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   SISSEJUHATUS 

Tallinna ruumiline areng on viimase kolmekümne aasta jooksul olnud kiire ja tormiline, järgides 

nii majanduslikku õitsengut kui madalseisu. Seda iseloomustab ruumilise arengu 

fragmenteeritus ja kinnisvaraarendajate domineerimine suure visiooni üle. Linna suuremad 

elupiirkonnad ei ole keskustega piisavalt hästi ühendatud ja liikumist on pikalt planeeritud 

autokeskselt. Minu magistritöö fookuseks on Lasnamäe elamualade ja Ülemiste City 

terviklikuks linnakeskkonnaks sidumine. Nende piirkondade vahel asub vähe tähelepanu 

pälvinud tööstusala, mis on linnast justkui ära lõigatud. Nimetan seda kohta Vesseks, ala 

lõunaosas asuva Vesse raudteepeatuse järgi, kuhu on võimalik sõita Balti jaamast rongiga 

vaid kümne minutiga. Piirkonda iseloomustavad nii toimivad kui hääbunud tööstusettevõtted ja 

linnaruumilised katkestused massiivsete laohallide või mitte kusagil lõppevate tänavate näol.  

Piirkonna arengupotentsiaal muutuda sidusaks ja meeldivaks linnaruumiks on suur. Ala 

lõunaosas paikneb Vesse raudteepeatus ning tulevikus ka Rail Balticu peaterminal. 

Ühendused kesklinnaga on juba täna olemas ja saaksid olla veelgi kiiremad. Tööstusalast 

põhja pool asub Tallinna kõige tihedam elupiirkond Lasnamäe 115 000 elanikuga ja lõunas 

paikneb kiirelt arenenud Ülemiste City, kus töötab üle 10 000 inimese. Selles kontekstis on 

selge, et Vesse piirkonna transformatsioon on vaid aja küsimus ning ala peab muutuma 

monofunktsionaalsest tööstuspiirkonnast sidusaks linnakoe osaks. Vesses on võimalik 

ühendada kaks väga olulist piirkonda Tallinnas, tuua kokku elanikud ja tööandjad, pakkuda 

jätkusuutlikku elupiirkonda linnas heade ühistranspordi ühendustega ja luua linnaruumi, mis 

leevendaks segregatsiooni Lasnamäe ja Ülemiste City kontekstis. 

Sellises küsimuses on väga oluline, et linnal oleks visioon tuleviku arenguks. Nii saavad linn ja 

arendajad teha koostööd ja liikuda tervikliku Tallinna suunas. Tööstusettevõtete kolimine 

linnast välja, põhimaanteede äärde või eeslinlikesse keskustesse, nagu Jüri ja Laagri, on juba 

ammu alanud. Samas ei ole linna toimimise kontekstis hea, kui kõik tootmisettevõtted välja 

kolivad, toimub gentrifikatsioon ja asemele tulevad kallid industriaalse hõnguga elamispinnad. 

See tähendab jälle teistpidi monofunktsionaalset linnaruumi.  
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Magistritöö eesmärgiks on leida tasakaal tootmisettevõtete ja teiste töökohtade, 

elamispindade ning avaliku ruumi vahel kaasaegses linnas. Tegelen oma uurimuses 

kaasaegse tööstuse põimimisega linnaruumi ning erinevate funktsioonide koostoimimise ja 

sünergia võimalustega. Vesse asumil on oluline koht Tallinna linnas ning selle kaudu saan 

tegeleda ka ülelinnaliste probleemidega, nagu Lasnamäe elanike kiire ühistranspordiga 

ühendamine Ülemiste ja kesklinnaga. Lisaks saab Vesses pakkuda taskukohaseid 

elamispindu ja kvaliteetset linnaruumi praegustele ja uutele Tallinna elanikele. Mida rohkem on 

erineva suunitlusega elamispindu kesklinna lähedastel aladel, seda enam väheneb 

valglinnastumise surve. 

Eesmärgiks on läbi mängida võimalik stsenaarium, kuidas Vesse tööstuspiirkonnast saab 

sidus osa Tallinna linnakoest. Arengut suunavad piirkonna eelised, nagu kesklinna lähedus, 

ühistranspordi ühendused ja olemasolevad töökohad. Saaksime Vessesse luua kesklinlikke 

kvartaleid, mis pakuvad laialdast elamispindade ja töökohtade valikut. Kvartaalse 

hoonestusega tekivad erineva privaatsuse astmega jagatud ruumid, mis omakorda 

soodustavad inimestevahelist suhtlust ja mitmekesistavad linnaruumis aja veetmise võimalusi. 

Häid ühistranspordi ühendusi ja jalakäijasõbralikku linnaruumi luues saab vähendada ka 

isikliku auto vajadust. Piirkonnas on suur potentsiaal erinevate avalike parkide ja väljakute 

loomiseks, kuna kasutamata ruumi ja tühimikke tööstusmaastikul leidub. 

Vesse tähistab Rail Balticuga saabujate jaoks Tallinna väravaid ning Lasnamäe jaoks olulist 

ühenduslüli elu- ja tööpiirkondade vahel. Piirkonnal on potentsiaali areneda mitmekesiseks ja 

sidusaks linnaruumiks, säilitades olemasolevaid töökohti ja asumi eripärasid. Koostöös 

linnaelanikega saaks Vesset planeerida nii, et tekiks linnaruum, mis on päriselt õiglane. 
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1    TAUST 

Traditsioonilise linna näilise kaose all toimib imepärane kord, mis hoiab tänavaid turvalisena ja 

linna vabana. [---] See kord koosneb liikumisest ja muutusest, ja kuigi see on elu, mitte kunst, 

võime seda hellitlevalt nimetada linna kunstivormiks või samastada seda tantsuga. 

– Jane Jacobs1 

1.1. Linnaplaneerimine ja väärtused 

Tõekspidamised linnaplaneerimises on alati muutumas, vastavalt sellele, kuidas muutuvad 

meie väärtused. Modernismi võidukäik on läbi ja viimased 30 aastat on liigutud uue paradigma 

suunas. Ajalugu viitab sellele, et ühte ja õiget dogmaatilist lähenemist linnaplaneerimises ei 

eksisteerigi. Vastuseks modernismis avaldunud probleemidele on autokeskse ja funktsioone 

eraldava planeerimise asemel hakatud kavandama linna inimkeskselt, tehes ruumi 

funktsioonide mitmekesisusele ja linnalikule tihedusele. 

On paradoksaalne, et ajaloo kõige kiiremas linnastumise faasis on usk linnaplaneerimisse 

kadunud. Urbanismis domineerivad konserveerimine ning filosofeerimine. See on kattevarjuks 

meie kartusele võtta selgeid seisukohti, mis on esimeseks sammuks linna planeerides. 

Arhitektide vastus „linna kriisile“ on lükata vastutus endalt kõrvale ja piirduda arhitektuurse 

objektiga. Ent urbanism on vajalik, et anda arhitektuurile tugev alus ja siduda see 

olemasolevate struktuuridega.  Rem Koolhaasi „uus urbanism“ ei baseeru fantaasial korra ja 

kaose vastandumisest, vaid territooriumite potentsiaalide rakendamisel, võimaluste loomisel, 

piiride laiendamisel ja hübriidide avastamisel. Urbanism ei tegele enam „uue loomisega“, vaid 

lisanduste ja muudatustega. See ei ole lihtsalt eriala, vaid mõtteviis aktsepteerida seda, mis on 

juba olemas. Võiksime sõnastada ümber oma suhte linnaga mitte selle loojatena, vaid selle 

teenrite ja toetajatena.2 

Tänapäeval on moes väikeste objektide disain: arhitektuuriajakirjade kaasi ehivad mikromajad 

ja mööbel. Väikseid asju on lihtne reklaamida. Samal ajal planeerivad arendaja-arhitektid 

                                                
1 J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities [1961]. London: The Bodley Head, 2020, lk 60. 
2 R. Koolhaas, Whatever Happened to Urbanism? – Design Quarterly, nr 164, https://www.jstor.org/stable/4091351 
(vaadatud 10. II 2022). 
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Hiinas ja Lähis-Idas hiiglaslikke linnu, mis sellist kajastust ei saa ja jäävad lääne 

arhitektuurimaailmale märkamatuks. Kui varem viisid planeeringuid läbi maailma juhtivad 

arhitektid ja linna planeeriti integreeritud tervikuna, siis pärast „urbanismi surma“ ollakse suurte 

ja kõikehõlmavate projektide osas skeptilised. Ükski intelligentne arhitekt ei leia endas piisavalt 

optimismi, et võtta vastutus linnasuuruse ala visiooni eest. Arhitekt on oma rolli planeerimises 

järk-järgult loovutanud ametkondadele, samas aga puudub poliitiline tahe suurte otsuste 

tegemiseks. Suurte strateegiate asemel on planeerimine killustunud väikesteks 

spetsialiseerunud valdkondadeks. Kliimakriisi kontekstis on aga suured kollektiivsed 

lahendused linna ja maailma tasandil möödapääsmatud.3 

Arhitekt ja urbanist Winy Maas julgustab arhitekte võtma ette suuri projekte ja olema 

optimistlikud ehitamise, tegutsemise ja otsustamise suhtes. Ta kirjutab, et kaugtöö ja 

individualismi kontekstis hakkame mõtlema linnast uutmoodi. Planeerimine ja kollektiivsed 

otsused on olulised maailmas, kus iga kriis on globaalne kriis. Vajame ühist suuremat 

eesmärki, et linnastumisega kaasnevaid probleeme lahendada.4 

Muutunud ühiskonnas on ka inimese ja avaliku ruumi vaheline kontakt teisenenud. 

Sotsiaalmeedia-ühiskond on polariseerunud: sulgume aina rohkem oma infomullidesse ja 

kajakambritesse.5 Spontaansed kontaktid võõraga muutuvad üha haruldasemaks ja me ei ole 

kursis, mis toimub teiste kodanike privaatsfääris. Avalik ruum on see koht, kus kohtuvad 

erinevate ühiskonnagruppide liikmed ja erinevad arvamused. Seega on väga oluline, et 

kvaliteetne linnaruum oleks ligipääsetav kõigile ning jagatud õiglaste põhimõtete alusel. 

 „Kuule, Maurer, kas sa ikka elad seal oma magalas või?“  

„Elan.“ 

„Miks?“ 

„Praktiseerin alandlikkust.“ 

- katkend filmist „Sügisball“ 

Arhitektuur on taustaks inimese elule. Näeme neid seoseid ka filmis „Sügisball“, kus on 

                                                
3 The Why Factory, Visionary Cities. Rotterdam: nai010 publishers, 2009, lk 70–80. 
4 Samas, lk 201–221. 
5 T. Lott, Uskumise eetika ja polarisatsioon. – Müürileht, 20.02.2019. https://www.muurileht.ee/uskumise-eetika-ja-
polarisatsioon/ (vaadatud 20. X 2021).  
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oskuslikult toodud võrdlusi magala arhitektuuri ja inimeste elude vahele.6 Ühetaoliste 

paneelmajade monotoonsus avaldub inimeste eludes lõputute korduvate mustritena, mis 

tekitab tegelastes ängistust. Pidevalt on kaadris lõputud ühesuguste akende read ja kõigil 

korteritel on sama planeering. Arhitekt Maurer valutab südant suurte probleemide üle, aga 

samas ei tee midagi, et elu paremaks läheks, jääb pigem väliseks vaatlejaks. Film portreteerib 

magala arhitektuuri korduva, anonüümse ja massiivsena, mis ei toeta inimest, kelle jaoks 

arhitektuuri ju luuakse. 

