitsustele ja erasektorile eesku-
juks, see mõjutaks palju. Riigiarhitekti 
abiga saaks ka seadusruumi praegusest 
lihtsamaks, üldisemaks ning büro-
kraatiavabamaks muuta – õigusloome 
taga peab aga olema sügav ühiskondlik 
tunnetus, arusaam ruumiliste struk-
tuuride olemusest, samuti arendajate ja 
tavainimeste loomulikest õigustest. Rii-
giarhitekti töös saab planeerimise ja 
ehituse valdkondi vaadata teineteist 
täiendava terviksüsteemina. Senine 
riigiasutuste vahel killustunud süsteem 
pole selliste väljakutsetega hakkama-
saamiseks olnud võimeline. Hetkeseis 
on ju selline, et isegi lihtsat mõistet 
„ehitusalune pindala” käsitletakse 
erinevates määrustes ja dokumentides 
nii vastuoluliselt, et see muudab need 
dokumendid poolenisti mõttetuks. 

Ka negatiivsete arengute lahendus 
pole keelamine, vaid ennetamine. Sel-
leks on palju võimalusi. Praegused 
ülereguleeritud menetlused, moraalselt 
aegunud planeeringud, omanike õigus-
tatud ootused ja ametnike juurdunud 
kinnisideed kasvavad üha enam inimestel 
üle pea ning see kokku takistab tänapäe-
vaste ruumiliste nägemuste ja avatud 
koostöö esiletõusmist. Riigiarhitekti 
instititusiooni loomine ja uue meeskonna 
töölehakkamine saaks tuua kogu süs-
teemi palju värsket hingamist. Muudesse 
lahendustesse on hetkel raske uskuda.

◀

50 ja 80 aastat tagasi ilmunud 
ruumist rääkivas ajakirjanduses 

(Horisont, Olion) räägitakse 
mijööväärtusest, sellesse 
sobivatest lahendustest, 

avaliku ruumi puudumisest, 
muretsetakse väärate 

prioriteetide ja visiooni puudumise 
üle. Täpselt nagu täna. Miks 

need probleemid on ajatud? 
▶
Need probleemid on ajatud, sest ini-
mese loomuses on huvituda oma 
elukeskkonnast ning tahta alati pare-
mat. Avalik ruum on inimeste ühine 
elutuba olnud minevikus ning on seda 
ka tulevikus. Selle kvaliteet, struktuur 
ja ulatus võib aegade jooksul muutuda, 
olemuselt jääb avaliku ruumi muu-
tumine alati ruumilise planeerimise 
keskseks teemaks. Ühiskonna väärtu-
sed ja visioonid kalduvad samuti ajas 
muutuma, kuid seal leidub ka midagi 
püsivat. Kogu XX sajandi jooksul kasvas 
üldiselt usk uutesse struktuuridesse, 
tööstusesse, autodesse, aga alates 
sajandi lõpust nähakse järjest rohkem 
väärtusi olemasoleva ruumi paindli-
kus ümberkujundamises. 50 aastat 
tagasi täitusid Eesti linnade kesklinnad 
ühesuguste hruštšovkadega. See oli 
tollase võimu poolt dikteeritud, kuid ka 
viimase aastakümne ehitus- ja kin-
nisvarafirmade mõju eelistab lihtsaid 
tüüpprojekte. See erinevus ajastute vahel 
pole suur. Kuuekümnendatel nimetati 
arhitekti ebatäiuslikuks inseneriks, kuid 
ka tänapäeva inimene näeb arhitekti tihti 
pigem fassaadivärvi valijana kui ruumi-
liste lahenduste pakkujana. Samas on 
ühiskond mitmetahulisem. Hruštšovkade 

ajastust pärineb näiteks ka üks Eesti 
XX sajandi tippteoseid – oma sümboolse 
jõu ning ajatu väärtuse poolest peaaegu 
ületamatu Tallinna laululava. See 
on selline avaliku ruumi osa, mis on 
kaasa aidanud ka ühiskonna muutumi-
sele. Ühiskonna muutused mõjutavad 
ruumilist arengut ja vastupidine mõju 
on ka olemas. See ilmselt on ajatu.

◀
Kui teemad, millest me täna 
räägime, olid aktuaalsed ka 

80 aastat tagasi, siis miks 
linnaruum paremaks ei muutu?

▶
Püüan olla positiivsem ning mõelda nii, 
et üldiselt tundub meie linnade ruum 
ikka veidikene parem kui 20 aastat 
tagasi. Aga mitte nii hea, kui võinuks 
eeldada selle perioodi võimalusterohkuse 
ja vabaduse põhjal. Samuti tuleb kriitili-
selt küsida, kas formaalsed menetlused, 
kuhu on läinud palju ametnike tööaega, 
on ruumi paremaks muutnud. Leppida 
tuleb sellega, et ühiskonnas leidub alati 
midagi, mida peetakse ruumi kvaliteedist 
tähtsamaks. See on mõneti loomulik 
ja ruumi loomisel tuleb sellega arves-
tada. Näiteks eelmise sajandi keskel olid 
hruštšovkade ehitamise otsused tingitud 
suurest sõjajärgsest odava elamispinna 
vajadusest. Üheksakümnendatel oli 
aga vaja läbi viia kiire maareform, et 
majandus käima lükata. Olen kuskil 
öelnud välja tõdemuse, et maareformi 
ajal planeerimine on sama lootusetu kui 
maavärina ajal ehitamine. Praeguseks on 
maareform juba läbi, aga planeerimine on 
nüüd kinni jooksnud formaaljuriidilisse 
puntrasse. Praegu tuleb mõelda, kuidas 

sellest vabaneda. Kui tahaksime näiteks 
eramaal avalikku ruumi arendada, siis 
selleks sobiv vahend pole mitte planeerin-
gumenetlus, vaid omanditehing. Helsingi 
linn näiteks käitubki planeerimisel nagu 
arendaja, ostes ja müües maad – sealt on 
üht-teist õppida. Maareformi mõju on 
ruumis praegugi tunda – uute hoonete 
kuju ja avaliku ruumi piirid tulenevad 
sageli maakorraldaja joonistatud krundi-
piiridest või erastamise otsustest. Mõni-
kord on see isegi hea, aga kui pole, siis 
kindlasti on mineviku otsused paratama-
tuseks, kust tuleb edasi mõelda. Ütleme 
nii, et uuel ajal pole riik veel leidnud 
eriti oskusi või tahet ruumi paremaks 
muuta. Ruumi loomiseks on valitud 
valed vahendid. Lihtsustatud näide – 
kehtivad seadused ei räägi avaliku ruumi 
kvaliteedist, vaid näiteks sihtotstarvete 
planeerimisest. Samal ajal kujunevad 
sihtotstarbed vabaturumajanduse reeglite 
kohaselt. Riik on omavalitsustele liiga 
palju sellist ülearust halduskoormust 
peale pannud, mis pole loomulike prot-
sessidega päris kooskõlas. See raiskab 
energiat. Meie ametnikud on enamasti 
tublid, kuid nende seadusekohane töö ei 
pruugi olla tulemuslik. Julgen arvata, 
et aastakümnete pärast tuleb aeg, kus 
vaadeldakse praeguse aja detailplanee-
ringuid, milles juriidilised mängud ja 
formalism domineerivad võimsalt ruumi 
üle, tagantjärele üsna kentsaka nähtu-
sena. See ajaperiood teenib siis kindlasti 
ka oma nime, näiteks „ehitusõiguse 
ajastu“ või midagi sellist. Igal ajastul 
on omad eripärad, nendest tuleb aru 
saada. Küllap meie praegune vestluski 
liigutab midagi natuke paremuse poole.
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siis inimese-keskkonna suhe, milles 
inimene ei ole passiivne mõjutuste 
vastuvõtja, vaid aktiivne osapool, kes 
pidevalt keskkonda mõjutab ning siis 
omakorda nendest muutustest mõjutatud 
saab – selline tsirkulaarne protsess. 

Põhjus, miks KKP on psühholoogia 
seisukohalt veidi vaeslapse rollis, on see, 
et ta on enamasti probleemikeskne ehk 

keskendub valdkondadele, kus on vaja 
lahendada mingi päevakajaline mure, 
erinevalt nö „kõvast“ teadusest, mille 
eesmärk ei ole esmajoones rakendus, 
vaid uudse teadmise loomine. Näiteks, 
kui paljud psühholoogiauurijad tegut-
sevad suuresti laboritingimustes, mis 
on mõistagi õigustatud, siis KKP tuleb 
sageli oma katseid ja vaatlusi tegema 

Keskkonna-
psühholoogiga 
keskkonna-
psühholoogiast
Evelin Reimandi vestlus Grete Arroga. 

◀
Keskkonnapsühholoogia – 

KKP. Kuidas ja mis 
põhjustel KKP tekkis? 

▶
KKP tekkis suuresti tänu säästva arengu 
ja keskkonnahoiu teemade esilekerkmi-
sele eelmise sajandi keskpaiku. Hakati 
üha enam tähelepanu pöörama sellele, et 
oma tegemistega avaldame me keskkon-
nale suurt mõju. Teine suund, millega 
KKP algusaegadel, 1950. ja 1960. aasta-
tel, teadlased ning hilisemad keskkon-
napsühholoogid, tegelesid oli erinevad 
planeerimisalased küsimused. Põhiliseks 
neist – kuidas ehitada inimeste jaoks 
erinevaid keskkondi nii, et need soovitud 
viisil tööle hakkaksid. Nad püüdsid aru 
saada, mida keskkond inimestele tähen-
dab, kuidas nad seda tajuvad, milliseid 
vajadusi see rahuldab ja milliseid piirab 

ning mida inimesed ise mingis kesk-
konnas teha tahavad. Nad näitasid, et 
vastavalt sellele infole võib olla kesk-
konda lihtsam kasutajasõbralikuks teha. 

◀
Millega KKP kaasajal tegeleb? 

Kellele ja milleks ta välja 
on mõeldud ja miks temast 

nii vähe kuulda on?
▶
KKP kui valdkond võiks olla Eestis 
rohkem teadvustatud, sest tegelikult 
on meil alates 1970. aastate lõpust 
selles vallas olnud olulisi tegijaid: Mati 
Heidmets, Toomas Niit, Jüri Kruusvall 
jt. Seoses mõiste vähese tuntusega võib 
naljaga pooleks täpsustada, et KKP ei 
ole mitte keskkonnale psühholooglise 
abi osutamine, vaid uuritakse seda, 
kuidas keskkonnad inimesi mõjutavad ja 
kuidas inimene neid vastu mõjutab. Ehk 
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□ Firenze südalinn lihtsate vahenditega loodud mitmekesiselt kasutatav linnaruum – puud, autod, 
jalgrattad, mööbel, vestlejad, vaatlejad, lõdvestujad. Foto Grete Arro
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„õue“. Püütakse vaadelda, kas mingi 
tajuprotsessi omapära mõjutab seda, 
kuidas inimene ennast tunneb ja toime 
tuleb või eksib ta mingite omadustega 
keskkonnas kergemini ära. Uuritakse 
inimeste ootusi, hirme ja ambitsioone, 
mis on kindla keskkonnaga seotud. Seni, 
kuni KKP teab oma metodoloogia ja 
uurimisküsimuse poolseid piiranguid 
ega kaldu oma tulemusi üleüldistama, 
võiks see valdkond niimõndagi kasulikku 
öelda, just nimelt mingite konkreet-
sete ruumilahenduste kontekstis. 

◀
Nii et tegelikult on see 

ikkagi rohkem suunatud 
inimesele kui keskkonnale?

▶
Jah, kindlasti on keskmes inimese heaolu 
teema ja mõistagi keskkonda säästev 
mõtteviis ning käitumine on ju samuti 
inimese heaolu küsimused. Keskkond 
saaks ilma inimkonnata suurepäraselt 
hakkama, vastupidi aga mitte. Teisisõnu, 
keskkond muutub „keskkonnaks“ alles 
siis, kui inimene on pildis. Tegelikult 
ei püüagi KKP eriti keskkonda definee-
rida, definitsioonid ütlevad enamasti, 
et see on „nii ehitatud kui looduskesk-
kond“. Võiks ju ka mõelda sellele, millist 
osa keskkonnast me üldse tajume, sest 
on asju, mida meie sensoorne aparaat 
ei erista, kasvõi wifi või radioaktiivne 
kiirgus. Kas keskkond on siis see, mida 
me tajume, või ka see, mida me näiteks 
kardame, et keskkonnas võib olla? Näiteid 
on mitmeid: hirm kõrgepingeliini või 
steriliseerimistehase naabruse ees või 
vangla, mille rajamine lööb kinnisvara-
hinnad alla. Oht pole võib-olla inimesele 
väga selge, see ei ole füüsiliselt tajutav, 

aga hirm on vägagi reaalne. Kas see on 
ka keskkond? Tajuja jaoks kindlasti.

◀
KKP võtab siis ka hariva 

positsiooni, tahab olla 
maailmaparandaja?

▶
Jaa, eks kogu teadus püüab ju seda. Nagu 
ma ütlesin, on ta probleemikeskne ehk 
tahab lahendada konkreetseid mure-
sid. Näiteks USA ülikoolilinnakutes on 
tehtud katseid, kus prügi maha viskamise 
vähendamiseks paigaldati prügikastid, 
mis kasti kasutajat viisakalt tänasid. Ja 
see tõepoolest vähendas sodi maha 
loopimist. Natuke jabur ja naljakas, 
aga ilmselt iseloomustab otsingulisust 
ja konkreetsele lahendusele suuna-
tust. Teisalt on ka leitud, et koolides, 
kus on loodusainete osa suurem ja kus 
kasutatakse loodusainete õpetamisel 
praktilisi ülesandeid, saavad lapsed aru, 
kuidas keskkond toimib ja klassiruumist 
väljudes näevad nad, et need protsessid 
kulgevad päriselt elus edasi. Selliste 
õppemeetodite ning kõrgema kesk-
konnateadlikkuse ning säästlikumate 
hoiakute vahel on seoseid leitud.