 
Illustratsioon 1 Kaader filmist „Sügisball“              Allikas: „Sügisball“, 2007 

Tänapäeval levinud idee „turg paneb kõik paika“ viib selleni, et linnas tehakse otsuseid tulu 

teenimise eesmärgil, mitte elukvaliteedi parandamiseks. Kõigele ei saa siiski hinnasilti külge 

panna ja avaliku ruumi loome ei saa lähtuda kasumlikkuse põhimõttest. Avaliku ruumi 

aluspõhimõtteks peab olema demokraatlik ruum: tasuta ajaveetmise võimalus kõigile ja 

võimalus selle loomisel sisuliselt oma arvamust avaldada ning planeerimisotsuseid mõjutada. 

Tänapäeval on seda digitaalsete platvormide abil tunduvalt lihtsam teha kui varem. 

Planeeringulised otsused peavad olema läbipaistvad ja ei saa lähtuda kellegi erahuvidest, 

vaid ühiskondlikest huvidest. 

  
                                                
6 M. Laaniste, L. Torim, Võõrandumine modernistlikus paneellinnas. Lasnamäe filmis „Sügisball“, 2010, 
https://www.academia.edu/5475439/V%C3%B5%C3%B5randumine_modernistlikus_paneellinnas._Lasnam%C3%
A4e_filmis_S%C3%BCgisball_ (vaadatud 21. IV 2022). 
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1.2. Tööstusmaastiku potentsiaalid 

1.2.1.    Elamumajandus 

Elamispindade kättesaadavus on halvenemas kogu maailmas ja 20% rahvastikust ei saa 

endale lubada adekvaatsete tingimustega elamispinda7. Inimväärne elu ja eluruum on aga 

inimõigused. Inimõiguste deklaratsioon sätestab, et igal inimesel on õigus elatustasemele, mis 

tagab tema ja ta perekonna tervise ja heaolu. Seega on see meie ühine vastutus, et igal 

inimesel oleks sellele ligipääs. Kasumile orienteeritud kinnisvaraturuga maailmas jäävad 

võrdsed võimalused ja taskukohaste elamispindade loomine tagaplaanile. Turu loogika 

toodab aina kallimaid (ja mahajäetumaid) kortereid kesklinnas ning taskukohasem elamufond 

laieneb linna ääremaadel. Koordineerimata elamumajanduse ja isoleeritud ärihuvide 

koosmõjul tekivad segregeerunud elukeskkonnad, kus puudub sotsiaalne sidusus ja erinevaid 

vajadusi arvestav infrastruktuurne võrgustik. 

 
Illustratsioon 2 Segregatsioon sissetulekute põhjal        Allikas: Tallinn arvudes 2021 

                                                
7 D. Chipperfield, Shelter/Home. – Domus, nr 1046, 
https://davidchipperfield.com/bibliography/essays/shelterhome (vaadatud 4. X 2021). 
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Uusarendusi kerkib iga päevaga juurde, kuid Eestis elab endiselt 13% elanikkonnast kõigi 

elementaarsete mugavusteta elamispindadel. Selle näitaja poolest oleme Euroopa Liidus 

viimaste hulgas.8 Uuringus „Sotsiaalmajanduslik segregatsioon Euroopa pealinnades. Ida 

kohtub Läänega“ selgus, et Tallinn on kõige kiiremini segregeeruv Euroopa pealinn. Viimase 

kolmekümne aasta üliliberaalse eluasemepoliitika tagajärjel on sarnase sotsiaalmajandusliku 

positsiooniga elanikud koondunud kindlatesse linnaosadesse. Teistest Euroopa pealinnadest 

eristab Tallinna see, et lõhed jooksevad selgelt nii sissetulekute kui rahvuse põhjal.9 

Suurema sissetulekuga elanikkond on koondunud kesklinna, Piritale ja Haaberstisse. 

Kesklinnast kaugenedes langeb sissetulekute määr ja kõige väiksem keskmine brutokuupalk 

on Lasnamäe ja Põhja-Tallinna elanikel (vt illustratsioon 2). Rahvuse poolest on venekeelne 

elanikkond koondunud peamiselt Lasnamäele, lisaks Põhja-Tallinnasse ja Õismäele (vt ill 3). 

See tendents on viimase kolmekümne aasta jooksul pidevalt süvenenud.  

 
Illustratsioon 3 Segregatsioon rahvuse põhjal        Allikas: Tallinn arvudes 2021 

                                                
8 A. Kährik, A. Väiko. Eesti elukeskkondade mitmekesisus, ptk 1.4. – Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. 
https://inimareng.ee/eesti-inimarengu-aruanne-20192020.html (vaadatud 11. X 2021) 
9 K. Pallo, Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist. – Postimees, 18.09.2021. 
https://arvamus.postimees.ee/7340097/tallinn-ei-suuda-peatada-rahvuslikku-segregeerumist (vaadatud 9. I 2022). 
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Venekeelne elanikkond jaguneb omakorda ka sissetulekute põhjal: jõukamad elanikud on 

kolinud Lasnamäelt mujale Ida-Tallinnas, peamiselt Piritale. Segregatsiooni nii kiire kasv 

tähendab seda, et eesti- ja venekeelsed inimesed veedavad oma vaba aega erinevates 

piirkondades ning käivad erinevates koolides ja töökohtadel. Suurenev lõhe mõjub halvasti 

eesti keele õppele ja ühiskonna lõimumisele kõikvõimalikes küsimustes, alates igapäevaelust 

kuni poliitika ja ühiste eesmärkideni. Eestlaste suhtlus teisest rahvusest elanikega on küll 

töökohtades säilinud, aga naabrite puhul viimastel aastatel tunduvalt vähenenud. See näitab, 

et linnaplaneerimises tuleb kiirelt võtta suund eluasemeturu suuremaks reguleerimiseks, et 

tekiksid segunenud naabruskonnad.10 

Segregatsiooni leevendamiseks on erinevaid meetodeid: pakkuda probleemsetes 

piirkondades rohkem erineva sihtgrupiga elamispindu, luua töökohti, mis tõmbavad ligi teist 

tüüpi elanikkonda, parandada lõimumist koolide ja keeleõppe programmide kaudu ja luua 

paremaid ühendusi teiste linnaosadega. Samuti võiks Lasnamäele, kuhu on koondunud 

pigem madala sissetulekuga venekeelne elanikkond, tuua näiteks rohkem riiklikke teenuseid. 

Hetkel paiknevad Lasnamäel olulistest asutustest ainult Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti 

Töötukassa. Lisaks sinna mõne riikliku tähendusega kultuuriasutuse planeerimine tõstaks 

elukeskkonna atraktiivsust.11  

Avaliku ruumi ja parkide heakorrastusega tegeletakse Lasnamäel aktiivselt ning linna eelarvest 

kulub just Lasnamäe linnaruumi arendamiseks kõige suurem summa elaniku kohta12. Sellest 

aga segregatsiooni probleemi leevendamiseks ei piisa.  

Lasnamäel on suurima elanikkonna tihedusega mikrorajoonid (vt ill 4, Pae ja Laagna asum) 

paigutatud Laagna tee ja Punase tänava vahele. Punasest tänavast lõuna poole jääb 

Lasnamäe tööstuspiirkond, kus on elanike tihedus väga madal, Ülemiste asumis näiteks 50 

korda madalam kui Pae asumis. Enamik töökohtadest paikneb selles vööndis, moodustades 

tihedamaid töökohtade klastreid, millest kõiki ei saa nimetada keskusteks, kuna selleks on 

vajalik funktsioonide paljusus. Väga palju töökohti on viimasel ajal koondunud Ülemiste City 

piirkonda, millel on õige suunamise korral leevendada. 

                                                
10 K. Pallo, Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist. 
11 Samas. 
12 K. Vähi, Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat on Marek Reinaas. – ERR, 18.08.2021. 
https://www.err.ee/1608310643/eesti-200-tallinna-linnapeakandidaat-on-marek-reinaas (vaadatud 10. I 2021). 
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Illustratsioon 4 Rahvastikutihedus ja töökohtade paiknemine Ida-Tallinnas 

Lasnamäele on vaja juurde luua erineva iseloomuga töökohti ning parandada ühendusi teiste 

Tallinna piirkondadega. Eriti Ülemiste City ja kesklinnaga, kus paikneb palju kõrgepalgalisi 

töökohti. Heade ühendustega sidus linnaruum võiks Lasnamäe linnaossa meelitada ka 

kõrgema sissetulekuga elanikkonda – selles küsimuses mängib Vesse ja ühendus Ülemiste 

Cityga väga olulist rolli. 

Segregatsiooni aitaks leevendada ka see, kui teemale pöörataks rohkem tähelepanu 

elukeskkondade planeerimisel. Keskkonnast isoleeritud arendused soodustavad vaimset 

kapseldumist. Tüüpiline ja kiire tootlikkusega kortermaja on väikse trepikoja ja kitsa koridoriga 

hoone, kus elanik pageb võimalikult kiiresti oma privaatsesse tuppa.  

Samas saame planeerida ka nii, et tekivad kvartalid, mis soodustavad suhtlust ja 

spontaanseid kohtumisi. Lisaks jagatud koridoridele on suur roll ka ühisel välisruumil. 

Parkimiskohtade ja haljastusprotsendi nõudmise asemel peaks nõuetes sisalduma võimalus 

kortermaja hoovis meeldivalt aega veeta, mängida, taimekasvatusega tegeleda, mugavalt 

jalgrattaid hoiustada jne. Kortermaja eeliseks on võimalus funktsioone jagada ja võita seeläbi 

nii majanduslikult kui mugavuslikult. Miks mitte lisaks mänguväljakule jagada ka 

jalgrattagaraaži, töötuba, ürituste ruumi ja kasvuhoonet? Kõik see moodustab elukeskkonna, 

mis soodustab kontakti linnalooduse, üksteise ja iseendaga. 
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Ebavõrdsuse kriisi aitaksid leevendada ka avaliku sektori toetatud elamispinnad ja 

regulatsioonid. Eestis peab sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohalik omavalitsus tagama 

eluruumi isikule või perekonnale, kes ei ole ise selleks võimeline. Sotsiaaleluruumi põhiline 

tingimus on, et seda hallatakse kasumivabal põhimõttel.13 Tallinnas on levinud kolme tüüpi 

toetatud eluruumid: sotsiaalmajutusüksused, sotsiaalkorterid ning munitsipaaleluasemed. 

Taotlejaid on tunduvalt rohkem kui pakutavaid elamispindu.14 

Eestis käib sotsiaalelamutega kaasas teatud stigma. Esimesena tulevad silme ette suured 

kõledad paneelelamud, mis on jaotatud pisikesteks korteriteks. Tihti jääb korterelamu 

kohandamisel sotsiaalelamuks ka ümbritsev keskkond kujundamata ning majade ümber laiub 

asfaltparkla, kus sotsiaalseks suhtluseks ja vabas õhus ajaveetmiseks ei ole ruumi. 

Probleemne on ka sotsiaaleluruumide koondumine kindlatesse piirkondadesse, suuremas 

osas Lasnamäele ja muudele aladele kesklinnast kaugel (vt ill 5). 

 
Illustratsioon 5 Sotsiaal-ja munitsipaalkorterid Ida-Tallinnas    Allikas: Tallinna Linnavaraamet 

Sotsiaalelamispindu ei tohiks käsitleda eraldiseisva probleemina, vaid integreerituna linna-

võrgustikku. Neid tuleb luua just kõrgema sissetulekuga elanike lähedale ning kohtadesse, 

                                                
13 Sotsiaalhoolekandeseadus, 2015 [täiendatud 2019] – Riigi Teataja, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155 (vaadatud 12. X 2021). 
14 Toimetulekuraskustes isikud – Tallinn, https://www.tallinn.ee/est/otsing?sona=13883 (vaadatud 12. X 2021). 
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kus on eriti head ühistranspordiühendused keskustega. Sotsiaalelamispindu võiks ka Eestis 

rajada integreerituna arendusprojektidesse, linna ja arendaja koostööna.  