◀
Kas ruum võib ka 

psüühiliselt haige olla? 
▶
Me ei saa ruumile omistada psüühikat, 
aga loomulikult on inimesele pahasti 
mõjuv ruum oluline teema. Põnevaid 
näiteid on palju. USA ülikoolilinnakud on 
olnud paljude KKP-uuringute tallermaa, 
üheks suureks küsimuseks see, kuidas 
majutada odavalt palju noori inimesi, 
ilma, et nad seal peast segi läheks. Sel 
teel on mitmeid eksi- ja õigeid teid 

leiutatud. Näiteks püütud mõista, kuidas 
kujundada ühiselamu nii, et seal ei 
tekiks liigset üksindutunnet, samal ajal 
mitte ka sunnitud sotsiaalset stimu-
latsiooni. Huvitaval kombel langesid 
soovimatute sotsiaalsete kontaktide 
rohkuse puhul üliõpilaste seas mitmed 
psüühilise heaolu näitajad: enesekindlus, 
argumenteerimisvõime, esinemisjulgus, 
samas suurenes üksindustunne. Ruumi 
oskusliku planeerimise abil saab aga 
selliseid otseseid mõjusid heaolule ja 
käitumisele vähendada, kusjuures samal 
ajal mitte järele andes pragmaatilisest 
seisukohast, nagu kasutadaolev ruum 
või raha. Näide muutub kohe arusaa-
davamaks, kui meenutada tuttavat 
olukorda sunnitud sotsiaalsetest kon-
taktidest – ülerahvastatud ühistrans-
pordist – me tunneme, et inimesed on 
meile liiga lähedal ja sageli eelistame 
seda keskkonda seetõttu vältida.

Heaks näiteks on ka Pruitt-Igoe 
elamuehitusprojekt St. Louis’is 1950. aas-
tatel (valmis 1956, lammutati 1970. aas-
tate keskel). Linnal oli vaja lahendada 
korteripuuduse probleem ning linnapea, 
olles käinud New Yorgis, tegi ettepaneku 
rajada kõrged korrusmajad, hoolimata 
sellest, et arhitekt Yamasaki selgitas, 
et St. Louisi puhul on tegemist hoopis 
teistsuguse sotsiaalse keskkonnaga 
kui Manhattan – selle madalamast 
sotsiaalmajanduslikust kihist paljulap-
selised elanikud ei sobi anonüümsetesse 
korrusmajadesse. Üsna pea pärast 
majade valmimist oli piirkond muutunud 
pooltühjaks, ohtlikuks ja kriminogeen-
seks getoks. See näitas selgesti, et kui 
me jätame sotsiaalse ja psühholoogilise 
tähenduse planeerimisel arvestamata, 

loome keskkonna, kus tekivad problee-
mid. Kriminogeensuse ja ohtlikkuse 
tõttu tekitame põhjendamatuid kan-
natusi ning pragmaatilisest aspektist 
kulutame lihtsalt kole palju raha. 

Samas positiivseks näiteks on 
Hollandist pärit linnaplaneerimisalane 
mõtlemine, mida peegeldab mõiste 
woonerf: residentaalne ruum. Woonerf 
väärtustab eelkõige jalakäijat ja moo-
dustub harilikult sisekvartalitest või 
tänavatest, kus kehtivad kindlad reeglid 
ning planeerimisalased põhimõtted. Esi-
teks toimub kogu liiklemine samal 
tasandil ja jalakäija kiirusel, kõnniteid 
pole, tänavad on hästi käänulised ja 
haljastatud ning parkida tohib ainult 
ettenähtud kohtades. Lapsed tohivad 
küll kõikjal mängida, ent ei tohi liiklejad 
takistada. Mõnes mõttes on see vana hea 
külatänava taasloomine. Lisaks vähen-
davad need meetmed müra ja heitgaase 
ning muudavad elukeskkonna kasutajate 
arvates palju turvalisemaks. Nii näitavad 
uuringud, et lapsevanemad julgevad oma 
lastel järelvalveta mängida palju suure-
matel aladel. Samuti on kogukonnatunne 
tugevam. Mind huvitab, kas tänased 
uusrajoonide arendajad woonerf-lahen-
dusi pakuvad või tellijad neid küsivad? 

◀
Kuidas saab ruumipsühholoog 

planeerimistegevuses 
kaasa aidata?

▶
Eesti kontekstis on minu arvates praegu 
reaalset koostööd KKP ja ruumi loovate 
spetsialistide vahel vähe. KKP-d on 
„kapis“. Heaks alustuseks oleks see, kui 
nad kapist välja tuleksid ja „lendsalga“ 
kokku paneksid. Uurijate tiim võiks 
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□ Biškeki südalinn täis pinksi mängivaid noori. Foto Grete Arro
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pakkuda oma teadmisi või uuringuid 
näiteks omavalitsustele või arhitektidele, 
andmaks teada, et on olemas selline 
seltskond, kellelt saab ruumi kasutaja 
perspektiivi silmas pidades planeerimisse 
puutuvaid küsimusi küsida. Võib ka 
olla, et planeerija ei oska otsida või leida 
uuringuid, mis just tema planeerimis-
alasele probleemile lahenduse annak-
sid. Sellist spetsiifilist kompetentsi saaks 
KKP pakkuda. Kui planeerija mõtleb ehk 
sageli ruumikeskselt, siis KKP eelkõige 
inimesekeskselt. Mõnevõrra saaks ta 
olla ka vahendaja või neutraalse vahelüli 
rollis, mis aitaks eri osapooltel üksteist 
mõista. Oletame, et teemaks on mingi 
planeering, mille kohta on vastukäivaid 
arvamusi. KKP saaks siinkohal olla 
sõltumatu osaleja, kes osutab uurimis-
tulemustele, mis võiksid otsustamisel 
olla arvesse võetud. Fakt on, et planee-
rimisel ongi alati palju eri huvisid laual 
ja tegelikult on kõigil (vähemalt natuke) 
õigus. Hea planeering võtab arvesse kõiki 
potentsiaalseid kasutajaid. Seda on raske 
teha, kui inimeste käest ei küsita. Samuti 
saaks olla KKP see osapool, kes kogub 
kasutajajärgse hinnangu – kas tehti 
õigesti, mida saaks paremini teha, mida ei 
osatud ette näha jne. Planeerijad saaksid 
ka ise konkreetsete küsimustega KKP 
poole pöörduda ning KKP-d otsiksid viisi, 
kuidas küsimustele vastata – inimeste 
käest küsimisest vaatlustehnikateni, 
simulatsioonideni, välieksperimentideni. 

◀
Totalitaarsed režiimid tulevad 

esile oma väga jõuliste ja inimest 
allutavate ning kontrollivate 
ruumidega. Kas valitsejatel 

olid/on oma KKP-d, kes neid 
linnaruumi ehitamisel nõustasid? 

▶
Läbi aegade on totalitaarrežiimid 
sõnumi edastamise nimel kasutatud ka 
linnaplaneerimises hiiglaslikke res-
sursse. Olen üsna kindel, et sugugi mitte 
juhuslikult. Üleelusuuruses hoonete ja 
planeeringute mõju selles viibijale on 
üsna selge. Ühelt poolt kinnistab see 
režiimi kõikvõimsuse kuvandit, teiselt 
poolt annab märku, et üksikindiviid ja 
tema arvamus ei mängi selles ruumis 
eriti olulist, kui üldse mingit rolli. Ilmselt 
on täna raske ette kujutada, mis tunne 
oli inimestel 1930. aastatel Nürnbergi-
lähedasel Zeppelinfield’il seista. Ilmselt 
pisut teistsugune tunne, kui näiteks sama 
linna käänuliste tänavatega keskaegses 
vanalinnas. Igasugused riigijuhid, kurjad 
või mitte, on aegade algusest peale aru 
saanud, et ruumiga saab väga hästi 
inimesi manipuleerida kui tekitada teatud 
meeleolu ja suunata-piirata käitu-
mist. Aga neid mõjusid ei ole teadlased 
kuigi pikka aega täpselt uurinud. Siiski, 
hiljutisest ajast on hea KKP uurimuse 
näide meil endal – Mati Heidmetsa ja 
Kadi Liiki „Mustamäe arenduspiirkonna 
elanike hoiakud ja valmisolek osalemi-
seks piirkonna ümberhoonestamisel”.

Praegugi planeeritakse demokraatli-
kes ühiskondades keskkonda nn „metata-
sandi“ reeglite järgi: kunstnik tahab teha 
visuaalset/esteetilist statement’i, poliitik 
valijate heaolu tõstmise abil hääli koguda, 
arendaja aga jällegi raha teenida. Kus-
juures ma arvan, et nende kõigi ambit-
sioonid, nii esteetilised, poliitilised kui 
majanduslikud, on õigustatud. Seda aga 

loomulikult teatud piirini, mis ütleb, mis-
sugune keskkond inimeste vajadusi rahul-
dab, muud ambitsioonid peaksid parima 
kasutuskõlblikkusega vastavuses olema. 

◀
Ruumitaju on seotud kultuurilise 

kontekstiga, nagu keel, nt 
eskimotel on kümneid sõnu 
lume kohta. Oskad sa tuua 

näited, kuidas mingite rahvaste 
ruumi tajumine on erinev? 
Kas selline asi on olemas?

▶
Ruumi tajumine meelte mõttes on ilmselt 
üsna universaalne, küll aga tekivad eri-
nevused saadud info tõlgendamisel. Eri 
piirkondades lihtsalt ei taju inimesed 
sarnaseid, vaid väga erinevaid kesk-
kondi. Meenub Müller-Lyeri illusioon, 
mille alusel vahel siiski on arvatud (aga 
ka seda arvamust ümber lükatud), et 
väga erinevad keskkonnad võivad luua 
erinevusi tajupildis, s.t. võimalik, et 
inimesed on harjunud eri keskkondades 
eri tüüpi informatsioonile keskenduma.1 

Erinev keskkonnakogemus on tingitud 
paljudest asjaoludest, nagu kliima – 
pigem väljas elamine vs siseruumides 
viibimine. Oluline mõjutaja on ka näiteks 
religioon – muslimite sotsiaalne elu 
toimub enam kodus, mistõttu tänavaruum 
võib seetõttu olla anonüümsem, samas kui 
kodud ja koolid on rikkalikumalt dekoree-
ritud. Samuti tõlgendatakse sama ruumi 
erinevalt ühe kultuuri piires. Nii „näeb“ 
sõdur õppimise tulemusena metsas teisi 
asju kui ornitoloog või vandersell. On ka 
leitud, et arhitektid tajuvad ruume pisut 

1 http://www.michaelbach.de/ot/
sze_muelue/index.html

teisiti, kui tavainimesed. Selge on, et ühes 
keskkonnas toimivat mudelit ei saa teise 
otse üle kanda, kuna loodustingimused 
ja kultuur on erinevad. Samas on hea 
näide 1960. aastatel rajatud Shay Gap’i 
nimeline kaevanduslinnak Austraalia 
kõrbes. Tegu on äärmuslikult kuuma 
temperatuuriga piirkonnaga, kuhu arhitekt 
elukeskkonda rajades kandis üle aasta-
sadu vana kõrbelinna mudeli. Majad olid 
paigutatud küngaste vahele nii, et need 
tekitasid maksimaalselt varje majade-
vahelistele tänavatele, samas ei olnud 
lähestikku seintes aknaid, mis toetas 
privaatsust. Autod viidi laste turvalisuse 
huvides linnakesest välja, samas olid 
kõik teenused jalutuskäigu kaugusel, mis 
tõstis kogukonnatunnet. Lõppkokkuvõttes 
saavutati keskkond, mis looduslike tin-
gimuste mõttes võiks olla talumatumaid 
maailmas, aga inimesed olid seal elades 
väga rahul. Kahjuks pole linnak säilinud, 
kuna rauamaagi lõppedes lammutati ka 
hoonestus. Samas viitab Shay Gap, et 
arukal viisil varasemaid kogemusi üle 
kandes saab toimivaid lahendusi luua. See 
oli nüüd näide väga „jäigalt“ disainitud 
linnaruumist, mis ometigi toimis, sageli 
on aga töötav mudel vastupidine. Hea 
linnaruum on sageli see, mis on kasuta-
mise käigus muudetav ja modifitseeritav, 
kasvõi pingid võiksid olla vastavalt 
päikeseasendile liigutatavad, sekkumise 
võimalus on väga oluline. Need kaks vas-
tandlikku näidet juba avavad, kui keeruka 
ja põneva teemaga on KKP näol tegemist.

Grete Arro on Tallinna Ülikooli psühholoogia 
instituudi teadur, viib TTÜ Tartu kolledžis läbi 
loenguseeriat „Keskkonnapsühholoogia“.
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sisulisele lahtiseletamisele (mida see vaiel-
damatult on). Tunne, et möödarääkimiste 
tegelik põhjus peitub paljuski hoopis sel-
lel tasandil oli põhjuseks, miks kirjutasin 
oma 2012. aasta kevadel Tallinna Ülikoolis 
kaitstud magistritöö kaasamisest detail-
planeeringute menetlemisse Tallinnas. Kui 
tööd alustasin mõttega täpsemalt lahti 
mõtestada kaasamine ruumilise arengu 
kontekstis, siis üsna peatselt selgus, et 
alustada tuleb hoopis kaugemalt. Kui 
varasemad planeerimismoed, nagu sajandi 
alguses populaarne aedlinnade planeeri-
mine või kohati veel senini kasutatav tso-
neerimine, on erinevad lähenemised ruumi 
planeerimisel, siis kaasav planeerimine 
iseenesest ei paku uut võimalust kvali-
teetsema ruumi loomiseks. Tähelepanu 
keskmesse peaks tõusma selle asemel 
hoopis ruumi loomine kui ühiskondliku 
kokkuleppe realiseerimine, mille saavu-
tamise meetodiks kaasava planeerimise 
teooria kohaselt on kaalutlev demokraatia. 

Ehk varemalt domineerinud tugevama 
argumendi, näiteks  erialaspetsialisti või 
ainuvalitseja arvamuse asemel on otsuse 
tegemise aluseks sisuliselt parem argu-
ment. Kaasamine oma olemuselt ongi 
seega sisuliselt parema argumendi välja-
selgitamine, kus osalemise õigus on kõi-
gil huvitatud osapooltel ning mille olu-
line komponent on arutluskäigu selgus, 
arusaadavus ning kättesaadavus kõigile 
huvitatuile. 

Just sellest kõigest tunnen ma prae-
guse “kaasamise” puhul kõige enam puu-
dust, andes endale samas aru, et erinevalt 
lihtsalt ühest uuest lisanduvast võttest 
(nagu kaasamist tavaliselt mõtestatakse) 
tähendab see põhimõttelist muutust kogu 
protsessi ülesehituses. Kuid oodata nii 
fundamentaalset muutust ühe osakonna 
põhiselt – näiteksTallinna Linnaplanee-
rimise ametis – on väga keeruline juhul, 
kui ülejäänud organisatsioonikultuur, mis 
alati on oma juhi nägu, sellist lähenemist 

Kaaluta Kapital
Madle Lippus

Mõned kuud tagasi kõvaketta vanades 
kaustades ringi tuhlates sattusin juhus-
likult uuesti vaatama 2007. aastal Uue 
Maailma esimese tänanavafestivali jaoks 
tehtud planšette. Need said tehtud tutvus-
tamaks samuti 2007. aastal asutatud Uue 
Maailma seltsi alusväärtusi ning mõtteid 
tegutsemiseks. Põnev oli jälle neid plan-
šette üle lugeda ning tõdeda, et väärtused 
ja eesmärgid, mis kannustasid siis, kan-
nustavad jätkuvalt. Ning sellest, kuidas 
visioneeriti koostööd linnavalitsuse ning 
asumi elanikega, kirjeldati ringi vuravaid 
ühisautosid ja -jalgrattaid, rahustatud 
liiklust, väikepoode ja palju muud, mis 
elu piirkonnas kodusemaks võiks teha, 
sellest õhkus nii palju hoogu ja tahtmist. 
Planšettidele kirja saanust ei ole tänaseks 
suurt midagi kahjuks ellu viidud. Ning 
nüüd, seitse aastat hiljem, olen vähemalt 
mina kaasamisest ja koostööst, aga eel-
kõige neist mõlemast rääkimast tüdine-
nud. Ka käesoleva artiki valmimine oli üks 
suur vaev. Aga miks siis nii? Nooruslik 
entusiasm lahtus põrkudes tegeliku maa-
ilmaga ning selle keerukusega? Vahepeal 
on tõesti selgeks saanud, et näiteks esi-
algu iseenesest mõistetavana tundunud 
eeldus, et väärt eesmärgi nimel on kõik 
valmis oma isiklikes sihtides kompromisse 
tegema, tegelikult alati ei kehti. Ei kehti 
ka iseenda puhul. Vastumeelsuse põhjus 
tundub pigem peituvat sisulises seisakus, 
milles igapäevane kaasamispraktika juba 

aastaid tammub. Ning seda erinevatest 
koolitustest, juhistest, õppereisidest ja 
konverentsidest hoolimata.

Kaasamine tõuseb päevakorda jälle siis, 
kui otsustamist nõudev küsimus puudutab 
otseselt suurt hulka inimesi. Nagu näiteks 
igat sorti planeeringud, mille puhul ka 
seadus sätestab, et tegemist on ühiskond-
liku kokkuleppega. Avalikkuse huviorbiiti 
kerkib kaasamise teema tavaliselt ühe 
konkreetse protsessi kontekstis, olgu sel-
leks siis näteks Kalaranna detailplaneering 
või Tallinna positiivse programmi kokku-
panemine. Ning kaasamise-teemaline aru-
telu läheb sellistel juhtudel sageli üpriski 
detailseks, puudutades selle ajastust, 
sihtgruppi, ulatust, kogutud arvamuse 
arvestamist jne. Osapoolteks neis vaid-
lustes on linnavalitsus ja linnakodanikud, 
kelle seisukohad on sageli põhimõtteliselt 
erinevad ning seetõttu on keeruline ka 
ühise keele või lahenduse leidmine. Nii 
näiteks ei pidanud Tallinna Linnaplaneeri-
mise Ameti ametnikud veel eelmisel aastal 
oluliseks mahuliste jooniste tutvustamist 
kodanikele, planeeringuid selgitavad liht-
sad ja kättesaadavad skeemid- joonised 
on jätkuvalt utoopia ning ikka juhtub, et 
lähedalasuvale krundile kavandatavast 
olulist mõju omavast planeeringust saad 
sa teada siis, kui kopp maasse lüüakse.

Oluliselt vähem on seni pööratud tähe-
lepanu kaasamise kui tänapäevase demo-
kraatliku ühiskonna ühe aluskomponendi 
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kaasa rääkimiseks, siis oli ametnike hoiak 
ettevõtmise suhtes pehmelt öeldes tõrjuv. 
Tehes sellist näitust koostades sisuliselt 
omavalitsuse tegemata tööd, oli samal ajal 
veel maade jagamine ametnikega minu 
jaoks väga kummastav olukord. Hoolimata 
selgitustest projekti eesmärkide kohta, ei 
tulnud linnapoolset huvi või sisendit projek-
tile kuni lõpuni (kui küll välja arvata linna 
peaarhitekti igati sümpaatne ekskursioon 
linnaosas) ning vastused minu tekkinud 
küsimustele, erinevalt ka hea halduse põhi-
mõttes sätestatust, olid eranditult keeruli-
ses ja tihedas juriidilises keeles. 

Nii jääb ikkagi mulje, et kõigel tehtul 
ei ole tegelikult siiski sisuliselt suurt mõju 
igapäevapraktikatele. Kuigi kaasamisega 
tegelevates projektides ning koosolekutel 

osaletakse ning koostatud juhendid kau-
nistavad paljusid riiuleid, siis on viimastel 
aastatel peamiselt arenenud oskus kaa-
samisest rääkida. Kuigi kaasamisest ning 
avatusest on räägitud juba aastaid, siis on 
suhtumise ning protsesside kaasavamaks 
muutumise ümber löödud küll palju vahtu, 
kuid tegelikkuses on toimunud seisak või 
isegi tagasiminek – veelgi vähem julgetakse 
inimestega lihtsas ja inimlikus keeles rää-
kida. Muutuse toimumiseks on demokraatia 
ja kaalutlemise mängimise asemel tarvis 
neid tegelikult praktiseerima asuda. See 
aga eeldab uusi ja visiooniga juhte, kelle 
jaoks avatus ning arutlemine on organsat-
siooni aluseks olevad põhiväärtused, mitte 
aga lihtsalt külgepoogitav sõnakõlks. 

ei toeta. Seetõttu pole vist taolist muutust 
praegustelt valitsusstruktuuridelt, mida 
iseloomustab äärmiselt suletud ning 
tsentraliseeritud juhtimisstiil, oodata 
suurt mõtet. Praegu räägivad kaasajad 
ja kaasatavad erinevates kategooriates ja 
sageli tundub, et isegi eri keelt.

Ei saa öelda, et kaasamise vallas, sh. 
kaasamises ruumilisse arengusse, poleks 
viimastel aastatel midagi toimunud. Nii on 
viimaste planeerimisseaduse täiendustega 
oluliselt lisandunud avalikkuse kaasamist 
reguleerivaid sätteid. Kirja on pandud terve 
hulk kohalikke olusid analüüsivaid ning 
neil põhinevaid juhendeid, näiteks Tal-
linna planeeringute juhend või Kaasava 
planeerimise juhend omavalitsustele ning 
kodanikuühendustele. Need kaks on vaid 

paar neist paljudest, mis tehti 2011. aastal 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaasava 
planeerimise taotlusvooru tulemusena.

Tehtust hoolimata jääb siiski tunne 
(tõesti – siin räägin ma eelkõigetuginedes 
oma kogemusele Tallinna linnaga), et kaasa-
mine on kohaliku omavalitsuse poolt jätku-
valt suur vastutulek. Seda kogesin näiteks 
koostades näitust Tallinnas Uue Maailma 
piirkonnas juba kehtestatud ning veel töös 
olevatest planeeringutest (vt näituse plan-
šette lingilt issuu.com/uuemaailmaselts/
stacks). Kuigi tegemist oli nö “positiivse 
projektiga”, kus linnavalitsuse tüütamise 
asemel oli eesmärgiks luua tavalisele ini-
mesele arusaadav ülevaade ruumilisest 
hetkeolukorrast, mis looks hädavajaliku 
taustsüsteemi üldse ruumilises arengus 
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ehitamist ja maa kasutamist, oli jõustunud 
Ranna- ja kaldakaitseseadus, millega oli 
saanud regulatsiooni kallasrada ja kalda 
ehituskeeluvöönd. Selline seis andis pla-
neerijatele vaieldamatult täiesti vabad 
käed, kuid aja möödudes muutusid keh-
testatud lahendused omandi seisukohalt 
farsiks. 

1999. Tartu Linnavalitsuse 
linnaplaneerimise 
osakond. Koostatakse Toomemäe 
üldplaneeringut.
Nagu see analoogsete alade juures tavaks, 
on Toomemägi nii loodus- kui ka muin-
suskaitse all. Esimesel pilgul tundus pla-
neering olevat lihtne: jaotame Toomemäe 
piirkondadeks, anname kujundustingimu-
sed, loome mahajäetud parginurkadele uue 
elu, vestleme loodus- ja muinsuskaitsja-
tega puudest ja võimalikest hoonestusala-
dest. Kuna erakinnistutel suuri muutusi 
ei kavandatud ja enamus neist kuulusid 
Tartu Ülikoolile, siis ei eeldatud ka erilisi 
planeeringuvaidlusi. Samuti ei nähtud 
ette pargiala vähendamist ning seetõttu 
ei prognoositud planeeringu vastu ka suurt 
avalikku huvi või protesti. See oli eksitav 
eelaimus ja kõik läks vastupidi.

Pealtnäha pargiks kujundatud endine 
kindlustussüsteem sisaldab endas aga 
erinevaid kultuurikihistuid, mäletamisi, 
ennesõjaaegse linnakeskkonna nostalgiat 
ja sellekohaseid allhoovusi ja veendumusi, 
mille alusel parki ja hoonestust kujun-
dada. Planeeringu menetlemise protsess, 
mida tehti maksimaalselt avalikult ning, 
väga tähtis, kiirustamata, kujunes Toome-
mäe fenomeni lahtiharutamiseks akadee-
milistes ringkondades. Illustreerimaks 
eelnimetatut, toon mõned markantsemad, 

aga ka tüüpilisemad näited ettepanekutest, 
mis planeeringu käigus laekusid:

TÜ emeriitprofessor: „Toomemäel 
on dekaanide allee ja naisprofessorite 
allee. Ettepanek on need märgistada, et 
neid teadmatusest ei likvideeritaks hool-
dusraiete käigus.“

Linnakodanik: „Ülikooli ja Lossi tänaval 
oli enne sõda rohkem kui 10 maja, kino, 
kohvik. Praegu troonib seal ainult Vene 
arstile pühendus. Ettepanek hoonestada 
kõik samasugusena nagu oli enne sõda.“

Teine linnakodanik: „Ülikooli ja Lossi 
tänava plats on üliõpilaste meelispuhke-
paik, kus üliõpilased teevad ka oma aega 
parajaks, see peab nii jääma.“

Tartu Taarausuliste ja Maausuliste Ema-
jõe Koda: „Vastavalt juhatuse otsusele teeb 
Koda seoses Toomemäe planeeringuga järg-
mised ettepanekud: näha Ohvrikivi juures 
ette koht seal aastatel 1989–1992 olnud 
puuslike taastamiseks, näha Ohvrikivi 
juures ette koht suure külakiige püstita-
miseks. Puuslike taastamisega ja kiige 
lisamisega oleks tegemist muistset aega 
meenutava paigaga.“

ELKS Tartu osakonna juhatus: „… Too-
memäele annab tema majesteetlikkuse kõrg-
haljastuse domineerimine, seepärast mäe 
nõlvade paljaksraiumine muudaks eestlaste 
ajaloolise hiiepaiga peatselt mutimullahun-
nikuks. Toome park peab jääma kuumal 
ajal varjupakkuvaks haljasalaks. Lahen-
dus tuleb leida ülikooli peahoone tagusele, 
nüüdseks rängalt lagunenud müürile, mille 
plaatide asetamisega oli kavandatud ülikooli 
teadlaste müür (omaaegse rektori F. Kle-
menti kinnitatud statuudi alusel võis ülikooli 
nõukogu otsusel siia paigaldada memoriaal-
tahvelid – juhul, kui hinnatava surmast on 
möödas vähemalt 25 a.).“

Kas avalikkuse 
planeerimisse 
kaasamisel on 
mõtet? 
20-aastase kogemusega ametnik-praktiku ääremärkused.

Indrek Ranniku

1993. Pärnu Linnavalitsuse 
arhitektuuriosakond. Koostame 
Suur-Jõe piirkonna üldplaneeringut.
Suur-Jõe oli, nagu teisedki linna jõe-äärsed 
alad, täis pikitud tööstusettevõtteid: Viis-
nurga tsehh, ETKVL-i Kalamajand. Kaldad 
olid enamasti kinni ja säilinud vaid üksikud 
juurdepääsud jõeni, sealhulgas põnevad 
tänavad Jõe 1, 2, 3, 4. Planeeringu koos-
tamisse kaasatud arhitekt Eesti Projektist 
võttis rohelise värvi ja tõmbas üle töös-
tusettevõtete laia rohelise lindi – siia tuleb 
jõe-äärne haljasala. Säilivaks määrati vaid 
üks hoone – Kalamajandi kõrge ajalooline 
korsten, sinna kavandameti pagaritöö-
koda. Planeeringujoonis sai tõesti ilus. 

Mulle ei meenu, et oleksime teinud 
töösturite ja elamute omanikega mingit 
reaalset koostööd ja kuna keegi otsest huvi 
planeeringu vastu ei tundnud, planeering 

kinnitati. Kõigile ettevõtetele, mis jõe äärest 
kaduma pidid, nähti analoogselt Jannseni 
tänava ettevõtete grupiga ette asendus-
krundid Niidu tööstusrajooni, kalandusega 
seotud ettevõtetele linnast välja Sauga jõe 
äärde. Väljapakutud krundid ettevõtete 
poolt ka omastati, kuid keegi jõe äärest 
minema ei kolinud. Elu jätkus vanaviisi.