Seega tuleb segregatsiooni vähendamiseks võtta suund avaliku sektori suuremale osalusele 

eluasemeturul. Geograaf Tiit Tammaru sõnul ei saa elamistingimusi võrrelda tarbekaupadega, 

mida lastakse turul reguleerida, kuna kodu on üks põhiõigustest. Seetõttu on avaliku sektori 

sekkumine elamumajandusse levinud ka väga liberaalsetes riikides nagu USA ja Norra. See 

on kasumlik nii elanikele kui linnale, kuna riik saab võtta odavalt laenu ja kohalik omavalitsus 

saab kortereid ehitada soodsamatel tingimustel. Samuti saab avalik sektor määrata 

eelmainitud sotsiaalkorterite osakaalu eraarendustes: näiteks Inglismaal peab igal suuremal 

arendusel olema 10% elamupinnast taskukohase hinnaga, mille sätestab kohalik 

omavalitsus.15 Lisaks protsendile peab olema sätestatud, et erineva omanditüübiga korterite 

elanikud peavad saama kortermaja hüvesid kasutada võrdsetel alustel. 

Võti lõimimiseks peitub jagatud funktsioonide loomises, seostes ümbritseva keskkonnaga 

ning teenuste ja avaliku ruumi kättesaadavuses. Linna moodustavad inimesed, kes seal 

elavad. Seega, elamispinnad ja nende integreeritus kogukonda on fundamentaalse 

tähtsusega. 

 

 

1.2.2. Fragmenteeritud linnaruum 

Fragmenteeritus saab olla nii positiivne kui negatiivne nähtus. Linn ei saa kunagi valmis. Alati 

saab olemasolevaid keskkondi uuele kursile suunata, taasluua, siduda, tehtud vigu 

parandada. Eesti ruumikultuur on alates taasiseseisvumisest teinud suuri arenguhüppeid, 

kuigi poliitilist toetust selleks on nappinud. Vabaturumajandusega taas kohanedes on suured 

linnaehituslikud visioonid jäänud tagaplaanile ja realiseerimata. Nii on ka pealinna linnaruum 

arenenud fragmenteeritult ja linnaruumilisi katkestusi on palju. Paljud kohad on justkui 

poolikud või mõjuvad aukudena linnaruumis. Üleminekud ühe otstarbega alalt teisele on 

järsud ja sidusust erinevate linnaosade vahel ei ole parandatud. Iga kinnisvaraarendaja ajab 

                                                
15 K. Pallo, Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist. 
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oma asja ja nii tekivad ülejäänud linnast isoleeritud „hästi välja arendatud“ saarekesed. See 

põhjustab probleeme nii transpordi korraldamisel kui ka süvendab segregatsiooni. 

Tallinnas on aktuaalsed paljud teisteski linnades läbielatud probleemid: autokeskne linnaruum, 

sidusa linnakoe katkestused, ühistranspordi kvaliteet, üksilduse kasv, sotsiaalelamispindade 

vähesus, ihaldusväärsete elamispindade kiire hinnatõus, segregatsioon ja gentrifikatsioon. 

Lisaks võimendab ebavõrdsust tõeliselt avaliku ruumi vähesus ning tänavadisaini kohmakus 

jalakäijate ja jalgratturite seisukohast. 

Erinevad linnaruumi kihistused, nagu avalik ruum, liiklusruum, maastik, asutused ja 

elamispinnad, tuleb panna üksteise kasuks tööle. Kõige paindlikum ja muutuvam osa 

linnaruumist on loodus, mida on võimalik nii kavandada kui lasta isetekkeliselt uusi alasid 

vallutada. Viimastel aastakümnetel on tekkinud liikumine landscape urbanism, mis läheneb 

linnaehituslikele transformatsioonidele eelkõige maastikuarhitektuursest vaatepunktist.16 

Üleüldiselt ei ole jätkusuutlik nii teravalt eristada mõisteid linn ja maastik: linnaruum ja loodus 

peaksid moodustama ühtselt toimiva süsteemi. Belgia arhitektide rühmitus 

AWJGGRAUaDVVTAT pakkus Common Ground teemalise Veneetsia biennaali raames välja 

koostööl põhineva planeeringu, kus loodus, 

toidu- ja energiatootmine ning elamine 

moodustavad sünergias toimiva süsteemi (vt 

ill 6). Elamispinnad, töökohad ja ka tööstus-

likud funktsioonid olid kõrvutatud ning 

pakkusid üksteisele tuge. Näiteks kasutati 

tööstuslikus kasvuhoones toidu kasva-

tamiseks andmekeskuste jääksoojust.17 

 

Jätkusuutlik arendamine on võimalik ainult siis, kui linnaruumi kihistused, tootmistehnoloogiad 

ja sotsiaalsed suundumused on omavahel sünergias, toetavad üksteist. Muutus algab iga 

inimese isiklikest valikutest. Demokraatlikult planeeritud linn peab andma inimesele 

maksimaalselt vabadust ning võimalust oma elu juhtida soovitud suunas. Erinevad ruumi 

                                                
16 C. Waldheim, Landscape as Urbanism: A General Theory. – Princeton University Press, 2016, lk 36–53. 
17 AWJGGRAUaDVVTAT, The Ambition of the Territory. Venice Architecture Biennale, 2012. 

Illustratsioon 6  „A Land Never“, graafika Belgia 
pavilionist, 2012.          Allikas: Studio Joost Grootens 
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kihistused peavad moodustama vajalikke seoseid. Näiteks ei ole kasu sotsiaalteenuseid 

pakkuvast asutusest, kuhu ei pääse ligi ühistranspordiga, kuna paljud inimesed, kes seda 

teenust vajavad, ei oma isiklikku autot. Inimeste mõtteviisi muutmisel ei ole kasu 

terviseradadest linna servas (kuhu tuleb autoga kohale sõita või seigelda bussidega). Elustiili 

muutus algab igapäevastest harjumustest ja nii tuleb pakkuda inimestele valik, kas sõita tööle 

autoga või liikuda rattaga. 

Eelkirjeldatud seoste tekkimine sõltub sellest, milline on meie linnas planeerimisprotsess. Täna 

on Eesti elukeskkondade planeerimine üsna menetlemiskeskne: tihti ei julgeta suuri otsuseid 

teha, muretsedes võimalike kohtuasjade või menetlusvigade pärast. Selleks, et planeeringud 

oleksid kestlikud ja esindaks enamuse huve, on vajalik kodanike osalus ruumilises 

planeerimises. Demokraatia ruumiloomes tähendab seda, et avaliku võimu ülesanne on 

tekitada aruteluruum ja kodanikke võimestada. Tuleb anda kodanikele võimalus kaasa rääkida 

ja tagada, et kõik saavad käsitletavatest joonistest ühtemoodi aru. Suurem võimalus kaasa- 

rääkimiseks aitab ennetada ka NIMBY (mitte-minu-tagahoovis) efekti, mis tähendab, et suuri 

muutusi ja teatud objekte ei soovita näha enda kodu lähedal ja hakatakse planeeringute vastu 

võitlema. See aeglustab protsessi ja teeb asjad keerulisemaks, kui nad võiksid olla. Vastasseis 

tuleks pöörata ümber hoolimiseks, mis võimaldab paika panna teatud väärtused, mis on 

mõlema poole jaoks olulised ja siis ühiselt pinnalt koos edasi minna.18 

Kodanike kaasamiseks on palju erinevaid võimalusi, kuid üks variant on see, et iga inimene 

saab määrata enda huviala linnas ning saab selle piirkonna projektide osas toimuvate avalike 

arutelude kohta teateid ja meeldetuletusi. Ülelinnaliste planeeringute kohta võiksid saada 

märguande kõik linna elanikud. Siin tuleb mängu kohaliku omavalitsuse roll selgitajana. Linn 

peaks olema ühenduslüli spetsialisti ja kodaniku vahel.19 

Teine variant kaasamiseks on n-ö rahvakogu meetod: juhusliku valimiga määratakse väike 

seltskond, kes esindab suuremat gruppi ühiskonnast. Selline meetod on kasutusel näiteks 

Kopenhaagenis. Süsteem võimaldab väga palju osalejaid ja enamasti ka tõhusat ja 

tasakaalustatud koostööd. Taolise 36-liikmelise rahvakogu kaasamisel otsustati 

                                                
18 H. Kalberg, intervjuu. Küsitles T. Pehk, 07. XII 2020. IDA raadio: Meie igapäevane avalik ruum: Heiki Kalbergiga 
demokraatiast ruumiloomes, https://idaidaida.net/et/jarelkuulamine/meie-igapaevane-avalik-ruum-2020-12-07. 
19 Samas. 
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Kopenhaagenis näiteks ära vanalinna autovabaks muutmine. Tagasiside otsusele oli 

kokkuvõttes väga positiivne ja meelepärane enamusele ühiskonnast.20 

Üks kaasamise versioon, mis on ka Tallinnas kasutusel, on kaasav eelarve. See on tore viis 

teha valikuid linnaelanikega koos, kuid seda on kritiseeritud, kuna hääletus ei pruugi olla 

objektiivne ja sõltub suuresti projekti autori reklaamioskusest. Veel üks põnev meetod on 

citizen observatory, mis on häkatoni vormis üritus, kus pannakse paika otsuseid ja luuakse 

väärtuslikke suhteid erinevate osapoolte vahel. Selles laadis toimuvad näiteks Võrumaal 

loometalgud „Vunki mano!“, millest on muuhulgas välja kasvanud erinevad piirkonna toimimist 

toetavad koostööprojektid, nagu mahetoiduringid ja kogukonnatakso.21 

Usun, et planeerimisprotsessi tuleb kodanikke kaasata ja teha seda pigem projekti algfaasis, 

et töötada välja ühistel väärtustel põhinev reeglistik, mis hiljem planeeringu elluviijaid aitab. 

Kaasamiseks võiks eri meetodeid kombineerida, nagu koostöö rahva esinduskoguga ja 

kodanike seltsidega, samuti arutelud foorumitel ja projektide avalikel väljapanekutel. 

Tulles tagasi tänase olukorra, fragmenteeritud linna juurde, võiks mainida ka selle positiivseid 

külgi. Fragmenteeritus tähendab ühtlasi mosaiigilikkust. Iga tükike on omanäoline ja seega on 

tervik huvitav. Üks Tallinna suurtest plussidest on kindlasti mitmekihilisus ja varieeruvus 

arhitektuuris. Kuna linnavõimul ei ole kunagi nii palju raha, et linna vastavalt kaasaja moele 

terviklikult ümber ehitada, on säilinud mitmekesisus.  

Uut linna luues tuleb mõelda sellele, kuidas seda mitmekihilisust saaks säilitada ja jätkata, 

samas tervikut unustamata. Üks võimalustest on suhtuda lugupidamisega olemasolevasse 

keskkonda. Igas linnaruumilises olukorras on midagi, mis väärib säilitamist ja annab võimaluse 

endaga suhestuda. Näiteks on väga edukad olnud tööstuspiirkondade taassünnid, kus 

säilitatakse olemasolevat hoonestust ja luuakse sinna juurde uusi hooneid ja tänavaruumi. 

Teatud mõõtkavaline nihe ja erinevate materjalide ning ajastute kihitamine teeb ruumi 

huvitavaks. 

Fragmenteerituse teine positiivne külg on see, et säilinud on võimalusi ja vaba ruumi. Leidub 

potentsiaali erinevate piirkondade kokku sidumiseks ja nende omapära rõhutamiseks. 

                                                
20 Samas. 
21 H. Kalberg, intervjuu. 
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Fragmenteeritud linn annab võimaluse rohevõrgustikuks ja reservmaa abil saab linnaruumilisi 

kitsaskohti pehmendada. Näiteks tuleb välja arendamata maa olemasolu kasuks eelmainitud 

segregatsiooniprobleemi leevendamisel, kuna uues piirkonnas saab algusest peale 

kehtestada reeglid, mis aitaks segregatsiooni tekkimist või süvenemist vältida. 