Kui ma siis nüüd paarkümmend aastat 
hiljem vaatan Google’st Suur-Jõe piirkonda, 
on muudatused vanas maakasutuses olnud 
minimaalsed. Näide, kus planeeringuala 
omanike ja elanikega koostöö on suvaline, 
nende huvi planeeringu vastu olematu 
ning selle tulemusena planeering ka ei 
realiseeru, väärib tollasele planeerimis-
praktikale tüüpilisena märkimist. Samuti 
on oluline, et omandireformi reguleerivad 
seadused tookord (Asjaõigusseadus jne.) 
puudusid. Ainsa seadusena, mis suunas 
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asusid haljasala kaitsele. Olukord oli kee-
ruline, kuna ala kohta oli koostamisel 
detailplaneering, mis sisuliselt seoses 
vaidlustega teemaplaneeringu üle oli 
seiskunud. Elanike soovid olid vastuolus 
linna üld planeeringuga ja õiguslikult oli 
teadmata, kas teemaplaneeringuga võib 
üldplaneeringut muuta. Linn otsustas pla-
neeringu kehtestada põhimõttel, kus umbes 
pool haljasalast säilub ja poolele lubatakse 
ehitada elamud.

Kohus tühistas linnavolikogu otsuse 
planeeringu kehtestamise kohta nimeta-
tud haljasala osas. Utreerituna võib öelda, 
et planeeringute koostamisel on otsa saa-
nud linnaehituslikke lahendusi käsitlev 
läbirääkimiste aeg, alanud on planeerimise 
ja omandi õiguslikke aspekte käsitlevate 
juriidiliste kirjade vahetamise ajastu. Olu-
liseimale kohale on tõusnud kirjaliku, „iga-
külgse kaalumise“ vajadus, mis prevaleerib 
selgelt linnaruumiliste lahendite otsimise 
üle. Planeerijad on lükatud tahaplaanile, 
nad on muutunud kaalutlusprotsessi graa-
filisteks vormistajateks. Kohtuotsus on 
õiglane: „Halduskohus, tutvunud menet-
lusosaliste kirjalike seisukohtadega ja 
kohtuistungil avaldatuga, uurinud asjas 
kogutud kirjalikke tõendeid, on tõendeid 
kogumis ja vastastikuses seoses hinnates 
seisukohal, et vaidlusalune teemaplanee-
ring ja seda kehtestav haldusakt rikub 
kaebaja subjektiivseid õigusi ja piirab tema 
vabadusi, on õigusvastane ja otsus kuulub 
tühistamisele kaebajat puudutavas osas“. 

Teemaplaneering tühistati. Jätkatakse 
detailplaneeringuga. Kõik on alanud 
otsast peale. 

2013. Tartu Linnavalitsus, 
linnaplaneerimise ja maakorralduse 

ning arhitektuuri ja ehituse 
osakonnad. Koostatakse Kesklinna 
üldplaneeringut. 
Nii nagu nüüd, ei ole me kunagi tei-
nud. Kõigepealt töötasime välja viis 
kesklinna arengustsenaariumit, mille 
sümbioosis koostasime kesklinna aren-
gustrateegia. Oleme välja selgitanud, kuhu 
suunatakse kesklinna areng ning sellest 
tulenevalt uute loodavate töökohtade ja 
juurdetulevate elanike arv. Samuti oleme 
määratlenud ülikooli dominantse rolli 
kesklinna elus ja kultuuriobjektide vaja-
duse. Jalgratas on tõusnud kesklinnas 
liikluse prioriteediks number üks. Aren-
gustrateegia on nüüd sisuliselt nagu arhi-
tektuurivõistluse lähtetingimused – teada 
on erinevate funktsioonide kaupa hoonete 
brutopinnad, mida me planeerijatena kesk-
linna paigutada püüame.

Kõik see käib avalikkuse suure kaasaela-
mise taustal ja on üks põnev protsess. Eks 
näis, mis välja tuleb.

Kolmas linnakodanik: „Tahaksin väga 
loota, et järjekordseid otsuseid vastu võttes 
ei langetaks ühest äärmusest teise – selge 
on see, et loodust peab kaitsma, kuid linna 
planeerides peab lähenema probleemidele 
ka praktilisest küljest.“

Kodanik Tallinnast: „Miks peaks ühe 
linna keskuses olema park, selle asemel, 
et ehitada sinna büroohooneid.“

Kultuuriosakond: „Kas tudengite keva-
dine K. E. von Baeri peapesemine jääb ikka 
legaalseks traditsiooniks? Püssirohukeldri 
juurde lisada, et seal nähakse ette avalike 
koosolekute, loengute, vabaõhukontsertide 
ja –etenduste läbiviimise koht“.

Planeeringule lisas ärevust ka asjaolu, et 
samaaegselt toimus omandireform – pargi 
maade kas tagastamine või mittetagasta-
mine endistele omanikele:

Linnakodanik: „Rahvas teab rääkida, et 
Savi suguvõsale olevat Ülikooli tänava ääre 
maa tagastatud, Lossi tänava alasid aga ei 
ole raatsitud tagastada,“

Planeeringu protsessil aktiviseerus 
seega avalikkus, kiirenes protsess Toome-
mäe kaitse-eeskirja kinnitamiseks, vaieldi 
selgeks kõrghaljastusküsimused ja võima-
likud uued hoonestusalad. Kaasamist ja 
kooskõlastamist kajastavas planeeringu 
lisade kaustas on 268 lehekülge. Üliolu-
liseks tuleb pidada ka seda, et planeerin-
guga õnnestus määrata erakinnistutel 
alad, mis peavad jääma avalikku kasu-
tusse. Väga tähtis oli, et kui kõik vaid-
lused said vaieldud, loodus- ja muinsus-
kaitsjatega lahendused kooskõlastatud, on 
järgnevate aastate jooksul nii ametnike 
kui ka linnakodanike poolt kiivalt jälgi-
tud, et kokku lepitust kinni peetaks. Kõik 
katsed pargi teistmoodi kujundamisel 
või uute hoonete kavandamisel (näited 

Ülikooli ja K. - E. von Baeri tänavafron-
dist) minna sügavamale pargialasse on 
lõppenud ägeda vastuseisuga. Samuti 
on üldplaneeringu alusel koostatud kogu 
pargi rekonstrueerimise projekt, viidud 
üksikute piirkondade osas läbi maasti-
kuarhitektuuri võistlusi. Ja kõike seda 
on hakatud ka ellu viima. Ühesõnaga – 
õnnestunud lugu ja hea näide ühiskonna 
osalusest planeerimisprotsessis.

2010. Tartu Linnavalitsuse 
linnaplaneerimise ja maakorralduse 
osakond. Kehtestati seitse aastat 
koostatud Karlova miljööväärtusliku 
ala teemaplaneering.
Tõusude-mõõnadega väldanud ja vahepeal 
seiskunud planeerimisprotsess andis tõuke 
Karlova Seltsi kokku kutsu miseks. Selts 
on muide analoogne Supilinna Seltsiga, 
mis hakkas vormuma Supinna üldpla-
neeringu koosta misega. Planeering ava-
likustati kahel  korral, põhjuseks oli esi-
mese avalikustamise ajal linnaosa elanike 
vähene huvi. Linna valitsuse soov oli, et 
võimalikult paljud karlovlased teadvus-
taksid siinsete väärtuste kaitse vajadust ja 
mõistaksid sellega kaasnevaid paratama-
tuid kitsendusi, mis remontimise ja ehita-
mise kallimaks teevad. Lõpptulemusena 
toimusid põhjalikud arutelud väärtuste 
kaitsmise vajadustest ja oma linnaosa 
väärtustamisest. 

Planeeringu menetlemise lõppfaasis aga 
keskendus üldsuse tähelepanu nn. Päeva-
pargi hoonestamisele, mis planeeringu 
menetlemise ajal oli riigi poolt võõranda-
tud elamumaana, arvestades kehtivat linna 
üldplaneeringut. Nii Karlova Selts, Eesti 
Roheline Liikumine kui ka teised, selleks 
puhuks moodustatud kodanikeühendused, 
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Kinnisvara-
arenduse stiilinäide 
minevikust: Oma 
Kolde elamud 
Pelgulinnas
Anna-Liisa Unt

Läinud sajandi kahekümnendatel rajatud 
Oma Kolde elamutekomplekt Tallinnas 
Pelgulinnas on tükike väga hästi peidetud 
luksust. Pea üheksakümmend aastat on 
see eeskujuliku arendusena silma paistnud, 
jäädes aga ise Kolde puiestee lõpus võõrale 
silmale märkamatuks. Ristiku tänavalt 
pöörab majade vahele kitsas pargitee, mis 
peagi kuulutab tupikut. Kinnine tänavaots 
on iseloomulikult tardunud ja vaid omadele 
oma – hulkujal võib kõhe hakata. 

Ammu ja õnnestunult tehtud asjad pane-
vad ikka ja jälle imestama, kuidas mõned 
ideaalid ja eelistused ajas ei muutu. Oma 
Kolde planeeringulahendus on üheaegselt 
nii märk esimese vabariigi aja kvaliteedist 
kui ka hea eeskuju praegu langetatavatele 
otsustele. 

Ridamajade ansambel Ristiku täna-
val ja Kolde puiestee umbsopis on Robert 
Nermani1 arvates üks iseloomulikumaid ja 
silmapaistvamaid tollase uue, traditsioone 
ja kohalikke olusid arvestava elamuehi-
tuse pioneere, mille realiseerimisel viidi 
sisse mitmeid uuendusi. Nimelt kasutati 
asjaajamisel täiesti uut, ehitusühingu põhi-
mõtet, kus ehitamisest huvitatute poolt 
moodustatud ühisus võttis linnavalitsuselt 
ehituseks suurema laenu; lisaks kasutati 
planeeringus uudset eesaiaga ridamaja, mis 
märkis kodanikuühiskonnale omast ruumi 

1 Nerman, R. 2006. Ehitusühing Oma 
Kolle mõjutas sõjaeelse Pelgulinna 
arengut. Postimees veebis: http://
rooma.postimees.ee/180906/esileht/
siseuudised/tallinn/218204.php

Projektid

□ ???. Foto Meeli Küttim
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ning tegevuste jagamist ja ühist vastutust; 
hoonestuse juures kasutati saksalikku töös-
tuslinnade malli, ent kohalikus, massiivses 
ja eestlaslikult tummas võtmes. 

Ehitusühingud 
Vabariik ja ühtlasi uued asjaajamised ja 
omandisuhted olid noored, olulisust kogu-
nud keskklassi pea ainsaks võimaluseks 
oma kodule olid riiklikud ehituslaenud ja 
ehitusühingud.2 Ehituslaenu andis riik lin-
nadele ja valdadele, kes vastutasid uusehi-
tiste rajamise eest. Laenu võis omavalitsus 
ka omakorda edasi laenata, kas siis eraisi-
kutele või eelistatumalt ehitusühingutesse 
organiseerunud huvilistele.3 Ühingud ja 

2 Kalm, M. 2010a. Keskklassi 
maailm võtab ilmet – 1920. aastate 
arhitektuurist. Kogumikus: Kalm, M. (koost., 
toim.) Eesti kunsti ajalugu 5. 1900-1940.

3 Kalm. M. 2002. 1920. aastate traditsionalism 
ja elamureform. Kogumikus: Kalm, M. Eesti 
20. sajandi arhitektuur. Tallinn, Sild.

laenud tegid tollal võimalikuks kaasaeg-
seid tingimusi järgiva ehituse – linnaäärsed 
maad olid uusehituseks sobivad ja odavad, 
aga inimestel puudusid kvaliteetseks ehi-
tamiseks vajalikud vahendid.4 Linnas oligi 
aga kõige suurem puudus just selle, vahen-
diteta keskklassi elamispindadest, kuna 
Eestis tollal tööstus, töölisklass ja vajadus 
tööliselamutele ei suurenenud, vaid pigem 
oli tarvidus just ametnikukorterite järele.5 
Uhke eraehitus, mis meile vanade funkvil-
lade vahendusel esimese vabariigi hiilgust 
meenutab, oli palju hilisem, alles kolme-
kümnendate teema.

Ametnikud ja haritlased, kellel oli raha 
vähe, koondusidki enamasti ehitusühin-
guteks. Laenatud vahendite kasutamisel 
nõudsid ühingud maksimumi: tegemist oli 

4 Kalm, M 2010a

5 Kalm, M. 2010b. Moodsa elu moodne 
vorm. Kogumikus: Kalm, M. (koost., toim.) 
Eesti kunsti ajalugu 5. 1900-1940. □ ???. Foto Meeli Küttim

□ ???. Foto ???
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kõrgemalt haritud ühiskonnakihiga, kes 
oskas nõuda. Ehitusühingute hooned paist-
sidki teiste hulgast silma: hea oli nii arhi-
tektuurne lahendus kui ka ehituskvaliteet.6

Mart Kalm toob välja, et mujal Euroopas 
oli samal ajal väga aktuaalseks valdkon-
naks sotsiaalehitus, kuna I maailmasõja 
järgselt pea tõstnud demokraatia nõudis 
tavalisele inimesele teistega võrdseid ela-
mistingimusi. Tööstusel baseeruvates 
riikides oli hädavajalik lahendada maalt 
linna kolinud tööliste elamispinnaprobleem, 
vähem linnastunud ja enamasti maal elava 
rahvastikuga riikides pöörati selle asemel 
tähelepanu ühiskondlike asutuste (koo-
lide, lasteaedade, kirikute, postijaamade) 
kaasajastamisele.7

Oma Kolde ehitusühing sai ehitamiseks 
Pelgulinna taha linna käest väga hea hin-
naga maad, vastutasuks pidi ühing oma 
kuludega rajama tänavad, kanalisatsiooni, 

6 Kalm, M. 2002.

7 Kalm, M. 2010a.

valgustuse ja haljastuse ning tagama, et 
paari aasta jooksul valmivad esimesed 
majad.8 Moodsat laadi planeering valmis 
aastal 1922, mille järgi projekteeriti järg-
misel aastal tüüp-ridaelamud. Esimene 
hoone valmis 1925. aastal.9

Planeering
Oma Kolde elamurajooni planeeringu 
autoriteks olid möödunud sajandi alguse 
superstaarid Eugen Habermann ja Herbert 
Johanson. Tõenäoliselt on nad projekteeri-
nud ka hooned, ent ühe ja sama käekirjaga 
loodud hoonete projektidel on erinevate 
autorite allkirjad (lisaks neile kahele ka 
Märt Raua ja Johannes Pikkovi omad).

Esimesed, suures osas Riia Polütehnilise 
Instituudi kooliga Eesti arhitektid olid maa-
ilmas ringi käinud ja mujal praktiseerinud, 
tollased moodsad voolud (Bauhaus, De Stijl, 
konstruktivism) innustasid neid ka hiljem 

8 Nerman, R. 2006.

9 http://register.muinas.ee/?menuID=
monument&action=view&id=3114

□ ???. Foto ???