Tallinnas leidub Euroopa teiste pealinnadega võrreldes veel palju taolisi linnaruumilisi 

tühimikke. Lõputöö teemat otsides uurisin Tallinna linna sellise pilguga, kust võiks leida 

intrigeerivat piirkonda, mille kaudu tegeleda linnaruumiliste teemade ja visioneerimisega. 

Linnaruumilisi lünki uurides jõudsin Lasnamäe tööstuspiirkonnani.  

Tulevase Rail Balticu lähedal, kiirelt arenevas piirkonnas, on hõre ruumikasutus ja 

funktsioonide ühekülgsus ajale jalgu jäänud. Piirkond vajaks uut lähenemist ja visiooni 

Lasnamäe ning kogu Tallinna kontekstis. See on avastamata potentsiaaliga ala, mis annab 

välja täiesti iseseisva asumi mõõdu. Tutvudes detailplaneeringutega, paistis, et Tallinna 

väravate asemel hakkab see kujunema rasketööstusega seotud piirkonnast uueks 

logistikapargiks. Areng on suunatud ühekülgselt ikka äriliste funktsioonide suunas. Arvestades 

rahvusvahelise rongijaama peaterminali tulekut Ülemistele ja kesklinna lähedust, ei ole see 

Vesse jaoks päris õige suund. Olukord, kus kaardid on veel lahtised, tekitas minus huvi ja 

soovi seda teemat laiemalt uurida. 

Käsitletav 170 hektari suurune ala on piisavalt suur, et tegeleda linnaosa skaalas 

probleemidega. Ülemiste City, Vesse alast lõuna pool, on teinud läbi transformatsiooni suletud 

tööstuspiirkonnast rohkelt töökohti pakkuvaks kaasaegseks linnakeskkonnaks. Üle 100 000 

Lasnamäe elaniku ei ole siiani saanud häid ühendusi ei Ülemiste ega kesklinnaga ning Vesse 

piirkonna suletus lõikab ära võimaliku sidususe Ülemistega. 

Suurenev rahulolematus autokeskse planeerimise, elamispindade kallinemise ja avaliku ruumi 

kvaliteediga näitab, et on õige aeg muutusteks. Vesse piirkonna uusarendamist oleks võimalik 

teha teisiti: tihedas linna ja eraomanike koostöös, kus lepitaks kokku ühistes parameetrites ja 

linn tagaks avaliku ruumi tasakaalu võrreldes eraruumiga. Linn peaks esitama oma nõudmised 

ka elamispindade mitmekesisusele ja taskukohasusele, arendades koostööd eraarendajaga 

või määrates protsentuaalselt sotsiaalelamispindade hulga erinevates kvartalites. Samuti on 

koostöö vajalik selleks, et tekiks head infrastruktuursed ühendused ja meeldiv tänavaruum. 
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Kaasates linnaelanikke on meil võimalus planeerida Vessele õiglast, mitmekesist ja paindlikku 

linnaruumi, mis on vajadusel võimeline probleemidele kiirelt reageerima.  

Kliima soojenemisega seotud uued vajadused linnaplaneerimises muudavad selle veelgi 

keerukamaks ja mitmetahulisemaks. Selleks, et saaks inimeste tulevaste vajadustega 

arvestada, tuleks neid reaalselt protsessi kaasata. Nii saaks inimesi suunata ka 

keskkonnasõbralikemate valikute poole. 

 

 

1.2.3. Linnakeskkond ja liikuvus 

Mida me kutsume linna süsteemiks: see on keerukas muster pidevalt muutuvatest suhetest, mis 

määravad ja on vastu määratud linna ruumilisest struktuurist. See süsteemisisene interaktsioon 

on asi, mida traditsiooniline maakasutuse planeerimine (tiheduse ja tsoneerimise 

kontseptsioonid) ei ole suutnud kirjeldada. 22 

– Leslie Martin 

Linnakeskkondade planeerimiseks on mitu varianti: arengut saab ette planeerida, analüüsida, 

modelleerida ja regulatsioonidega suunata, et sünniks üldsuse tahe. Teine võimalus on 

leppida, et elanikkonna paiknemine sõltub vabast jõudude mängust ja seda evolutsiooni ei 

saa planeeringutega juhtida. Esimest viisi on kritiseeritud utoopilisuse ja tühjade mõistete 

poolest, samuti reeglite staatilisuse osas muutuvatele protsessidele. Samas, minnes teise 

variandi teed, ei ole kindlasti tegemist lõpuni valikuvabadusega. Inimesed valivad elukohti töö 

asukoha järgi, ettevõtjaid mõjutab valikute tegemisel infrastruktuur ja tulu teenimise 

võimalus.23 Nii mõjutavad linn ja elanikud, ruum ja valikud alati üksteist. 

Tallinna arengut viimasel kolmekümnel aastal on iseloomustanud pigem teine planeerimise 

viis: vaba jõudude mäng. Arendajad teevad plaane omakeskis ja lähevad seejärel ideedega 

linna jutule. Kohaliku omavalitsuse roll on pigem käskiv või keelav kui suunav ja arutlev. Nii on 

tekkinud küll meeldivat ja korrastatud linnaruumi väiksemas mastaabis, häid näiteid 

arhitektuurist ja ka avalikest kompleksidest, nagu näiteks Rotermanni kvartal ja Telliskivi 

                                                
22 L. Martin, L. March, Urban Space and Structures. London: Cambridge University Press, 1972, lk 159. 
23 Samas, lk 159–171. 
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loomelinnak. Siiski jääb puudu linna sidumisest toimivaks tervikuks.  

Tallinna iseloomustab üha enam linnasiseste kvartalite marginaliseerumine ja 

valglinnastumine. Selles on suuresti süüdi vähene avalike teenuste ja funktsioonide 

mitmekesisus ning autokeskne planeerimine. Lasnamäe piirkond on ehk kõige ilmekamalt 

tsoneeritud suure rahvastiku tihedusega elurajoonideks, töökohtade klastriteks ja mono-

funktsionaalseks tööstusalaks lõuna pool. Viimasel ajal on Dvigateli tehase alast arendatud 

välja Ülemiste City, mis on suunatud pigem ärilisele funktsioonile. Kümned tuhanded inimesed 

liiguvad Lasnamäe elurajoonidest iga päev tööle kesklinna ja Ülemistele24. Võimalikud 

teekonnad aga sellele koormusele ei vasta. Ühistransport peab raudtee ja muude takistuste 

tõttu liikuma Lasnamäe ja Ülemiste vahel suure ringiga ning jääb autoga liikumisele kiiruse 

poolest tunduvalt alla. Täiesti puudulik on jalgrattavõrgustik. 

Ajakirja Detail liikuvuse numbri juhtkirjas selgitas Sandra Hofmeister, et maailm orienteerub 

kiiresti ümber massiliselt eraauto omamiselt autojagamise süsteemile ja alternatiivsetele 

transpordiviisidele. Seda muutust tõukavad tagant CO2 regulatsioonid, linnamaksud ja 

parkimiskohtade vähendamine, mille tagajärjel avaliku ruumi kvaliteet linnades paraneb. 

Liikuvuses on algamas uus ajastu ja see annab meile võimaluse oma linnades prioriteedid 

ümber mõtestada ja hakata looma uusi kvaliteete.25 

Liikuvus on seotud ka linnalooduse ja maastikuga, eriti jalakäidavuse ja inimliku linnaruumi 

loomise kontekstis. Rohevõrgustik on liikuvuse parandamiseks kõige potentsiaalsem struktuur. 

Charles Waldheim nimetab maastikulist urbanismi industriaalajastu haavade salviks.26 Eestis 

saaks maastik olla ühendusteede ja inimkontakti katkemise ravi, ühendades ruumikogemuse, 

jätkusuutlikud liikumisviisid, süsinikuneutraalsuse ja suhtlusruumi. Esimene samm selle 

suunas võiks olla näiteks erinevaid linnaosi ühendavad rohekoridorid, mis looks kiirteed 

jalgratturitele ja meeldiva tänavaruumi jalakäijatele. 

Tulevikus on tarvis keskenduda eelkõige linnades tegutsevate inimeste vajadustele. [---] 

Linnadel tuleb ärgitada planeerijaid ja arhitekte pöörama suuremat tähelepanu jalakäimisele kui 

vääramatule põhimõttele, mis aitab muuta linnad elavaks, turvaliseks, säästvaks ja tervislikuks. 

                                                
24 Tallinna regiooni liikuvuse mudeldamine, uuring. Koost Inphysica Technology jt. Tallinn, 2020, lk 41. 
25 S. Hofmeister, Concepts for a New Mobility Era. – Detail: Mobility 2020, nr 3, lk 1–2. 
26 C. Waldheim, Landscape as Urbanism: A General Theory. – Princeton University Press, 2016, lk 36–53. 
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Sama oluline on rõhutada linnaruumi kui kohtumispaika, mille funktsioon on toetada sotsiaalset 

sidusust ning avatud demokraatlikku ühiskonda. 

– Jan Gehl27 

On tõestatud, et mida rohkem rajatakse sõiduteid, seda rohkem kasvab autoliiklus. Paljudest 

maailma näidetest võib järeldada, et suurte magistraalteede likvideerimine vähendab autoga 

liiklemise võimalusi, mille tulemusel väheneb ka autoliikluse maht. Samuti võib tõdeda, et 

rohkem rattateid tähendab rohkem jalgrattureid. Kopenhaageni näitel näeme, kuidas kiirete ja 

mugavate jalgrattateede võrgustiku rajamise tulemusena kahekordistus jalgratturite hulk 

kümne aastaga ning aastaks 2008 kasutas igapäevasteks sõitudeks jalgratast juba 37% 

elanikest.28 Võrdluseks, Tallinnas on see number 1% juures.29 

Autokeskse planeerimise puhul on olemas kahte liiki tänavaid: liiklustänavad ja jalakäijate 

tänavad. Liiklussüsteeme on proovitud eraldada, aga see ei toimi, kuna jalakäija valib reeglina 

ikka lühima marsruudi. Alates 1970. aastatest on suurenenud huvi mitmekesisemate 

liikluslahenduste ja segaliiklustänavate vastu. Hollandist alguse saanud liikluse rahustamise 

meetmed (nn lamavad politseinikud) levisid kiiresti üle Euroopa ja hakati tekitama vaikseid ja 

mängutänavaid, mis olid kõigi jaoks sõbralikumad ja turvalisemad. Viimastel aastakümnetel on 

segaliikluse ideed laiemalt levinud ja on tekkinud ka hästi toimivad nn jagatud tänavad, kus 

jalakäijatele on antud eelisõigused. Selges ja turvalises aeglase liikluse huve teenivas 

süsteemis, nagu Delftis, säilib tänav elutähtsa avaliku ruumina.30 

Linnade jätkusuutlikkus sõltub suuresti transpordist. Võimalus teha oma liikumised jalgsi, 

jalgratta või ühistranspordiga vähendab ressursside tarbimist, õhusaastet ja mürataset. 