□ ???. Foto Anna-Liisa Unt
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õueväravate hoone otsaseintest.16 Kaks 
keskmist hoonet kummaski reas astuvad 
teiste suhtes tänavajoonest rohkem tagasi, 
mis pidi lisama tollasesse aedlinnamiljöösse 
plastilist ilmekust.17 Üldise väljanägemise 
huvides olid ka telefonipostid viidud hoopis 
majade taha.18

Ansambli pidid lõpetama viimased 
hooned tänava lõpus, vahetult enne Heina 
tänavaga ristumist, aga need jäid reali-
seerimata.19 Rajamisjärgsetel fotodel näha 
olev heledus ja õhuküllasus on tänaseks 
asendunud väärika hämarusega – tagasi-
astuvate hoonete ette istutatud puiestee-
lõik on suureks kasvanud. Heina tänavaga 
Kolde puiestee praegu ei ristugi, nõukogude 
ajal paigutati tänava lõppu kõrge planguga 
tööstuskompleks, mis on aastakümneid 
takistanud võõrastel tänavalt niisama läbi 
kihutamist. 

Samast ajast kahekümnendate alguses 
ja sarnast esteetikat ning mõtteviisi kand-
vad on näiteks veel Tammelinna linnaosa 
Tartus, Tallinna linna tööliste elamud Maisi 
tänaval (Herbert Johanson), elamud Tartus 
Baeri 1 (Edgar Johan Kuusik), Võrus Karja 
tn 5 (Anton Soans) ja Siidisuka elamugrupp 
Karl Lutsu tänaval Kohtla-Järvel (Eugen 
Habermann).

Kahekümnendate maastik
Tiina Tammeti hinnangul on Kolde puies-
tee ranged kitsad eesaiad küll võrdlemisi 
moodsalt geomeetrilised, aga sellegipoolest 
väga tagasihoidlikud ja pigem silmapaist-
matud. Ühistes eesaedades oli ajastule 

16 http://register.muinas.ee/?menuID=
monument&action=view&id=3114

17 Kalm, M. 2002.

18 samas

19 samas

omase kodanikuühiskonna algeid – jaga-
mist ja vastutust. Kõrgete plankude taha 
peidetud tagaaiad olid aga korterite vahel 
ära jagatud, triibuline jaotus on tagaaeda-
des tänaseni säilinud. Tammet toob lisaks 
välja, et mõned aastad hiljem ehitusühingu 
Uus Tare elamud Vaarika-Maasika täna-
val olid juba arusaadavalt ja märgatavalt 
modernistlikud. Samas on selge, et tollase 
modernistlikus laadis puhta ja sirgjoone-
lise stiili puhul oli planeeringu enda selgus 
olulisem kui selle haljastamine.20 

Üldiselt möönab Tiina Tammet oma 20. ja 
30. aastate haljastust käsitlevas monograa-
fias, et sel perioodil napib enamikes maasti-
kulahendustes originaalsust, sest vastavaid 
spetsialiste veel polnud ja planeeringuid 
koostanud arhitektid ei olnud haljastuse osas 
oma eesmärkide kõrgusel. Küll aga sai selle 
perioodiga alguse Eesti oma aia- ja haljastus-
kunst. Ajastu üldiseks märgiks oligi terav-
datud tähelepanu linnahaljastusel. Linnade 
laiendamise juures suhtuti haljastusse kui 
ühte linnaehituslikku komponenti, „kuivõrd 
levisid veendumused tervislikest eluviisi-
dest, värske õhu vajalikkusest ning puude 
ja põõsaste tähtsusest linlaste füüsilisele ja 
vaimsele tervisele.“21 Elamugruppide tervik-
liku planeerimise mõtteviis aga tänase päeva 
omast ei erinenud – oluliseks peeti asula 
ühtset ilmet, mida isekas individuaalehitus 
pigem ei taganud.22 

20 Tammet, T. 2003.

21 samas

22 Kalm. M. 2010b.

kodumaale tagasi pöördudes moodsat arhi-
tektuuri tegema. Oma Kolde komplekti 
puhul oli põhieeskujuks saksa aedlinnastiil, 
täpsemalt sealne tollal populaarseim Hel-
lerau aedlinn Dresdenis, millega Haber-
mann oli seal õppides kokku puutunud.10 
Tiina Tammet möönab aga siinjuures, et 
Euroopa tööstusarhitektuuri laadis planee-
ringulise joone laenamine oli selleks ajaks 
juba küll pisut vanamoodne. Kui teiste 
kunstide tendentsid peegelduvad näiteks 
aiakunstis-maastikuarhitektuuris väikese 
hilinemisega, siis on üldised suundumused 
teistest piirkondadest omakorda Eestisse 
veel suurema hilinemisega jõudnud.11 

Habermann ja Johanson olid mõle-
mad Saksamaal õppinud, see võib olla 
selgituseks, miks keskkond ümbritsevas 
täna väga välismaine, isegi luksuslik välja 
näeb. Ühtse terviku moodustavate Kolde, 
Ristiku ja Kõrre tänava ilme on väheke 
suurlinlik, meenutades mini-New Yorki või 
mõne Hugh Grantiga filmi Inglismaad. Kui 
majad oleksid valged ja fassaaditreppide 
kõrval kasvaksid tokkroosid, oleksime hoo-
pis Skandinaavias. Tugevalt saksalikku 
stiili on leitud ka Johansoni poolt sinna-
samasse teeristile projekteeritud Ristiku 
koolis (Pelgulinna algkool).12

Saksa joon vaatas tagasi traditsiooni-
lisele ehitusele ja tõstis vanad materjalid 
ja tehnika au sisse. Kalm kahetseb selle 
juures aga, et sakslaste järgi liikunud Riia 
koolkonna Eesti arhitektid ei pöördunud 
mitte kohaliku traditsioonilise puitehituse 

10 Kalm. M. 2010a.

11 Tammet, T. 2003. Eesti pargi- ja 
aiaarhitektuur 1920.-30. aastatel. Eesti 
Kunstiakadeemia Toimetised. 11/2003

12 Hallas-Murula, K. 2012. 101 
arhitektuuriteost. Tallinn: Varrak

juurde, vaid sakslaste eeskujul samuti hoo-
pis baltisaksa härrastemajade ja pastoraa-
tide stiili juurde. Taluarhitektuur oli veel 
uurimata ja puupitsilised majad seostati 
pigem agulimiljööga. Just kallim kivimaja 

„sümboliseeris progressi ja edumeelset tule-
kindlatele ehitusmaterjalidele üleminekut“.13 
Sellegipoolest polnud see lihtsalt kellegi 
teise kultuuri jäik järeleaimamine: kohalik 
nn. „vana-balti“ arhitektuur14 oligi juba ise 
kohandumus, siinsete võtete, materjalide, 
traditsioonide ja klimaatiliste tingimus-
tega arvestav rahvapärane ehitus. Hoo-
netel kasutati näiteks kõrget kelpkatust, 
mis sobib hästi siinsete lumerohkete talve-
dega. Liiati nimetab Hanno Kompus tollal 
moodsaks peetud madalakaldelise katuse 

„laisaks“ ja tähtsusetuks, aga kiidab kõrge 
katuse „erksaks“.15

Oma Kolde ehitusühingu elamugrupi 
moodustavad ridaelamud Kolde puiesteel 
ning pikem ridaelamu Ristiku tänaval, 
kauplusepinnaga allkorrusel. Samade 
arhitektide poolt ja samas võtmes, ent 
hiljem ja mitte Oma Kolde koosseisus on 
rajatud ka madalamate ridamajade grupp 
Kolde puiesteega paralleelsel Kõrre täna-
val. Oma Kolde kahekorruselised elamud 
astuvad pisut tagasi, jättes enda ette väi-
kesed massiivsete kivist treppidega ees-
aiad. Ridaelamud koosnevad neljast korte-
rist, mis ulatuvad läbi kahe korruse. Hoone 
keskel, teineteisega peegelpildis asetseva 
korteri sissepääsud on tänavalt treppide 
kaudu, äärmistesse korteritesse pääseb läbi 
majadevahelistes müürides olevate kõrgete 

13 Kalm, M. 2010a. Lk 263.

14 samas

15 Kompus, H.1939. 20 aastat ehitamist 
Eestis: 1918-1938. Kaasaegne kordustrükk 
2008. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum.
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Zhejiang Shangyu 
Tööstuspargi 
planeerimis-
võistlusest
Merje Müürisepp

Sissejuhatus
Jangtse jõe delta on Pärli jõe delta kõrval 
üks oluliseimaid majanduskeskusi Hii-
nas. Ükskõik, millises suunas Shanghaist 
välja sõita, ikka näeb tundide kaupa vaid 
kraanasid ja uusarendusi. Riigi plaan on see 
kant, Jiangsu ja Zhejiang provints, 210 700 
km2 suurune ala, muuta oluliseks rahvus-
vaheliseks väravaks ja majandustsooniks 
Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas. Provint-
sideülest regionaalplaneeringu joonist katab 
planeeritavate ja olemasolevate linnade tihe 
võrgustik. Esimeses, juba valmivas etapis, 
ehitatakse välja infrastruktuur: ala katab 
tihe kiirteede, raudteede, maanteesildade, 
lennuväljade, sadamate rägastik. 

Piirkond on kujunemas omavahel tihe-
dalt põimunud linnastute võrguks. Hangz-
hou, Yiwu, Shanghai, Nanjing on vaid osa 
linnadest, mis on üha enam omavahel kokku 
kasvamas. Kiire linnastumine toob kaasa 
niigi saastatud keskkonnale veelgi suurema 

koormuse. Omavalitsused räägivad jät-
kusuutlikest linnadest, tegelikult teadmata, 
mida see sisuliselt tähendab. 2010. aastal 
oli minulgi võimalus osaleda ühe sellise 
tööstuslinna – Shangyu – planeerimisel.

Asukoht
Shangyu tööstuslinn on osa 100 km2 pind-
alaga tööstuspiirkonnast, mis on vahelüliks 
Hangzhou lahe ümber arendatavas tööstus- 
ja kaubanduslinnade võrgustikus. Asukoht 
on ülimalt soodne: juba ajalooliselt väga 
oluliste linnade Shanghai, Hangzhou ja Nin-
gbo kolmnurgas. Käesoleval aastal saab 
linn otseühenduse piirkonna tõmbekeskuse 
Shanghaiga, kui valmib kümne kilomeetri 
pikkune Hangzhou lahte ületav Jiashao 
vantsild. Selle valmides lüheneb seni nel-
jatunnine maanteesõit Shanghaist poole-
teise tunni pikkuseks. Seetõttu kutsutakse 
linna Shanghai sillapeaks. Jiashao ei saa 
olema mitte esimene merelahte ületav sild, 
vaid juba kolmas. Kõigele lisaks asuvad 
paari tunni kaugusel Hangzhou lahe uued 
kiirestiarenevad süvaveesadamad.

Shangyu Tööstuspark
Shangyu tööstuslinn, pindalaga 21 km2, on 
kavandatud 150 000 elanikule. See kuulub 
provintsi olulisemate ja kõige enam inves-
teeritud tööstusparkide hulka. Shangyud 

peetakse Hiina kõrgtehnoloogiatööstuse 
teenäitajaks, põhilisteks tootmisharu-
deks on siin masina-, keemia-, farmaatsia, 
tekstiili- ja kergetööstus. Linn keskendub 
vähemalt sõnades kaasaegsele ökoloogi-
lisele tööstuspoliitikale. Siia koonduvad 
enam kui 150 Euroopa, Ameerika, Jaa-
pani, Lõuna-Korea, Hong Kongi ja Taiwani 
suurettevõtet. Käesoleval aastal avatakse 
näiteks Mercedes-Benzi liinibussitehas ja 
Broadway Industrial Group Limited.

Võistluse korraldamise tava
Provintsi tasemel planeeringuvõist-
luse tellijaks on provintsi omavalitsus ja 

□ Hiina tööstuspark. Mercedes-Benzi liinibussitehas 
planeeringualal. Foto Merje Müürisepp

□ Hiina tööstuspark. Iseloomulik maastikunäide

□ Hiina tööstuspark. Iseloomulik mastaap

□ Hiina tööstuspark. Ala asukoht

□ Hiina tööstuspark. Skits
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peal, vees ja veest. Meie lahendus kasvas 
välja kesksest järvest, mis ühe hoobiga lahen-
das kõik probleemid ja sisaldas ka kohaliku 
kultuuripärandi motiivi, nagu võistlustin-
gimustes oodatud. Järvega seotud kesksest 
linnapargist sai erinevate tegevuste side-
kude. Park tungib kombitsatena linnakoe 
vahele, põimides inimlikuks elukeskkonnaks 
olulised kesklinna funktsioonid – valitsus-, 
äri- ja puhke alad ning meelelahutuse. Järve 
kanalid koos neid ümbritseva rohevööndiga 
saavad naabruskondi ühendavateks tundla-
teks, mis töötavad ka veevahetussüsteemi 
veekollektori ja -reservuaarina, varustades 
veega rohealade kastmissüsteemi ja olles 
seotud ka biotiikidega.

Protsess
Suure alaga olemuslikul tasemel tööta-
mine on iseenesest tore. Uustulnukana 
sai aga väljakutseks erinevate kultuuri-
kontekstidega kohandumine, nii planee-
ritava regiooni kui ka oma kolleegide 
näol. Hiinas on edukaks linnaplaneerijaks 

fundamentaalsete teadmistega, kuid kind-
lasti ka lennukate ideedega „graafiline 
disainer“, kes leiab nutikalt sobiva motiivi, 
mis planeeringus selgelt välja joonis-
tub. Oluline on, et tellija tunneks töös ära 
mingi kultuuriliselt tähtsa kujundi, siis on 
lootust edule. Fööniksid, raha, jänesed – 
mida kõike. Planeerija tegelike mõtete esi-
tamine jääb pahatihti tagaplaanile.

Kolm aastat hiljem
Võistlusele järgnes lepingu sõlmimine 
võitja WWCOT-ga, kelle ülesandeks oli 
kiiresti kokku panna linna üldplanee-
ring. Kiirkorras on planeeritud linna ja pro-
jekteeritud hooneid, töö pole veel lõppenud, 
kuid tellija on kannatamatu ja käimas juba 
teede ja tööstuspargi ehitus. Kesklinna ala 
on veel tühi, kuid esimesi ettevalmistöid 
on märgata sealgi. Huvitav, kas aastate 
pärast, linna valmides, on see äratuntav?