Avaliku ruumi kvaliteet ja ühistranspordi kasutatavus on omavahel seoses: mugav teekond 

ühistranspordi peatusesse suurendab ühistranspordi atraktiivsust.31 Paljud eelkirjeldatud 

suundumused on Tallinn juba omaks võtnud ja need on kirjas erinevates dokumentides, nagu 

„Arengustrateegia Tallinn 2035“, „Tallinna liikuvuskava 2035“ ja „Rattastrateegia“. Muutusi 

linnaruumis on siiski veel raske märgata. 
                                                
27 J. Gehl, Linnad inimestele [2010]. Tlk K. Teder. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2015, lk 6. 
28 Samas, lk 9–11. 
29 M. Jüssi, Sugu, liikuvus ja linnaruum – Planeerimiskonverents 2018. 
https://planeerimiskonverents.ut.ee/kava%202018 (vaadatud 03. III 2022). 
30 J. Gehl, Linnad inimestele, lk 234–235. 
31 Samas, lk 7. 
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Rikkamates riikides toimunud sotsiaalsed muutused on kaasa toonud suurema huvi avalikus 

linnaruumis liikumise ja viibimise vastu. Eluea pikenemine, jõudeaja suurem hulk ja 

leibkondade kahanemine on suurendanud inimlikku vajadust veeta rohkem aega linnaruumis, 

teiste inimeste keskel.32 Seega on privatiseerimise ajastul linnakeskkonna kvaliteedi tõstmine 

eriti oluline, et võimaldada kõigile aktiivse linnaelu kogemist. Jalakäijalt nõuab ebameeldivas ja 

mürarikkas linnakeskkonnas igapäevaste käikude sooritamine palju suuremat pingutust ja ta 

võib otsustada üldse välja minemata jätta. Kujutan vaimusilmas ette düstoopiat, kus aina 

autokesksemas, segregeerunud ja kaugtööd soosivas Tallinnas veedavad inimesed kogu 

oma elu toaseinte vahel, alates päevasest kodukontorist kuni Woltiga koju tellitud õhtusöögini.  

Seega on eriti täna vaja toetada ühiskondliku aktivismi tõusu linnakeskkonna arendamiseks: 

aktivistid, nagu rühmitus Elav Tänav ja sotsiaalmeedia konto Mitte_Tallinn, on juba mõnda 

aega juhtinud tähelepanu kitsaskohtadele meie linnaruumis ja neile koguneb aina rohkem 

kaasamõtlejad. Usun, et kui inimeste teadlikkus tõuseb, kiireneb ka areng inimkeskse 

linnaruumi suunas. 

Kas siis on võimalik pidurdada valglinnastumist ja linnakeskuste marginaliseerumist? 

Uusarenduste buum toob küll uusi elukohti ka linnasisestele aladele, kuid koostöö linna ja 

arendajate vahel võiks olla tihedam, et koos uute hoonetega valmiks ka terviklik linnaruum ja 

head ühistranspordiühendused.  

Leian, et Tallinn peaks võtma selge kursi linna tihendamisele, terviklikule ja vastutustundlikule 

arendamisele ning autovabade liikumisviiside soodustamisele. Selle eelduseks on linnapoolne 

initsiatiiv ja strateegia. 

 

 

1.2.1. Tööstuse sulandamine linna 

Majandus on pidevas muutumises: Eesti on industriaalühiskonnast siirdunud kindlalt 

infoühiskonda. See tähendab, et suurem osa töökohti paikneb kolmandas ehk 

teenindussektoris. Aastal 2021 oli Eesti linnalistes asulates tööhõive määr teises ehk 

                                                
32 Samas, lk 27. 
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tööstussektoris 28% (125 000 inimest) ja kolmandas sektoris 71%.33 Samas, tööstus areneb 

pidevalt edasi. Võetakse kasutusele uusi ja paremaid tehnoloogiaid, millel on ka teistsugused 

ruumilised vajadused. Iga linn vajab elupiirkondade kõrval ka töö- ja tööstuspiirkondi, mis 

pakuvad võimalikult erinevaid töökohti kõigile ühiskonnaliikmetele. Mida mitmekesisem on 

majandus, seda vastupidavam on see kriisidele.34 

Maailmas on toimunud ulatuslik tööstuse linnast välja kolimine, et teha ruumi uutele 

elamurajoonidele. See on seotud suurte tööstus- ja logistikaparkide tekkimisega maanteede 

äärde. Tulevikus muutub aga kütuse hinna tõusu korral ilmselt taas oluliseks raudtee lähedus 

ja see protsess võib hakata tagasi pöörduma. 

Brüsseli regiooni peaarhitekt Kristiaan Borreti sõnul on näiteks liiga paljud tööstusalad 

Euroopas transformeeritud klanitud elamispiirkondadeks, mis näevad kõik ühesugused välja. 

Brüssel on võtnud teistsuguse suuna: säilitada ja isegi esile tuua tööstust kanali ääres, kus on 

ajalooliselt välja kujunenud omapärane karakter. Selleks on mitmeid põhjusi: esiteks muudab 

see linnamajandust mitmekesisemaks, teiseks on see ruumiliselt paljudele ettevõtetele oluline. 

Suurfirmad soovivad, et töötajatel oleks tehasele kiire ligipääs ja väiksed tootmised, nagu 

toidutööstus või käsitööstuudiod, soovivad olla lõpptarbijale lähedal. Kolmas põhjus on 

sotsiaalne: kanaliäärsed ettevõtted on töökohaks paljudele vähem kvalifitseeritud ja madalama 

palgaga töötajatele. Brüsselis peetakse oluliseks hoida sinikrae-töökohti ka linnas, et inimesed 

ei peaks iga päev pendeldama kaugele industriaaltsooni linnast väljas. Kõik, kes elavad antud 

piirkonnas, peavad leidma ka tööd kodu lähedal. See on parem nii töötuse, liikuvuse kui üldise 

mitmekesisuse seisukohast.35 

Elamine ja tootmine on võrdselt urbaansed tegevused.36 

- Kristiaan Borret, Brüsseli regiooni peaarhitekt 

Enamasti võetakse suund (raske)tööstuse linnast välja kolimisele, et asemele rajada 

                                                
33 TT207: hõivatud ja palgatöötajad soo, isikute rühma ja majandussektori järgi – Statistika andmebaas.  
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__tooturg__heivatud__aastastatistika/TT207/table/tableViewLayout2 
(vaadatud 21. IV 2022).  
34 K. Borret, intervjuu: A Good City Has Industry. Architecture Workroom, 2017. 
https://vimeo.com/195290112?fbclid=IwAR2xcXAnwVPDMTw32JyjqVuUWbMiqGzkoa63GvY3pT3ZSJySwP1WgA
wo_FI (vaadatud 12. III 2022). 
35 K. Borret, intervjuu: A Good City Has Industry. 
36 Samas. 
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elamuarendusi, mis kuuluvad sageli kallimasse hinnaklassi. Brüsselis on otsustatud minna 

teist teed ja jätta linna alles ka n-ö musti tegevusi. Paljud kontori-, kultuuri- ja 

kaubandushooned vajavad tegelikult back end tegevusi, mis peaksid linnaruumis olema 

esindatud samamoodi nagu front end tegevused. Brüsselis soovitakse muuta tootmine osaks 

linna identiteedist. Ta leiab, et kvaliteetset arhitektuuri ei peaks looma ainult ooperimajadele, 

vaid ka igapäevategevustele. Tehase ruumiline mõju või põnevalt kujundatud fassaad on linna 

seisukohalt sama olulised kui kontorihoonete omad.37 

Tööstusmaastikel on suur regenereerumise potentsiaal, kuna need asuvad tihti 

transpordikoridoride vahetus läheduses (Vesse puhul Tallinna väike ringtee, Peterburi maantee 

ja Ülemiste raudteejaam). Sekundaarse sektori töökohti saab säilitada, kombineerides 

tootmisettevõtteid teiste funktsioonidega kaasegses linnaruumis. Samuti on eelistatud jäätmaa 

arendamine, kuna süsiniku jalajälje suurendamise asemel on võimalus vähendada reostust, 

tekitada juurde uusi rohealasid ja taasühendada rohekoridore, mida tööstuspiirkonnad 

kipuvad ära lõikama.  

Postindustriaalses ühiskonnas sööti jäänud tööstusalasid linna sees võib nimetada 

pruunaladeks (brownfields) ning nendele otsitakse kogu maailmas uusi väljundeid. See on üks 

näide investeeringute tsüklist linnas, aga tänapäeva linnaliste protsesside mitmekesisus on 

niivõrd keerukas, et selle selgitamiseks ei ole võimalik luua linna maakasutuse mudelit nagu 

tehti modernistlikus planeerimises.38 

Tööstuspiirkondade plussiks võib pidada veel seda, et planeeringuid koostades on vabamad 

käed. Tänavavõrgustik tuleb luua põhimõtteliselt nullist ja seda tehes saab arvestada tänaste 

ning homsete vajadustega. Samuti saab hoonestusstruktuuri kavandades arvestada 

huvigruppide vajaduste ja puudujääkidega ülejäänud linnas. Tööstuse integreerimisel 

linnaruumi on tänapäeva kontekstis suur potentsiaal, sest tootmine muutub iga päevaga kõrg-

tehnoloogilisemaks, turvalisemaks ja kompaktsemaks.  

Usun, et Vesses on võimalik säilitada toimivaid tootmisettevõtteid ja jätta ruumi ka uute 

tööstuslike tehnoloogiate tulekuks, samal ajal linnaruumi tihendades ja funktsioone lisades.  

                                                
37 Samas. 
38 J. Jauhiainen. Linnageograafia: linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini. Tallinn: Eesti 
Kunstiakadeemia, 2005, lk 91–92. 



27 

 

  



28 

2    JUHTUMIUURINGUD 

Selles peatükis kirjeldan erinevate tööstuspiirkondade transformatsioone Euroopas. Analüüsin, 

kelle initsiatiivil on protsess käivitunud, kes on osapooled (linn vs arendaja vs kodanik), milline 

on loodud struktuur, ajaline ja majanduslik mõõde ning toon sisse kohalike elanike kogemusi. 

Juhtumiuuringud on vajalikud selleks, et õppida mujal tehtud õnnestumistest ja vigadest ning 

anda tuge projektis tehtud otsustele. 

Ka mujal Euroopas, näiteks Saksamaal, tegeletakse aktiivselt tööstuspiirkondade 

regenereerimisega. Seal on olnud edukas nii funktsioonide mitmekesistamine kui ka üleminek 

eraautodelt autojagamisele ja ühistranspordile. Siiski ei ole edukad mudelid viinud veel 

standarditeni, kuidas luua tänastele vajadustele vastavaid linnakvartaleid. Teatud määral 

jätkub spekulatiivne arendamine ja üldisele heaolule suunatud kontseptsioonid on nõrgad, 

siiani ei ole leitud asendust sõjajärgsele masselamuehitusele. Tulemuseks on eluasemete 

puudus ja plahvatuslikult kasvavad kulud. Laialivalgunud asustust saab jätkusuutlikult hallata 

ja arendada ainult juhul, kui me loome uued tugevad keskuste tsoonid. Tuleviku keskuste 

arendusteks on väga sobilikud ühistranspordi sõlmpunktid, alakasutatud kaubandusalad või 

infrastruktuuri jäätmaad. Sarnaselt 19. sajandil süsteemselt rajatud tehaselinnadele, on täna 

vaja ehitada uut tüüpi linna. Näiteid uutest kvartalitest sadamaalal ja rongijaamade läheduses 

juba leidub: Hamburgi Hafencity ja raudteealad (Clichy-Batignolles Pariisis, Erlenmatt Baselis, 

Werksviertel Münchenis) on põnevad ja mittekonventsionaalsed transformatsioonid.39 

Jätkusuutlikus linnamajanduses ei ole muud alternatiivi olemasoleva keskkonna ja ressursiga 

tegelemisele kui taaskasutamine.  Industriaalsed keskkonnad on andnud meie linnadele tooni 

alates tööstusrevolutsioonist ja on sisenenud nüüd uude faasi oma loos.40 Enamasti on 

Euroopas tööstusalade transformatsioonid duaalse iseloomuga: ühest küljest säilitatakse 

transpordiühendused ja olemasolev hoonestus, teisest küljest asendub tootmise funktsioon 

millegi täiesti uuega, elamisega. See on segu säilitamisest ja värskest impulsist arenguks.41 

                                                
39 A. Hofer, The Quarter – Building Block of the Future. – Detail: Residential Areas 2020, nr 9, lk 20–22. 
40 City as Loft: Adaptive Reuse as a Resource for Sustainable Urban Development. Toim M. Baum, K. 
Christiaanse, Zürich: gta publishers, 2014, lk 10–11. 
41 Samas, lk 98–100. 
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2.1.  Jätkäsaari, Helsingi 

Helsingi linnaplaneerimine ja arendamine on kindlasti eeskujuks teistele linnadele: linn ise on 

suurimaks maaomanikuks oma territooriumil, arendamine toimub linna süstemaatilisel 

juhtimisel. Tegevus on selge sihiga: teatud ajahorisondi möödumisel lisada linnale hästi toimiv 

ja linna võrgustikega hästi ühendatud elamuala. Nii on Helsingis valminud viimase 30 aasta 

jooksul mitmed terviklikud rajoonid: Arabianranta, Kalasatama, Verkkosaari jt. 