Autori tänusõnad abiline Zheng Sijiè le

piirkondlik parteikomitee. Tegemist on 
kõrgel tasemel valitsusüksustega, mistõttu 
on kutsedokumendid põhjalikud ja võist-
luse läbiviimine täis bürokraatiat.

Kutsedokumentide alusel valiti välja 
kuus Hiinas tegutsevat rohkem või vähem 
rahvusvahelist arhitektuuribürood, mis pidid 
oma töid üksteise järel kindlaksmääratud 
päeval kaitsma. Tavaks on, et vähemalt 
kahekümnest ametnikust koosnev komis-
jon tutvub võistlustöödega alles kaitsmise 
ajal. Lisaks tavapärastele, graafilist mate-
riali kajastavatele planšettidele ja mahulisele 
maketile, kuulub võistlustöö vormi hulka ka 
projekti tutvustav pikk film ja põhjalikud 
brošüürid, mida ametnikud saavad kaitsmise 
ajal lehitseda. Tavapäraselt avalikustatakse 
võistlustulemused mõne kuu pärast, kuid 
kuuldavasti teavad informeeritumad osa-
lejad tulemust juba enne ettekannete algust.

Võistlusülesanne
Tegemist oli olemasoleva üldplaneeringu 
parendamise ja muutmise ideevõistlusega, 

mis tegeles 9 km2 suuruse kesklinna 
alaga. Olemasolevat üldplaneeringut võib 
iseloomustada kui tüüpilist kohalikku 
planeerimistraditsiooni järgivat, jäika ja 
ahistavalt regulaarset planeeringut. Män-
guruumi oli vähe, muuta võis vaid planee-
ringuala tuumikut, st kesklinna osa. Lisaks 
oli omavalitsuse soov näha jätkusuutlik-
kust ning Hiinale omaselt ka kohalikku 
Shùn-kultuuri (u. 23. saj eKr) kajastavat 
kaasaegset lahendust.

Projekti idee
Osalesin võistlusel Ameerika päritolu 
büroo WWCOT Shanghai osakonna tiimis.

Nagu ikka Hiina uute linnade puhul, oli 
planeeringuala tabula rasa, vaid veega kae-
tud väli. Kuna tegemist oli märgalaga, siis 
muutus projektis oluliseks vee- ja kanalite 
võrgustik. Eesti mõistes eksklusiivne, on sel-
line kanalitega lahendus siinses piirkonnas 
juba sadu aastaid olnud pigem loomulikuks 
reegliks kui erandiks. Nagu Holland, nii elab 
ka siinne piirkond sõna otseses mõttes vee 

□ Hiina tööstuspark. Võistlustöö planeering □ Hiina tööstuspark. Võistlustöös pakutud keskne järv
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Varesesaar 
inimestele
Ülar Mark 

Varesesaar on rootsi keeles Kräne-
holm – „varese saar“ või hoopis „roheline 
saar“. Mõlemad on tänaseks sobimatud, 
sest rohelist on seal alles jäänud väga 
vähe ja varesed ei ole ka enam peatege-
lased. Nendeks olid hiljuti hoopis tekstii-
litöösturid ja -töölised. Minu vanaema oli 
seal tööline. Kui 2002. aastal Narvas tööta-
sin, viisin vanaema uuesti neiupõlve rada-
dele. Meeta Liibert, õmblustsehhitööline 
1941. aastal, rääkis järgmist: „Kui Narva 
Kreenholmi töölised 1941. aasta hommi-
kul peaväravate kaudu sisenesid, siis vanad 
töötajad võtsid mütsid peast ja kummarda-
sid tehasedirektori monumendi ees.“ Vana-
ema ütles, et vanad töötajad kummardasid, 
tema ei julgenud, oli noor ja hoidis eemale, 
sest venelased olid sees ja tema oli just koos 
mehega segastel sõja-aastatel juuniküüdi-
tamise hirmus Lõuna-Eesti liiga suurest 
talust koos omakaitses olnud mehega kõige 
kaugemasse linna kolinud, et seal märka-
matult segased ajad üle elada.“1

Minul pole andmeid, kas see monu-
ment oli 1857. aastal tehase asutanud 
Ludwig Knoopi või mõne järgmise direk-
tori oma. „Need töölised polnud üldse 
kommunistid. Kreenholmi tehasetöölised 

1 Intervjuu Meeta Liibertiga, 2013. a.

olid jõukad ja ei kummardanud käsu peale, 
vaid viisakusest ja austusest.“ Arvan, et sel-
les kummarduses liitusid austus inimeste, 
hoonete ja looduse vastu. Kreenholmis on 
kõik suur ja võimas. 

Sõna otseses mõttes suure võimu alg-
allikaks on Narva jõgi oma kiire ja suure 
vooluhulgaga. Rohkem, kui kõigi teiste 
jõgede vooluhulk kokku. Sellised ülisood-
sad looduslikud tingimused ei saa mõistagi 
märkamata ja kasutamata jääda. Kreen-
holmi manufaktuuri tekkimine on seotud 
puuvillatööstuse ajalooga Venemaal, kus 19. 
sajandi keskpaigaks kujunes sellest teks-
tiilitööstuse tähtsaim haru. Puuvillatööt-
lemise vabriku ehitas Ludwig Knoop, keda 
peetakse Venemaa moodsa puuvillaketra-
mis- ja kudumistööstuse rajajaks ning kes 
töötas Kreenholmi tegevdirektorina kuni 
oma surmani 1894. aastal. 

30. aprillil 1857. aastal pandi Kreen-
holmi Manufaktuuris nurgakivi vanale 
ketrus vabrikule ja järgmise aasta 
10. oktoobril valmis vabriku esimene ehi-
tusjärk. Puuvillariide kudumise vabrik lasti 
käiku 1859. aasta augustis. Teine ehitus-
järk – ketrusvabriku uus pool – valmis 
1861. aastal. Samaaegselt ehitati valmis 
gaasivabrik ja sillad. Vabrikud sisustati 
Inglismaalt ostetud masinatega. Puuvill □ Kreenholmi manufaktuur. Foto Marje Eelma
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arutelude järel ning OÜ Eensalu & Pihel 
poolt koostatud muinsuskaitse eritingi-
mustele tuginedes otsustati esmalt lam-
mutada kõik vähemväärtuslik ja ajalooli-
sele hoonestusele hiljem juurde poogitud 
mass (kokku üle 60 000 m²) – tulemuseks 
visuaalselt mõjule pääsevad väärikad 
tehasehooned. Teise sammuna tegeleti 
30,4 hektaril paiknevatele olemasolevatele 
hoonetele (u 200 000 m²) funktsioonide 
leidmisega. Elamisfunktsiooni on vana-
desse tehaseehitistesse raske paigutada 
või on see võimalik üksnes katusealuste 
loft-korteritena. Tavakorteriteks on ruumid 
liiga kõrged ja sügavad. 

Töö tulemusena selgus, et valdavalt 
sobiks siia suuremahuline äri- või avalik 
funktsioon. Juba planeeringu algstaadiu-
mis oli selge, et piirkonnast peab saama 
Narva südalinna kõrvale tõmbekeskus – 
koht, kuhu tullakse spetsiaalselt. Selleks 

tõmbeks peab olema äri ja kontorite kõrval 
ka meelelahutus ja kaubandus. Üks paku-
tud võimalus on saarel oleva tehasehoone 
hoovi, mis töötaks kontsertsaalina, katu-
sega katmine. Avalike ruumidena, näiteks 
näitusepindadena, tuleb ilmselt kasutusele 
võtta ka saarel ilma akendeta paiknevad 
ühekorruselised laohooned. Juhul kui äri-
line pool tööle saada, on oluline, et saarel 
oleks ka elu. See nõuab aga, et on ületa-
tud elufunktsiooni kriitiline piir – selline, 
kus tunnetuslikult ei ole enam tegemist 
ärikeskuse, vaid kohaga, kus inimesed 
sooviksid ka elada. Kaudselt võib öelda, et 
lähtudes kaitse all olevate hoonete mahust, 
olime sunnitud lisama ka suure hulga elu-
pinda, vähemalt 70 000 m², millega liitus 
omakorda automaatselt üle 3000 parki-
miskoha. Kokku on alal üle 300 000 m² 
pinda. Segafunktsioonis on võimalik seda 
säästlikult kasutada, vastasel juhul võiks 

osteti algul Ameerikast, hiljem suures osas 
Kesk-Aasiast.

Kuna Eestis puudus väljaõppinud kaa-
der, toodi ligi 300 oskustöölist Saksamaalt 
ja meistrid Inglismaalt, kes õpetasid välja 
kohaliku tööjõu. Nende meistrite elamud 
on näha tehase vastas olevates punas-
test tellistest Inglise kombe järgi ehitatud 
rida- või linnaelamutes. Eesti kohta päris 
haruldase struktuuriga, kus esimese ja teise 
korruse korterisse saab välistreppipidi. Juba 
1911. aastal oli Kreenholmi Manufaktuuri 
tööliste arv 10 000. Olemas oli kõik, mida 
inimene alguse ja lõpu vahel vajas: elamud, 
lasteaed, kool, haigla, karts ja surnuaed.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 
sai 1992. aastal ettevõtte omanikuks AS 
Kreenholmi Manufaktuur. Avati õmblus-
vabrik. 1995. aastal erastas manufak-
tuuri Rootsi firma Borås Wäferjaloodi AS 
Kreenholm Holding. 2007. aastal hakati 

aga tegema plaane tootmise lõpetamiseks 
Kreenholmi ajaloolises osas ning hoonete 
uute mittetööstuslike funktsioonide jaoks 
ümberkohandamiseks.

Kui planeeringut tegema hakkasime, 
vaatasime analoogseid lahendusi. Silme 
ees seisid eeskujudena Hammarby Sjöstad 
Stockholmis, Norrköping, Tampere, Manc-
hester – kõik erineva tausta ja suurusega 
linnad, millede ühisosaks on väärtuslik 
tööstushoonestus. Muidugi oli tegemist 
enamasti suuremate linnade keskuse 
lähedal olevate hoonekompleksidega. Meie 
planeeringualal tuli arvestada mitmete või 
õigemini enamike piirangutega, mida on 
üldse võimalik seada: kultuurimälestistena 
riikliku kaitse all olevad hooned, ulatuslik 
kultuurimälestiste kaitsevöönd, maasti-
kukaitseala, veekogust tulenev 50-meetri 
ehituskeeluala, kallasraja kohustus ja rii-
gipiirist tulenevad nõudmised. Pikkade 

□ Kreenholmi manufaktuur. Foto Marje Eelma □ Kreenholmi manufaktuur. Foto Marje Eelma
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olla parkimise vajadus veelgi suurem. Tor-
nid ei olnud kindlasti eesmärk omaette nagu 
tihti arhitektidele ette heidetakse, pigem 
on neid päris kallis ja äriliselt riskantne 
ehitada. Muud moodi aga elamisfunkt-
siooni saarele ei saanud tekitada. Mahuli-
selt on aga oelmasolevad tehasemassiivid 
ehk pikali paiknevad tornid vertikaalsete 
tornidega arvestades võimsamad. Pigem 
on uued ehitised mahtudena tagasihoidli-
kumad kui domineerivad. Arvestades aga 
kanjoni võimsust, on uushoonestus paras 
kaunistus loodusjõududele, mitte vastupidi.

Suuremate alade planeerimisel tuleb 
arvestada, et on äärmiselt oluline nii ärili-
selt kui ka turvalisuse pärast arendada just 
segafunktsiooni. Kaubanduse, büroode ja 
elamise segu võimaldab optimeerida par-
kimist, vee- ja kanalisatsiooni kasutamist 
ja elektrivõimsusi. Elust tingitud koormus 
nendes on erinev ja jaotub ööpäeva peale 
ühtlasemalt kui monofunktsionaalse aren-
duse puhul. Lahendus, kus saarel paiknek-
sid vaid äri- ja meelelahutusasutused koos 
büroodega, tooks endaga kaasa ilmse vaja-
duse kogu saar öötundideks sulgeda, kuna 
see oleks oluliselt odavam kui suure inim-
tühja piirkonna valvamine. Tihti tundub 
inimestele, et meie kuritegevuse üle hoiab 
kontrolli hirm karistuse ees, kuid tegeli-
kult on aga inimesed ise need, kes korda 
hoiavad, s.t vajadusel abi kutsuvad. Seega 
vajab Kreenholmi saar saarevahte. Neid 
võiks olla üle 3000. Mõnusa elukeskkonna 
loomiseks on siin looduse poolt antud kõik 
eeldused: kontrastid, maalilised vaated, 
veekohin, avatus lõuna ja ida suunas, aja-
looline ümbrus, suurlinna tulede „ahvatlev 
sära“ (St. Peterburg 155 km kaugusel). Olgu 
ajaloo huvides siin artiklis fikseeritud, et 

Euroopa Liit peab läbirääkimisi Venemaaga 
viisavabaduse osas juba päris tõsiselt. Seda 
just ametnikele, keda on Venemaal aga 
väga palju – minu subjektiivse hinnangu 
järgi umbes pooled, viisavabaduse andmise 
osas. Erinevaid lahendusi katsetasime läbi 
ka endiste kanalite avamisega, et tuua vett 
majade vahele, kus tehased kasutasid vett, 
juhtides seda turbiinidele, mis käivitasid 
kogu vabriku masinad. Teoreetiliselt on 
võimalik Narva veehoidlast tuua kaatritega 
liigeldav kanal Varesesaare vahele. Loo-
dame, et 10-20 või 100 aasta pärast see ka 
õnnestub ja vesi on jälle vahetus kontaktis 
Varesesaare asunikega, kelleks on vareste 
asemel inimesed.

Kindlasti tekib nüüd küsimus, kust peak-
sid siia tulema elanikud? Kas linnast, mille 
elanikkond pidevalt väheneb? Jättes kõrvale 
võimalikud Narva tulevad uusasukad, keda 
kindlasti tuleb nii idast kui läänest, on lin-
nas endiselt 58 000 elanikku, kellest üle 
95% elavad suurtes korterelamutes. Samas 
on üsna tõenäoline, et elatustase jätkuvalt 
tõuseb ning näiteks 10% narvalastest, kes 
on otsustanud oma elu selle linnaga siduda, 
otsivad elujärje paranedes kvaliteetsemat 
elamispinda. Seda leiab Narvas vaid piki 
jõekallast vanalinna piirkonnas ja sealt 
lõunapoole Kreenholmi linnaossa jääval 
alal. Võiks arvata, et pooled neist ehk 3000 
inimest võiks leida endale elukoha ka siin, 
Varesesaarel. Kvaliteeti leidub siin sellist, 
mida mujal ei ole. Kasvõi pääs Narva vee-
hoidlale, mida mööda on võimalik Peipsini 
välja purjetada!