Jätkäsaari on Helsingi kõige ulatuslikum siselinna 

elamuarendus jäätmaale. Endine tööstusterritoorium ja 

kaubasadama ala Lääne-Helsingis on pikaajaline projekt. 

20-aastase arenduse lõpuks valmib terviklik, inimsõbralik, 

roheline, siiski pigem eksklusiivne (kesklinna lähedal 

asuvad merevaatega korterid) rajoon Lääne-Helsingis. 

Seda võib nimetada „pruunalade arendamiseks“, mis 

tähendab alakasutatud territooriumi taaskasutamist. See 

on keerukam, kuna pinnas võib olla saastatud. Jätkäsaari 

arendamisel pidi alustama saastunud pinnase eemal-

damisega, mida taaskasutati parkide alusmaterjalina.42 

Suund jäätmaade arendamisele on võetud Helsingis 

selleks, et saaks linna tihendada, säilitades suuri 

olemasolevaid rohealasid.43 

 

Jätkäsaari rajooni on planeeritud 850 000 m2 elamispinda ja 21 000 elanikku, kes paiknevad 

maksimaalselt 400 m kaugusel lähimast trammipeatusest. Lisaks trammiliinidele lisati 

piirkonda arendades võrgustikku põimitud rattateed. Äramärkimist väärib ka vaakum-

prügisorteerimissüsteem, mis võimaldab neljaks liigiks sorteeritud prügi torude kaudu 

transportida otse naabruskondade kogumispunktidesse ning vähendab tunduvalt 

                                                
42 Sustainable Cities III. Toim E. Pollock, A. Reinbold. Helsinki: Metropolia University of Applied Sciences, 2020, 
https://www.researchgate.net/publication/341430210_Sustainable_Cities_III (vaadatud 21. IV 2022), lk 161–172. 
43 Samas, lk 157–158. 

Illustratsioon 7 Jätkäsaari hoonestuse kava 
Allikas: Sustainable Cities 
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teenindusautode vajadust. Piirkonnas on ehitus käimas veel ligi kümme aastat, kuid juba on 

ettevõtteid ja inimesi valmis hoonetesse sisse kolinud.44 

 

Illustratsioon 9 Jätkasaari elamud 

 

 

Illustratsioon 11 Korterelamu tõstetud sisehoov 

 

Jätkäsaarit ja Helsingi keskust ühendab Baana, mis on endisesse raudteekoridori rajatud 

ratta- ja jalakäija liikumistee (vt ill 10). See on kogukonna osalusel rajatud projekt ja kuna see 

pakub kiiret ühendust oluliste piirkondade vahel, mis on ühtlasi tänu haljastusele ja kõrguste 

erinevusele inimkeskne ja meeldiv liikumisruum, on see elanike seas väga populaarne. 

  

                                                
44 Samas, lk 168–172. 

Illustratsioon 8 Mereäärne promenaad 

Illustratsioon 10 Baana liikumiskoridor  9-12: Autori fotod 
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2.2.  Clichy-Batignolles, Pariis 

Clichy-Batignolles on ambitsioonikas ökorajooni planeering Pariisis 17. linnaosas. See hõlmab 

54 hektarit endist raudtee ümberlaadimisala. Rajooni keskuseks on Martin Luther Kingi 

nimeline park, mis on üks Pariisi suurematest. Pargi ümber koonduvad erineva iseloomuga 

tihedad segakasutusega linna-

kvartalid. Piirkonnale on loodud 

paremad kvartalite vahelised 

ühendused üle Pariisi ringtee, et teha 

ruumi uuele linnaosa keskusele, mille 

ankurpunktiks on Renzo Piano 

projekteeritud 160 meetri kõrgune 

kohtuhoone. Keskusalas asuvad ka 

Odéoni teater, Prantsuse Riiklik 

Teatrikunstide Akadeemia, kino ja 

kogukonna-keskus.  

Samuti on piirkond ühendatud ülejäänud linnaga metroo, linnarongi ja trammi kaudu, peagi ka 

La Défense ärikvartaliga tänu lisatavale metrooliinile.45 

Clichy-Batignolles on funktsioonide poolest jaotatud järgmiselt: ligi 40% moodustavad 

elamispinnad (kokku 3400 elamisüksust), 20% pargiala, 28% kontorid, 8% avalikud asutused 

ja 6% äri ja kaubandus. Elamispindadest on ligi pooled sotsiaalelamispinnad, 30% 

eraomandis ja 20% üüripiirmääraga elamispinnad. Avalike asutuste hulka kuuluvad 3 sõime, 2 

lasteaeda, 3 koolikompleksi, laste tervisekeskus, 2 jõusaali ja kogukonnakeskus.46 

Rajooni arenduse põhimõteteks on Pariisi kliima ja mitmekesisuse strateegia ning 

„Elamispinnad kõigile“ regulatsioonid, millest lähtub eesmärk vähendada autokasutust ja 

pakkuda linna teenuseid kõigile. Samuti on rajoon arendatud osana CoRDEES (Co-

Responsibility in District Energy Efficiency & Sustainability) projekti võrgustikust, mis keskendub 

efektiivsele energiakasutusele ja kaugküttele.  

                                                
45 Clichy-Batignolles (Paris 17th). – Paris & Métropole aménagement, https://www.parisetmetropole-
amenagement.fr/en/clichy-batignolles-paris-17th (vaadatud 12. I 2022). 
46 Samas. 

Illustratsioon 12 Clichy-Batignolles, 2017    
             Allikas; Paris & Métropole aménagement 
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Rajoon on arendatud näidisena jätkusuutlikust linnaehitusest: tagatud on hoonete 

energiatõhusus (energia vajadus on vaid 15 kWh/m2/aastas) ja toimub lokaalne 

energiatootmine. Hooned saavad soojuse 50% ulatuses maasoojusenergiast ja 40% 

tarbitavast elektrist toodetakse päiksepaneelidega. Samuti panustab suur park rajooni keskel 

inimeste heaolusse ja linna bioloogilisse mitmekesisusse. Park jätkub ka sisehoovides ja 

katustel. Pargi funktsioonideks on ka õhu puhastamine tihedas linnakeskkonnas, kliima 

jahutamine suvel ja naturaalne vihmavee haldamine. Projekti on sisse kirjutatud jalakäija 

vahemaade vähendamine ja eraautode liikumise piiramine. Seda on tehtud pehme liikuvuse 

soodustamise, parkimisnormi vähendamise ja 30 km/h kiirusepiirangu kaudu. Samuti 

vähendab teenindusautode vajadust vaakum-jäätmekogumissüsteem ja logistika (jäätmete 

sorteerimise keskus ja betoonitehas paiknevad ringtee ja raudtee vahetus läheduses).47 

 

 

 

 Illustratsioon 13 Rajooni idaosa ehituse käigus, 2017    Allikas; Paris & Métropole aménagement 

 

 

  

                                                
47 Samas. 
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2.3. Neu-Oerlikon, Zürich 

Neu-Oerlikon on endine tööstus-

piirkond Zürichi põhjaosas, mis 

hõlmab 60-hektarise ala linnalähi-

rongi jaama lähedal. Kunagi 

pakkus piirkond töökohti tuhan-

detele inimestele inseneeriatööstu-

se ettevõtetes, nagu ABB, Oerlikon 

Bührle ja Maschinenfabrik Oerlikon.  

Aastal 1988 loodi erinevate 

omanike poolt planeeri-misüksus, 

et kavandada piirkonna suur 

ümberehitus. Zürichi linnaga sõlmiti leping „Chance Oerlikon“, millega pandi paika 

arendamise võtmeparameetrid, mida on väga täpselt järgitud.48 

Suuremahuline projekt sobitub hästi suunaga planeerimises, mida võiks nimetada 

sõnapaariga linnalik kvartal. Pärast modernismi kriisi on otsitud uut distsipliini ja kvartaalne 

hoonestus on jälle moes. Viimase 30 aasta jooksul on rohkelt ümber kujundatud alakasutatud 

industriaalseid ja infrastruktuurseid alasid. Kontorikõrbete asemel proovitakse rajada tihedat ja 

lärmakat linnalikku segu. Industriaalse pärandi ümbermõtestamisel on võimalus uusi 

strateegiaid katsetada. Linnavalitsus koos arendajatega otsustasid pool Neu-Oerlikoni 

piirkonnast kavandada mitte-tööstuslikeks funktsioonideks, nagu elamine, äri ja avalikud 

teenused. Plaanitakse luua 12 000 töökohta ja elamispinnad 5000 elanikule.49 

1991. aastal toimunud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitsid noored arhitektid Silva 

Ruoss, Cary Siress ja Karen Schrader. Projekti idee oli hoonestamisel jälgida vanade 

tööstushoonete perimeetreid ja lisada nendele sisehoovidega kortermajade plokid. 

Tehasetänavate ja raudteede võrgustikust sai avalik ruum. See idee on realiseeritud 

kvaliteetsete hoonete ja parkide ehitusega. Planeeritud tihedus on saavutatud ja FAR arvu 2.0 

                                                
48 A. Hofer, The Quarter…, lk 22. 
49 Samas, lk 22–24. 

Illustratsioon 14 Neu-Oerlikoni makett     Allikas.Giuliani Hönger Arch. 
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juures on jäänud ruumi ka viieks avalikuks pargiks. Nende eest tasusid investorid vastavalt 

linna arenduskokkuleppele. Projekt on oma hea koostöö ja edasiviiva arendamise näitena 

olnud eeskujuks ka edasistele projektidele Šveitsis.50 

  
Illustratsioon 15 Fotod Neu-Oerlikonist                     Allikad: Landezine, Wikiwand 

Õnnestunud tööstuspiirkonna revitaliseerimine näitab, et tihendamise, huvide konfliktide ja 

suure mahu hirmu saab ületada. Selleks on vaja kodanlikku ja poliitilist konsensust 

kompromissi. Linnas vabaneb alati alasid, mida saab taasleiutada. Neu-Oerlikonist saab võtta 

veel kaasa olulise õppetunni, mis on seotud genius lociga: olemasolev keskkond on alati 

parem kui mitte midagi. Tuleviku tee ei ole modernistide kombel puhtale lehele 

projekteerimine, vaid tagasihoidlikumalt linna taaskasutamine. Olemasolevatele struktuuridele 

rajamine annab kvartalile ajaloolist mõõdet. Neu-Oerlikon on pragmaatiline peegeldus meie 

ühiskonnast. Arenduses paiknevaid kontoreid, kaubanduspindu ja elamuühistuid omavad nii 

institutsioonid, kooperatiivid kui erainvestorid. Tööstussektor toimib piani ning lisandunud on 

ka uusi ettevõtteid, nagu loovtöökodade „linnatehas“ Noerd. Kultuuri ja elu eksperimendid, 

mis said alguse laohoonetes, on leidnud püsivama baasi Kraftwerk1 projektis.51 

Jätkusuutlikkuse seisukohast jälgitakse energiatõhususe standardit „Minergie“, liikuvus 

kontseptsioonis on autoliikluse vähendamine ja parkimiskohtade optimeerimine, mida on 

vähendatud kolmandikuni tavanormist. Sellest kogemusest saame õppida, et uued 

planeeringud kesklinna lähedastel aladel saavad omandada armastatud vanadele 

linnakvartalitele omast võlu.52 

                                                
50 Samas, lk 24–26. 
51 Samas, lk 27–32. 
52 Samas, lk 32. 
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2.4. Canal Plan, Brüssel 

Brüsseli kanaliäärse ala arendamisel on 

Brüssel võtnud suuna säilitada ka olemas-

olevaid tootmisettevõtteid ja industriaalset 

hõngu, mis on piirkonnale iseloomulik. 