Narva, Kreenholmi piirkonna ja Varese-
saare arengu võti asub ilmselgelt paljuski 
Moskva ja Brüsseli koridorides.

□ Kreenholmi manufaktuur. Foto Marje Eelma
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Ennekõike on 
rattasõit puhas 
mõnu
Tõnis Savi

Kõlab naiivselt, aga selleks, et muuta 
meie linnatänavad kõigile sealviibijatele 
paremaks paigaks, ei olegi vaja ette võtta 
kapitaalseid tänavaehitusprojekte. Tõhu-
saim vahend linnaruumi muutmiseks on 
muuta selle kasutamist – alustada võiks 
kasvõi ratturite tänavatele meelitami-
sest. Mida tihedamini on ratturit linnapildis 
näha, seda suurem on tõenäosus, et otsusta-
jatel on meeles nendega arvestada. Otsus-
taja võib olla linnavalitsuses tänavaruumi 
puudutavaid otsuseid tegev ametnik, aga ka 
autoroolis parempööret sooritades peeglisse 
vaatav kaaskodanik. Mida rohkem ükstei-
sega arvestatakse, seda turvalisemaks saab 
rattaga sõitmine. See omakorda julgustab 
uusi inimesi sadulasse istuma. 

Jalgratas on veider hübriid jalakäijast ja 
autost – ei liha, ei kala. Rattur on jalakäija, 
kes on samal ajal sõiduk – kiire, ent paindlik 
oma liikumistes. Rattaga liigeldes jõuame 
linnas kohale vähemalt sama nobedasti kui 
autoga, ent samal ajal oleme marsruudiva-
likus sama vabad kui jalakäijad. Ratturi 
jaoks on kohtade vahemaad vähem kriitili-
sed kui jalakäijale ning rattur saab peatuda 

ja parkida igal ajahetkel ning minna üle 
jalakäija rolli.

See mõtteline segadus tekitab aga ras-
kusi planeerimisprotsessis. Ühelt poolt 
suhtutakse jalgratturisse kui paindlikeks 
tegevusteks võimelisse liiklejasse. Olu-
kordades, kus võiks võimaldada ratturile 
kiiret kulgemist, sunnitakse ta jalakäia 
positsiooni. Osade trasside planeerimisel 
unustatakse aga ära, et rattur liigub siiski 
inimjõul. Selle asemel, et võimaldada 
otseminemist, suunatakse ratturid sõitma 
ringiga – liigutus, mis on autoga hõlbus, 
rattaga juba raskem.

Seltskond Tallinna rattasõpru korraldab 
Tour d'ÖÖ nimelisi ühiseid öiseid sõite. Ees-
märgiks on koguda tihedaks massiks kokku 
linnakoes muidu hajali kulgejad ning panna 
inimesi rattasõidust innustuma. Kahe aas-
taga on üritustest osavõtjate arv kasvanud 
viiekordseks, tuues regulaarselt kokku üle 
500 rattasõbra. Tour d'ÖÖ parandab oma 
liikuva kehandi ulatuses linnaruumi niivõrd, 
et selles viibimine muutub meeldivaks. Seda 
ajutist ideaalolukorda mõjutavad kaks fak-
torit: tihedus ja ruumi hõivamine. Osalejate 

vaheline tihedus ületab kordades tavapärase 
avaliku ruumi oma ning juhuslike tutvuste 
genereerimist on võimatu vältida. Väga olu-
liseks momendiks sõitudel on ka reaalne 
ruumi hõivamine läbisõidu hetkeks. Rat-
turite hulk kulgeb läbi öise linna ilma 
suuremate peatusteta, sõidutee saab neid 
täis. Inimesed kasutavad tänavaid selliselt, 
nagu tavaolukorras saab vaid autot omades 
teha. Paljude jaoks on see esimene kogemus 
sõiduk kõnniteelt sõidurajale tuua, vaata-
mata faktile, et sõidutee on oma olemuselt 
mõeldud kasutamiseks erinevatele sõiduki-
tele (rattad kaasa arvatud). 

Täna on öösõidud pea ainukene võimalus 
tajuda Tallinnas sellist linnaruumi jaotust, 
kus tänavatel pole autokasutajate ülem-
võimu. Tour d'ÖÖ muudab koos sadade 
jalgratturitega läbi hämarduvate õhtuste 
linnatänavate veeredes linnaruumi ning 
loodetavasti saavad sellised ratturite hulgad 
peagi igapäevaseks. Millal Eesti linnades 
rattaga liiklemine sama normaalseks saab 
kui Hollandis, on meie enda teha. Selleks 
tuleb võtta ratas ja minna sõitma. Kui oled 
juba paadunud pedaalija, siis laenuta oma 
ratas päevaks sõbrale – just nii värvatakse 
sõdureid linnaruumi muutjate armeesse.

□ ???. Foto ???
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Ideaallinn,  
mis mureks?
Jarmo Kauge

On aasta 1969.
Täistuuridel ehitatakse Eesti suurimaks 
elurajooniks ja esimese vabaplaneeringu-
lise linnajaona kavandatud Mustamäed; 
kraanadega tõstetakse paika terveid toa-
seinu ja trepimarsse, hooned kerkivad 
kui nõiaväel. Aastast aastasse üha enam 
suurpaneele vorpivas Tallinna Majaehitus-
kombinaadis on nüüd liinidele õpetatud 
lisaks viiekordsetele ka üheksakorruse-
liste hoonete pusletükkide tootmist. See 
on progress, kindel sammumine kom-
munismi, kus igal ühiskonnaliikmel on 
mugavustega korter. Sõjajärgse elamis-
pindade puuduse käes vaevlevad inimesed 
kolivadki kõdurajoonidest mõistetava rõõ-
muga Mustamäele – oma köök, keskküte 
ja kraanist pahisev soe vesi kaaluvad esi-
algu üles kõik kahtlused anonüümse elu-
keskkonna ja tüüpkorterite ruuminappuse 
suhtes. On küll kuulda arhitektkonna 
nurinat Mustamäe ja teiste kavandata-
vate elurajoonide monotoonsuse üle, kuid 
seda loodetakse ületada eelkõige suurema 
hulga eriprojektide kasutamisega. Veel 
ei tea keegi, et Mustamäe jääb tegelikult 
poolikuks ning on sunnitud edaspidi lom-
bakana toimima. Kõige olulisema jäse-
mena jääb rajamata rajooni ühiskondlik 
keskus praeguse Männipargi kohal. 

Kuid Eesti Projekti hiidbüroo peamiste 
linnaplaneerijate Malle Meelaku ja Mart 
Pordi laual on juba järgmise asumi pro-
jekt – selle järgi hakatakse Mustamäest 
loodes asuvale lagendikule rajama Tallinna 
teist kümneid tuhandeid linlasi mahutavat 
paneelelamurajooni. See on Väike-Õismäe, 
mille ehitustööd pidid esialgsete kavade 
järgi algama just 1969. aastal ning esi-
mesed elanikud kolima sisse 1971. aas-
tal. Kommunikatsioonide rajamiseni 
jõuti tegelikult alles aastal 1972, majade 
ehitamine algas aastal 1974. Hilinemise 
põhjused olid proosalised: suurt maa-ala 
ei jõutud lihtsalt õigeks ajaks ette valmis-
tada. Tulemused olid veelgi proosalisemad: 
et elamuehituse tempo ei tohtinud min-
gil juhul langeda, vaid vastupidi, kasutati 
kombinaadi toodang siiski ära. Paraku ka 
sellistel aladel, mida polnud esialgu ette 
nähtud paneelelamutega katta: nt spordi-
kompleksile reserveeritud praegune Siili 
mikrorajoon, kuid ka kvartalid Kristiines ja 
Pelgulinnas, lisaks tihendati juba valminud 
Mustamäe mikrorajoone.1

1 Dmitri Bruns, Tallinna „mäed“. – Tallinna 
peaarhitekti mälestusi ja artikleid. Tallinn: 
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2007, lk 32

Idealistlik ringlinn
Kui Mustamäe kavandamisel lähtuti 
vähemalt esialgu suhteliselt jäigalt mik-
rorajooni mõistest2, siis omajagu pisema 
Väike-Õismäe territooriumi puhul leid-
sid autorid hoopis originaalsema lahen-
duse. Malle Meelak kirjutas: „Rajooni 
100 ha suurusele maa-alale oleks võinud 
projekteerida kolm keskmise suurusega 
mikrorajooni. Kompositsiooniliselt oleks 
see aga olnud trafaretne ning Musta-
mäe struktuuri jätkamine.“3 Mustamäe 

2 Mikrorajoon oli NSVL-is vabaplaneeringulise 
linnaplaneerimise standardühik, tähistades 
tavaliselt 6000–12 000 elanikuga 
kompaktset elupiirkonda, kus inimesed 
said oma igapäevaseid toimetamisi ajada 
võimalikult ökonoomselt, ületamata suuri 
autoteid. Vaid tööle pidi sõitma mujale.

3 Malle Meelak, Väike-Õismäe makrorajoon. – 
Ehitus ja arhitektuur 1969, nr 2, lk 22

parandamatud planeeringulised mööda-
laskmised olid selleks hetkeks juba ilm-
selged4 ning uue elamumassiivi puhul 
püüti neid vältida, seega katsetati paberil 
erinevate lahendustega, kuni veenduti 
mikrorajooni staatilist kontseptsiooni 
edasiarendava „ringlinna“ ülesehituslikes 
eelistes. Rajooni planeerimisel selgelt 
tsoneeritud sõõrina nähti võrreldes „tra-
ditsioonilise“ mikrorajoonidest koosneva 
elamualaga selgeid plusse nii lühemates 
teedes ja kommunikatsioonides, väik-
semates ekspluatatsioonikuludes kui 
ühistranspordi organiseerimises.5 Kor-

4 Mart Port, Tallinn muudab ilmet – 
Horisont 1969, nr 8, lk 47–50 (artikkel on 
taasavaldatud ka siinsamas ajakirjanumbris)

5 Ringlinna kontseptsiooni eeliseid kirjeldavad 
eelpool viidatud artiklites nii Port kui Meelak

□ ???. Foto Mari Hunt
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ebaõnnestumise suhtes; massiivse masina-
värgi poolt toodetud anonüümne keskkond 
on neis – küll irooniavarjundis – asendatud 
millegi hoopis inimnäolisemaga. Viljapõllu 
ja surnuaia ettekujutus ruumis, kus indiviid 
on üldisele allutatud ning millegagi suhes-
tumise võimalus vaikimisi maha surutud, 
mõjub vastupanuvormina ootamatult 
mõjusalt. Kuid vaatamata ühiskondlikele 
ja arhitektuuridiskursuslikele muutustele 
järgneva kümmekonna aasta jooksul jät-
kusid äärmiselt negatiivse kuvandi külge 
saanud Lasnamäe ehitustööd 1980–90ndate 
vahetuseni, kuni lõpuks koos Nõukogude 
Liidu surmakorinatega vaibusid. 

On aasta 2013.
Arutelud paneelelamurajoonide üle pole 
aastakümnetega vaibunud, vastupidi, 
mida aeg edasi, seda enam näib leiduvat 
põhjust seada küsimuse alla nõukaaegsete 

lõpuni välja ehitamata magalate toimi-
mine ja elamute vastupidavus. Teema on 
ülemaailmselt aktuaalne, tüüphoonete 
rekonstrueerimisel ja monofunktsionaal-
sete rajoonide ümberstruktureerimisel on 
astutud ka konkreetseid samme. Radi-
kaalsemate näidete seas leidub nii vali-
kulise lammutamise strateegiat kui ole-
masolevate hoonemahtude täiendamist 
uutega; esimest on intrigeerivate tulemus-
tega katsetatud Saksamaal9, teist Prant-
susmaal10. Eestis nii kaugele jõutud pole, 
kuigi päris autentselt nõukaaegse ilme 
säilitanud paneelelamuid enam naljalt ei 
leia. Põhiliselt on piirdutud akende välja-
vahetamise ja seinte soojustamisega.

9 Vt nt Tõnu Laigu, Optimismi viljad. – 
Ehituskunst 2005, nr 41/42 ja Ines 
Weizman, Rumors About Life in Leipzig-
Grünau. – Volume 21. The Block

10 Vt nt arhitektuuribüroo Lacaton & Vassal 
looming – http://www.lacatonvassal.com

rektsuse huvides ristiti ringlinna variant 
makrorajooniks.

Väike-Õismäe ajastuomaselt utopistlik-
idealistliku algega planeering6 on lihtne ja 
loogiline: hoonestus koondub ümber ovaalse 
tehisjärve, lagedavõitu „pargimaastikku“ 
on esmalt paigutatud koolid ja lasteaiad, 
seejärel 16-korruseliste tornide ja poodidega 
vahelduvad 9-korruselised elamukvartalid, 
seda kõike eraldab ringi välisperimeetrile 
jäävatest 5-kordsetest elamutest ja ühis-
kondlikest keskustest transiittee, mis jätab 
ringi sisse jäävad kvartalid suurest liiklu-
sest puutumata.

Erinevalt Musta- ja hiljem Lasnamäest 
hoonestati Väike-Õismäe kiiresti ja valu-
tult, valmides enamjaolt juba 1978. aas-
tal. Siinjuures jäi teiste magalatega võr-
reldes realiseerimata tühine osa, olulisena 
vaid üks kolmest polüfunktsionaalsest 
keskusest (Ehitajate tee ja Paldiski mnt 
nurgakvartalis), lisaks rajooni monotoon-
sust lõhkuma pidanud 22-korruselised 
tornid ja eriprojektidena kavandatud aat-
riummajad ning pisemad elamud koope-
ratiividele. Tegematajätmistele vaatamata 
kujunes Väike-Õismäest suhteliselt hin-
natud elamurajoon, mille imidžile pani 
erilisuse pitseri kindlasti järvekesega 
planeering ja kompaktsus, kuid ka Mus-
tamäest etemad korteriplaanid, parem 
ehituskvaliteet ning asukoht Harku järve 
ja Tallinna lahe ligiduses. Lisaks suge-
reerisid selle erilisust 1985. aasta film 

6 Enim on Väike-Õismäe planeeringu 
puhul viidatud Ebenezer Howardi 
1898. aastast pärinevale ringja 
planeeringuga kontsentrilise „aedlinna“ 
kontseptsioonile. Antud juhul saab aga 
paralleeli tõmmata formalistlikul tasandil, 
kuivõrd munitsipaaltranspordiga üksteisega 
ühendatud aedlinnad toiminuks omaette 
üksustena ja sisaldanuks ka töökohti.