Peamiseks eesmärgiks on töökohtade 

säilitamine majandusliku mitmekesisuse 

ja inimeste huvides. Brüsseli peaarhitekti 

sõnul on kvaliteetse arhitektuuri loome ka 

tootmise funktsiooniga hoonestuse puhul 

väga oluline ning ta loodab, et kaasaegne 

tööstus saab osaks Brüsseli imagost.53 

 

Eelkirjeldatud ambitsioonide realiseerimiseks on Brüsselis kokku kutsutud töörühm, kes 

vastutab kanaliäärse tööstusala visiooni „Canal Plan“ elluviimise eest. Peamiseks väljakutseks 

kanaliäärse tööstuspiirkonna arendamisel on see, kuidas säilitada tootmist, samal ajal kui 

rahvastik kasvab ja vajab ka rohkem avalikku ruumi. Kuidas tihendada linna, säilitades 

tööstust ja luues juurde avalikku ruumi. Seni on läbi viidud pigem kohaspetsiifilisi linnaruumilisi 

uuendusi, aga vaja on suurt strateegilist visiooni ala tervikuna arendamiseks – selleks loodigi 

„Canal Plan“. Töörühm ei istu käed projektide kooskõlastamist oodates, vaid toetab aktiivselt 

kõiki eraprojekte, mis on visiooniga kooskõlas. Nad suhtlevad huvigruppidega, korraldavad 

töötubasid ja suunavad arengut kindlakäeliselt. Koostatakse uurimusi, et koos lahendusi leida. 

Näiteks on tootmisettevõtete puhul vaja enamasti suuri ruume, mis võimaldavad hästi kontorite 

toimimist samas hoones, aga elamisühikutega eriti ei haagi. Samuti on vajalik teenindavate 

autode ligipääs, mis võiks olla lahendatud veidi eraldi elutänavatest. Hea lahendus on näiteks 

paigutada elamispinnad nii, et vaade avaneb tootmishoonete suurtele käidavatele 

rohekatustele.54 

 
                                                
53 K. Borret, intervjuu: A Good City Has Industry. 
54 Samas. 

Illustratsioon 16 Kanaliäärsete arengualade plaan       
Allikas: Canal.Brussels 
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Kanaliäärsetest aladest võib näiteks 

võib tuua Van Praetburgi rajooni, kus 

on võetud siht kombineerida elamist ja 

töötamist. Krundil on 19. sajandi 

hooned, kvartalistruktuur ja tsemendi-

tehas. Enamikes tänapäeva arendustes 

sunnitaks tsemenditehas minema ja 

asemele tuleks kallid korterid. Brüsselis 

on valitud teine tee  – muuta tootmine 

osaks linna identiteedist. 

Selleks ei pea ettevõtteid veenma, vaid nad ise eelistavad baseeruda linnas. Näiteks Brasserie 

de la Seine, mis toodab õlut, pakub tööd madala kvalifikatsiooniga töölistele ja varustab 

Brüsseli kohvikuid. Kristiaan Borreti sõnul esindavad paljud ettevõtted urbaanset mõtteviisi ja 

uurivad linnalt, kas on kohti, kus nende jaoks on ruumi. Lokaalse fookusega tootmine on ka 

väga teretulnud linnalises ringmajanduses. Tootmist on võimalik ka ruumiliselt presenteerida 

nii, et linnaruum ei muutu sellest kehvemaks. Idee on võimaldada äridel tegutseda linnas, teha 

nad arhitektuuriga nähtavaks ja anda neile roll Brüsseli maine kujundamisel.“55 

  

                                                
55 Samas. 

Illustratsioon 17 Kanaliäärne piirkond                             
Allikas: Canal.Brussels 
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3    VESSE: KOHAANALÜÜS 

3.1. Linnaruumiline kontekst 

Vesse piirkonna eeliseks on head ühendused nii kesklinna kui teiste Tallinna linnaosadega. 

Kesklinnasuunalisi ühendusi Majaka tänava ja Tartu maantee kaudu on võimalik veelgi 

tugevdada. Samuti läbivad piirkonda Peterburi tee ja tulevane Tallinna väike ringtee, mis 

laiendavad võimalusi kiireteks ühistranspordiühendusteks teiste linnaosadega. Olemasolevad 

ühistranspordi marsruudid pigem väldivad Vesset kui tööstuspiirkonda ning Lasnamäelt 

Ülemistele jõudmiseks tuleb teha suur ring.  

Jalakäija seisukohalt ei ole tänavavõrgustik kiita, kuna tänavad paiknevad liiga hõredalt ja 

suunal Lasnamäelt Ülemistele tekib palju katkestusi. Potentsiaali on ka rattavõrgustiku 

arendamiseks ja sellega on algust tehtud, rajades Majaka tänava otsa kesklinna ja 

Lasnamäed ühendav jalgrattasild.  

 
Illustratsioon 18 Vesse asend 

Vesse paikneb väga rohke elanike arvuga asumite juures, nagu Sikupilli, Pae ja Laagna (vt 

illustratsioon 4). Alast lõuna pool paikneb Ülemiste City, kus domineerivad äriettevõtted ja 

kõrgepalgalised töökohad.  
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3.2. Ajalooline ülevaade 

3.2.1. Varasem ajalugu 

Vesse piirkond asub Lasnamäe paeplatool, mis oli paiguti asustatud juba muinasajal: Iru 

linnus rajati 6.–7. sajandil asustuse keskusena. Magistritöös käsitletav piirkond oli valdavalt 

kaetud karjamaade ja üksikute taludega. Seal paikneb ka Sõjamäe kõrgendik, kus toimus 

1343. aasta Jüriöö ülestõusu ajal Sõjamäe lahing.55F

56 

Kõige märgilisem ajalooline objekt piirkonnas on ülemine 

tuletorn ehk Lõunatuletorn, mis rajati 1896. aastal. Kuigi 

tuletorn on must-valge, nimetatakse seda vahel Punaseks 

majakaks. Selle nime sai tuletorn eelmiselt samal kohal 

seisnud ja 1835. aastal ehitatud 8-tahuliselt puitsõrestik-

tornilt. See torn andis nime ka Punasele tänavale, mis on 

säilinud tänaseni. Samamoodi sai nime ka alumise 

tuletorni ehk Valge majaka juures asuv Valge tänav. 56F

57 

  

 
3.2.2. Tööstuse tulek 

Ajalooliselt on käsitletavat piirkonda enim mõjutanud Peterburi-Paldiski raudtee rajamine 1870. 

aastal. Ülemiste kaubajaama lähedus muutis selle Tallinna servas asuva ala atraktiivseks 

asukohaks tööstusettevõtetele. Aastal 1899 asutati naabruskonda suur Dvigateli tehasekompleks 

(tänane Ülemiste City territoorium), kus toodeti esialgu raudteevaguneid. Hiljem, esimese 

maailmasõja ajal, tootis Dvigatel sõjatehnikat: suurtükimürske ja vankreid.  

Alates 1940. aastatest oli tehase areng suunatud masinaehitusele ja Nõukogude Liidu 

aatomitööstusele. Tehase tegevust kontrollis salateenistus, kuna toodeti osi salastatud objektidele, 

näiteks kosmosesatelliitidele. 1980ndatel valmisid Dvigatelis esimesed tuumajõuseadmed „Pamir“. 

Suuremõõtkavaline rasketööstus nõudis raudteetaristut rajatisi, mis on osaliselt säilinud tänaseni.57F

58 

                                                
56 Robert Nerman, Tiiu Viirand, Tallinn, aeg ja muutused. Tallinn: kirjastus Kunst, 2006, lk 219. 
57 Samas, lk 225. 
58 Eesti sõjaajaloo teejuht. Nõukogude sõjatehased Tallinnas. https://teejuht.esap.ee/tallinn/noukogude-
sojatehased-tallinnas/ (vaadatud 20. III 2022). 

Illustratsioon 19 Lõunatuletorn, 1980             
Allikas: Ajapaik 
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3.2.3. Eesti Vabariigi aeg ja linnaehituslikud visioonid 

Eesti vabariigi perioodil ei toimunud piirkonnas suuri linnaehituslikke muudatusi. Märgilised 

objektid olid Ülemiste jaam ja Dvigateli tehasehooned. Linna poole jäid tselluloosi vabrik (vt ill 

20, kaardil märksõna „Puupapi v“) ja tänane Sikupilli piirkond, mis oli asustatud 

tööliselamutega.  

 
Illustratsioon 20 Eesti Vabariigi topograafiline kaart aastatest 1923–1935   Allikas: Maa-amet: ajaloolised kaardid 
 

Samas tegeleti usinalt visiooniloomega: 1930. aastatel tekkis idee jäädvustada esivanemate 

Jüriöö ülestõusu mälestus. Ideekonkursil valitud kavandit asus projekteerima arhitekt Johan 

Ostrat ja 1935. aastal alustati ala korrastamise ja pinnase tõstmisega.59  

Plaan oli rajada Tallinna kõrgeimale kohale (55 meetrit merepinnast) eesti rahva ajaloole 

suunatud pühapaik. Tallinna kaks platood, Toompea ja Sõjamäe, sümboliseerivad autori sõnul 

kahte väravasammast maastikus, mis piiravad maakitsust mere ja Ülemiste järve vahel. 

Suurim iseseisvuse monument pidi koosnema seitsmest elemendist: rahvakogunemise 

lagendik 18 000 inimesele, urila, tulila, rahvuskangelaste puhkepaik, kuninga tammed, vaikne 

                                                
59 D. Bruns. Tallinn: linnaehitus Eesti Vabariigi aastail 1918–1940. Tallinn: Valgus, 1998, lk 161. 
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veekogu ja elemente ümbritsev hiis. Üksikobjektide kujundamiseks kutsuti üles erinevaid 

arhitekte, skulptoreid ja maastikukujundajaid. 

Urila pidi väljendama meie sidet ürgsusega maa-aluses müstilise valgusega ruumis, kus 

hoitakse igavest tulukest. Tulila oli kavandatud Eesti tolle aja kõrgeimaks ehitiseks (130 m). 

Eneseusaldust sümboliseeriva objekti otsas pidi põlema märgutuli, mis meenutab jüriöö 

tulesid. Torni otsa oleks saanud lifti ja trepiga ning nähtavus Soomeni pidi äratama 

hõimutunnetust.60 

 
Illustratsioon 21 Sõjamäe hiie projekti postkaardid, 1934       Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav (EMV) 

 

Hiis pidi valmima 1943. aastaks, Eesti Vabariigi 25. ja Jüriöö ülestõusu 600. aastapäevaks. 