„Väike-Õismäe – rõngaslinn“,7 1986. aastal 
asumi autoritele antud NSV Liidu riiklik 
preemia ning efektse esikaanestaari staa-
tus 1987ndal ilmunud esinduslikus (kolme-
keelses) fotoalbumis „Tallinna arhitektuur“. 

Väike-Õismäe valmides olid aga alanud 
Tallinna järgmise magala – Lasnamäe – 
ehitustööd. Linna viimase ja suurima 
paneelelamurajooni rajamisega kaasnes 
juba selge ja mitmetine rahulolematus; 
üldine antipaatia ühenäoliste uusasumite 
ja hiigelelamute anonüümsuse suhtes oli 
veelgi võimendunud, uue tahuna hakkas 
aga ilmnema masselamuehituse tegelik 
pale võimsa migratsioonipumbana. Sel-
lest ajast pärinevad esimesed teravmeelsed 
kontseptuaalsed projektid toona jõuliselt 
esile kerkinud nn Tallinna kooli arhitek-
tidelt. Kui Tiit Kaljundi tegi 1976. aastal 
veel üsna rahumeelselt sekkuva ettepaneku 
külvata paneelelamurajoonide hoovialadele 
eri sorti vilja, siis kaks aastat hiljem esit-
les Leonhard Lapin palju radikaalsemat 
kavandit „Elavate linn, surnute linn“, kus 
hoovid olid võetud kasutusele surnuaeda-
dena.8 Neid spekulatiivseid projekte saab 
käsitleda kriitiliste seisukohavõttudena 
paneelelamurajoonide ruumilise, arhitek-
tuurse ja funktsionaalse jäikuse ja ühe-
ülbasuse ning lõpuks ka sotsiaalpoliitilise 

7 Lühikese muusikalise dokumentaali 
režissöör Mati Põldre, Mart Port oli 
üheks autoriks. Film on vaadatav 
nii ERR-i arhiivis kui YouTube’is.

8 1978. aastal esitletud projektis on Lapini 
Väike-Õismäel asuva toonase kodu õuele 
püstitatud hauamonumendid nii talle 
endale ja tema võitluskaaslastele kui ka 
vaenlastele: kõrvuti haudadesse on maetud 
rajooni autorid Malle Meelak (M. Blonde) 
ja Mart Port (M. Sadamm), kusjuures 
viimase surmaaastaks on märgitud 
prohvetlikult 1979, mil Port just Lapini ja 
tema kaasvõitlejate mahitusel Arhitektide 
Liidu esimehe kohalt maha kangutati.

□ ???. Foto Mari Hunt
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Suuremad mõtted on seni jäänud enam 
või vähem spekulatiivsele tasandile, kuigi 
„kivilinnade“ olevikku ja tulevikku mõtes-
tada püüdvaid formaate on katsetatud mit-
meid. Huvitava tendentsina on kõik senised 
visioonikonkursid ja -konverentsid, kivilin-
nafoorumid ja näitused eiranud just Väike-
Õismäed, mistõttu on tänavuse Tallinna 
Arhitektuuribiennaaliga kaasneva visiooni-
võistluse kuraatorid õigustatult suunanud 
tähelepanu sellele mõneti tähelepanuvae-
guse käes vaevlevale asumile.11 Väike-Õis-
mäe võib esmapilgul näida eduka rajoonina, 
kuid nagu osutavad kuraatorid, on tegemist 
vaid illusiooniga hästi funktsioneerivast lin-
naruumist ning probleemid on siin paljuski 
samasugused nagu teistes nõukaaegsetes 
linnaosades.12 Põhiline probleem on neisse 
muidugi juba sisse programmeeritud: staa-
tus linna magamistubadena. Tööl käis ju 
linnarahvas enamasti tööstusrajoonis või 
kesklinna büroos, muus osas rahuldasid 
magalad oma elanike igapäevavajadusi 
vaid vähesel määral, piirdudes väheldaste 

11 Väike-Õismäe „kõrvalejäetust“ kirjeldab 
tabavalt Eva Näripea: „Õismäel pole 
oma laulugi. Ta on ümmargune ja 
mittemidagiütlev nagu poliitikute jutt. Ta 
kasvas karjamaale ilma suurema kärata, 
ei olnud seal enne kauneid liivaluiteid 
ja männitukki (nagu Mustamäel) ega 
muinasaegseid kivikalmeid (nagu 
Lasnamäel), polnud looduslikke või ajaloolisi 
väärtusi, mida ehitaja buldooser oleks 
ohustanud. Õismäe võrsus kõigi rõõmuks, 
nagu ilus lihtne lilleke. Trollipeatused ja 
poedki nimetati põllulillede (Kullerkupu, 
Nurmenuku, Meelespea), mitte morbiidset 
heroilisust sugereerivate ja progressi 
verstaposte põlistavate ajalooliste 
figuuride järgi.“ Vt Eva Näripea, Keskpärane 
elitaarsus. Estonian Art 2003, 1 või http://
www.estinst.ee/Ea/1_03/naripea_est.html

12 http://www.tab.ee/avamang-tallinna-
arhitektuuribiennaalile-tab-2013-
algas-vaike-oismae-rahvusvaheline-
visioonivoistlus/?lang=et

poodide ja nende külge poogitud teenus-
tega. Lasnamäele kerkis ka üks kultuu-
rimaja, kõik muu suuremeelselt lubatu jäi 
rajamata. Väike-Õismäe on teiste kõrval 
õnnelikumas seisus, kuivõrd ühe ehitamata 
keskuse puudumist korvab Rocca al Mare 
gigantne kaubanduskeskus (küll ebamuga-
vas kauguses üle magistraali), hiljuti täienes 
asum raamatukogu ja ujulaga Haabersti 
vabaajakeskuses. Kuid see pole asumi täis-
väärtuslikkuse aspektist kaugeltki piisav, 
magala staatus on visa loomuga.

Magalate olemust on siiski püütud lõh-
kuda: 1990ndate alguses kavandasid Jüri 
Okas ja Marika Lõoke Mustamäe nurka-
pidi plokistatud elamute vahele kõikvõi-
malikke, enamjaolt avalikke funktsioone.13 
Mõtted jäid paraku paberile. Samal ajal 
joonistas Ilmar Heinsoo büroohooneid 
Väike-Õismäe nurkadesse.14 Ei realiseeritud 
neidki. Paneelmagalad on selliseid tühje 
15 × 15 m maalappe täis, see on kasutamata15 
potentsiaal – miks mitte lõpuks hõivata see 
mõttetu ruum ja täita olemasolevaid hoo-
neid elegantselt lõpetavate büroomahtude 
või mis iganes funktsioonidega, mis asumile 
seni puuduvaid lisaväärtusi pakuksid (nt 
korralikud kohvikud, restoranid, erinevad 
ärid või suuremad esindused, treening-, 
lugemis- ja palvesaalid, lastehoiud, vabaaja-
keskused noortele ja vanuritele, mängu-
väljakud, ronimisseinad, vertikaalaiad jne 

13 Töö tellis linnaosavalitsus, kuid idee 
nurki kasutada tuli autoritelt. Vt ABOL 
(koostaja Jüri Okas), lk 18 ja 106–107

14 Vt Arhitektuurikroonika 1990, lk 110 ja 
Arhitektuurikroonika 1991, lk 114

15 Väga vähestest realiseeritud nurgatäidetest 
väärivad mainimist vaid üks Nikolai 
Jakobišvili projekteeritud elamu Mustamäel 
Vilde ja Ehitajate tee ristil ning 
poolelijäänud pood Lasnamäel Läänemere 
ja Priisle tee vahelises kvartalis.

jne). Paneelelamurajoonide elukvaliteedi 
parandamise ja keskkonna mitmekesista-
mise nimel on nende hõredavõitu ruumi 
tihendamine loogiline samm ning nurgad 
loogiline koht. Tihendada tulekski hoo-
likalt. Hoiatava näite leiab ühe Väike-
Õismäe viiekordsete elamute õuelt, kuhu 
millalgi 1990. aasta paiku ehitati ebamää-
rase funktsiooni ja arhitektuuriga suur 
hoone, mis mõjub oma kontekstis täieliku 
mühakana. Loodetavasti nüüdse visiooni-
konkursiga saabki kõige muu hulgas häid 
potentsiaalseid strateegiaid, millest läh-
tuda Väike-Õismäe tihendamisel ja uute 
funktsioonidega täiendamisel. Muu (rea-
listlikul tasandil) parendamist vääriv on 
nagunii ilmselge, näiteks avaliku ruumi 
olematu kvaliteet, kergliiklusteede totaal-
selt puudulik võrgustik, osade tänavalõi-
kude katastroofiline seisukord ja tõsised 
parkimisprobleemid.16

Arhitektuuribiennaali ning visioonivõist-
luse puhul on oluliseks aspektiks pärandi 
küsimus: kuidas kohelda nõukaaegset 
arhitektuuri- ja linnaruumipärandit nii, 
et üheaegselt säiliksid nende ajalooliselt 
väärtuslikud omadused, kuid ka elujõu-
lisus? Ma ei leia, et heaks lahenduseks 
oleks paremate paneelelamurajoonide – sh 
Väike-Õismäe – otseselt kaitse alla võtmine, 
nagu aeg-ajalt on ette pandud. Tegemist on 
siiski tervete linnajagudega, dünaamiliste 
organismidega, mis peavadki end aegade 
jooksul tekkivatele uutele nõudmistele 

16 Neile probleemidele viidatakse ka Haabersti 
linnaosa arengukavas 2011–2014. Näiteks 
peaks selles seisva info kohaselt olema 
juba käesoleval hetkel Haaberstis 
ehitamisel 4 kergkonstruktsioonis 
parkimismaja, millest 3 jääksid Väike-
Õismäe asumi territooriumile. Ehitamiseni 
pole praegu siiski jõutud.

ümber kohandama. Miljööala laiendamine 
kompaktse ja selgepiirilise Väike-Õismäe 
asumile oleks ühest küljest mõeldav, kuid 
sel puhul peaks tagama kõik võimalused 
selle edasiseks arenguks, mh nägema ette 
potentsiaalsed krundid ja arhitektuursed 
nõuded uutele hoonetele.

Visioonivõistlusele, mille eesmärgiks 
pakkuda Väike-Õismäe ringlinnale visio-
näärseid tulevikustsenaariume ning esit-
leda ja mõtestada selle seni avastamata 
lokaalseid ja laiematki tähtsust omavaid 
väärtusi, laekus üle maailma kokku ligi 90 
ettepanekut. Žürii on otsuse teinud, esi-
tatud tööd ja tulemused avalikustatakse 
biennaali toimumise ajal septembris. Et 
pragmaatilise alatooniga ideid on paari 
aastakümnega erinevatele magalatele 
juba niigi välja pakutud, siis loodetavasti 
esitavadki nüüdse konkursi osalejad seni 
leierdatud mõttekäikudele lisaks ootama-
tult rabavaid, imetabaseid ja tõesti visio-
näärseid lahendusi, mis täiendaksid selle 
omal ajal samaväärselt visionäärse asumi 
potentsiaalset tulevikku uute kihistustega.



92 93Rubriik: Projektid Pealkiri: Väike-Õismäe tulevikuvisioonid Autor: B210

Väike-Õismäe 
tulevikuvisioonid
B210

TAB 2013 Väike-Õismäe teemaline rah-
vusvaheline visioonivõistlus on edukalt 
lõppenud. Kutsusime arhitekte pakkuma 
välja ideid ja meetodeid, mille abil mit-
mekesistada Väike-Õismäe linnaruumi ja 
luua nauditavat elukeskkonda. Võistluse 
lähteülesanne ei defineerinud ühte kind-
lat krunti ega kitsast probleemi, millega 
tegeleda, vaid kutsus osalejaid leidma 
Väike-Õismäe asumi olulisi teemasid ja 
väärtuseid, mida esile tõsta. 86 kvalifit-
seerunud töö hulgas leidub väga erine-
vaid lähenemisi nii sekkumise ulatuse 
kui ka filosoofia poolest. Väike-Õismäe 
tulevikuvisiooniks pakuti suurejoonelisi 
parke, uut hoonestust või olemasoleva 
osalist ümberehitamist, uusi funktsioone, 

ennenägematuid sildu või funikulööre, 
energiasäästlikku arengut, erinevaid mee-
todeid elanikele isetegemiseks...

Huvitav on näha, mis saab edasi, kuidas 
see materjal mõjutab mõtteid ja ruumilisi 
muutusi Väike-Õismäel. Kas elanikud ja 
linnaametnikud on valmis avatud arute-
luks, mõttemängudeks ja päris otsusteks? 
Ühe näitena võib esile tuua Väike-Õismäe 
keskel asuva tiigi ümbritseva pargiga, mis 
inspireeris ja intrigeeris osalejaid pak-
kuma lahendusi purjekatega supertiigist 
vohava džunglini. Sellest innustust saa-
des võib vaadata Õismäe keskosa katsela-
vana, kus elanikud saavad oma avalikku 
ruumi hoopis mitmekesisemalt kasutada 
ja võib-olla isegi ...

Ootame kohalikke ja külalisi alustama 
diskussiooni võistlustööde ja võitjate ava-
likustamisele, mis toimub Tallinna arhi-
tektuuribiennaalil 7. septembril ,Väike-
Õismäe ekskursioonide ja loengute päeva 
raames. Kõik on kutsutud!

Visioonivõistluse korraldas Eesti Arhi-
tektuurikeskus koostöös Tallinna linnaga.

TAB 2013 kuraatorid Aet Ader, Mari 
Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Kaidi 
Õis arhitektuuribüroost b210.

□ ???. Foto Mari Hunt□ ???. Foto Mari Hunt
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