Plaanide elluviimist takistas teine maailmasõda ja nõukogude aja vältel liikus piirkonna areng ainult 

tööstuse suunas. Samuti kavandati Peterburi tee nii, et see lõikas läbi omaaegse hiie. Poolikut 

keskkonda hakati korrastama pargialaks 1960ndatel Karl Laane ja Tallinna Linnamuuseumi 

eestvedamisel. Sellega tagati pargi säilimine. Eesti iseseisvumise taastamisega toodi parki tagasi 

jüripäeva tähistamise traditsioon ja hakati rajama mälestusmärke.  Aastal 1997 rajati parki jüriöö 

ülestõusu mälestav raudmõõk ja mälestuskivi, 2000. aastal Vabadussõja mälestusmärk ja 2007. 

aastal Hiiepuude allee, lõkkeplats ning vabadusekaar sammastiku ja torniga. Sambad 

sümboliseerivad Eesti maakondi: iga samba nišis  on fragment vastava maakonna 

muinaslinnusest. Monumendi autorid on Ferdinand Mäll ja Alar Oruvee.61 

  

                                                
60 D. Bruns. Tallinn: linnaehitus Eesti Vabariigi aastail 1918–1940. Tallinn: Valgus, 1998, lk 162. 
61 Jüriöö park. Ajalugu ja traditsioonid – AS Susi. https://www.susi.ee/jurioo-park/#1558512413733-092d3044-ef34 
(vaadatud 18. III 2022). 
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Suur-Tallinna visioon, Eliel Saarinen 

Eliel Saarinen saavutas 1913. aastal Tallinna linna visioonikonkursil esimese koha. Tema 

planeering käsitles kogu linna ja esimest korda ka põhjalikult Lasnamäe territooriumi. Saarineni 

visioon nägi Lasnamäele ette tihedat kvartaalset hoonestust. Tema enda sõnul oli sihiks „sellise 

plaani loomine, milles oleksid põhimõtteliselt kindlaks määratud tegevused, mille järkjärguline 

elluviimine võimaldaks linnal rahulikult ja tervislikult areneda“. Plaani lähiperspektiiv oli kavandatud 

25 aastaks. Tulenevalt kiirest linnastumisest 20. sajandi alguses oli arvestatud rahvastiku 

kolmekordistumisega. Plaani iseloomustavad lokaalsed keskused, tsoneerimine, orgaanilised 

seosed linnaosade vahel, tänavate hierarhia ja kiire transpordiühendus rongide, kiirtrammide ja 

magistraalide näol. Paljud Saarineni planeerimisvõtetest on siiani aktuaalsed. Lasnamäele oli 

kavandatud tiheda kvartaalse hoonestusega jõukam elupiirkond, kuhu oli prognoositud 2000. 

aastaks 143 000 elanikku. Intensiivne hoonestus paiknes piki magistraale ja kaugemal hõrenes 

ning asendus rohelusega. Lasnamäele planeeris Saarinen kaks keskust: Ooperi väljaku tulevase 

keskmagistraali ja Laaksbergi puiestee ristumiskohta (Majaka tänava keskele) ja ida poole 

Lasnamäe keskuse Muuseumi väljakuga.62 

 
 Illustratsioon 22 Ooperi väljaku vaade Suur-Tallinna visioonist              Allikas: Suurlinn Tallinn  

                                                
62 K. Hallas-Murula, Suurlinn Tallinn. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2005, lk 88–95. 
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3.2.4. Nõukogude periood 

1940. aastate lõpus hoogustus NSVL-s 

elamuehitus. Selle käigus hakati Tallinna 

elurajoone laiendama ka Lasnamäele. 

Esimesel kümnendil ehitati stalinistlikke 

elamuansambleid, mille iseloomulikuks 

näiteks on Vesse naabruses asuv Majaka 

elurajoon. Alates 1950ndate lõpust hakati 

ehitama väikekorteritega hruštšovkasid, 

mida leidub palju ka antud piirkonnas.63 

Suured muutused hakkasid Lasnamäe linnaosas toimuma alles 1970. aastatel. Lasnamäe 

generaalplaan valmis 1976. aastaks ja selle autorid olid Mart Port, Malle Meelak, Irina Raud, 

Oleg Žemtšugov ja Voldemar Herkel. Tallinna suurim elurajoon hõlmab maa-ala Kadriorust 

Pirita jõeni ja Peterburi teeni. Lasnamäe lõunaosa, k.a Vesse piirkond, planeeriti tööstus- ja 

kommunaaltsooniks ja ülejäänud ala elamupiirkonnaks. Planeeringu koostamisele eelnes 

kinnine konkurss, mille variantlahendustest valiti välja perspektiivikaim ja ökonoomseim.64 

 
Illustratsioon 24 Lasnamäe generaalplaani variantlahendus              Allikas: Eesti arhitektuur I: Tallinn 

                                                
63 L, Välja, toim. 100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2013, lk 46. 
64 Villem Raam toim. Eesti arhitektuur I: Tallinn. Tallinn: Valgus, 1993, lk 44. 

Illustratsioon 23 Majaka tänav, 1960              Allikas: EMV 
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Esimesena ehitati välja Vessega piirnev Pae ja Punase tänava mikrorajoon I. Ühte mikrorajooni 

planeeriti umbes 15 000 elanikku. Lasnamäe planeeringu skeleti moodustasid kolm 

magistraali: Peterburi tee, Laagna tee ja Narva maantee, millest viimast välja ei ehitatud. 

Laagna tee süvistati 7 m sügavusele, et tõkestada liiklusmüra ja heitgaase. Mikrorajoone 

ühendavad üle magistraalide jalakäigusillad. Magistraalide äärde planeeriti ka keskused, kuhu 

esmajärjekorras ehitati kauplused. Projektis olid keskustesse ette nähtud ka klubid, kinod, 

restoranid, spordisaalid ja muud teenused. Suur osa plaanidest on siiani realiseerimata. 

Samuti kavandati Lasnamäele tulevikuks kolm suuremat, kogu linnaosa teenindavat keskust: 

universaalkeskus, kultuurikeskus laululava lähedal ning linnasõitnute keskus Peterburi tee 

lähedal, mis oleks kujunenud ka ühistranspordi lõpp- ja ümberistumisjaamaks. Mikrorajoone 

hoonestati põhiliselt seeria 111–121 tüüpi valdavalt 9-kordsete paneelelamute, lasteasutuste ja 

koolidega. Keskused pidi ehitatama ainuprojektide järgi. Lasnamäe ja kesklinna 

ühendamiseks planeeriti lisaks magistraalidele ka kiirtrammitee Laagna kanalis.65 

 
Illustratsioon 25 I mikrorajooni keskus, 1984 (tänane Pae promenaad)       Allikas: EMV 

                                                
65 Villem Raam, toim. Eesti arhitektuur: I Tallinn. Tallinn: Valgus, 1993, lk 44. 
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3.3. Olemasolev olukord 

 
Illustratsioon 26 Sihtotstarbe kaart                    Allikas: Maa-amet, ruumiandmed 

Sihtotstarbe kaardilt (vt illustratsioon 26) võime näha, et Vesset ümbritsev piirkond koosneb 

peamiselt tootmise ja äri sihtotstarbega kruntidest, samas lähedal algavad Lasnamäe (üsna 

monofunktsionaalsed) elamupiirkonnad. Tulevikus peaks Vesse muutuma mitmeotstarbeliseks 

linnaruumiks ja suutma nii ühendada suures osas elamispindadele suunatud Lasnamäed ning 

siiani tööle ja ärile suunatud Ülemiste Cityt.  

Omandikaart (vt illustratsioon 27) näitab, et piirkond kuulub peamiselt eraomanikele, kui arvata 

välja suured automagistraalid (Peterburi tee ja J. Smuuli tee) ja Jüriöö park, mis kuuluvad 

linnale ning raudteeala, mis kuulub riigile. Linna omandis on tänastest piirkonna tänavatest 

Suur-Paala ja Väike-Paala. Samuti kuulub avalikule sektorile endine S-kujuline raudteekoridor, 

mis liigub Rail Balticu poolt Lasnamäe suunas. Seega peaks linna roll selle piirkonna arengus 

olema pigem visiooni pakkuv ja erinevaid arendajaid ühendav. 
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Illustratsioon 27 Omandivormi kaart                   Allikas: Maa-amet, ruumiandmed 

Killustunud omandistruktuuri saab vaadelda kui positiivset nähtust. Maroš Krivy sõnul võib 

ainuomanikuga suurte komplekside arendamine olla üsna ohtlik. See võimaldab omanikel luua 

küll programmilist mitmekesisust, kuid annab neile kätte sellise kontrolli, mis linnaosa tasandil 

ei oleks kuidagi võimalik. Johan Tali lisab, et selgelt piiritletud tööstuskompleksid, nagu 

Telliskivi ja Rotermanni kvartal, on inimeste jaoks meeldivad ajaviitmise kohad ja toodavad 

kiiret kasumit. Siiski, laiemalt linna kontekstis tekitab selline fragmenteeritus pigem 

sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, kuna arendus piirdub enamasti ühe krundi piiridega.66 

Vesses on seda suurem potentsiaal arendada endisaegset tööstuspiirkonda nii, et sellest 

võidaks kogu linnaosa. Vessele tihedama ja säästlikke liikumisviise soosiva tänavavõrgustiku 

loomine tagaks automaatselt piirkonna sidususe. Vesse saaks toimida just tasakaalustaja, 

mitte ebavõrdsuse tekitajana. 

                                                
66 Lõpetamata linn: Tallinna linnaehituslikud visioonid. Toim P. Epner, koost A. Alver, T. Tammis… jt. Tallinn: Eesti 
Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond, 2021, lk 392. 
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Illustratsioon 28 Ühistranspordi kaart  

Ühistranspordi võrgus tekib täna Vesse piirkonnas tühimik ja bussiliinid, mis suunduvad 

Lasnamäelt Ülemiste Citysse, peavad tegema suure ringi Smuuli tee kaudu. Vesse abil oleks 

võimalik ühendusi tunduvalt parandada, planeeritava Kantsi tunneli ja uue bussiliini kaudu (vt 

ill 28, märgitud õrna punktiiriga). 

Ühistranspordivõrk ei paku inimestele piisavalt kiireid ühendusi, et konkureerida autosõiduga. 

Eelisseisus on ainult need ettevõtted, mis paiknevad Peterburi tee ääres vahetult juures. Kogu 

ala ühendamiseks tänaste liinidega on jalgsikäidavad vahemaad liiga suured. Bussid liiguvad 

mööda Pae ja Punast tänavat ning Peterburi teed. Rattateed sisuliselt puuduvad ja 

piirkonnasiseselt on jalakäijale suunatud liikumisruum samuti puudulik. Piirkonna eeliseks on 

rongiühendus kesklinnaga, aga Vesse raudteepeatus asub kohas, mis jääb täna enamike 

elanike ja töötajate jaoks kaugeks. 

Kaardistades piirkonna tootmisettevõtteid, leidsin hästi toimivaid ja mõistliku ruumikasutusega 

üksuseid, kuid ka ajas maha jäänud või mahajäetud hooneid. Suurematest ja olulisematest 

ettevõtetest asuvad Vesses Ericsson, Éolane, Ets Nord ventilatsiooniseadmete tootmine, 

Tradehouse’i kontor ja ladu, Premia külmhoone, Stokker ning Asko ja Sotka. 
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Illustratsioon 29 Asutuste kaardistamine 

Éolane on hea näide moodsast tööstusettevõttest, mis otsustas kolida Vessele 2018. aastal, 

rajades sinna rahvusvahelise ettevõtte hoone, kus toodetakse elektroonika-komponente, 

alates prototüüpimisest kuni toote testimiseni. Ühes hoones on nii kontorid, laborid, söökla kui 

ka  tootmine ja ladu.67  

Éolane’i peainvestor on Prantsusmaalt ja käib tihe koostöö välismaa kontoritega. Samuti käib 

praktikante välismaalt, kelle sõnul on see meeldiv, kaasaegne, arenemisvõimalusega ettevõte 

ja plaanitakse jääda siia ka kauemaks tööle.68 

Selliste ettevõtete jäämist Vesse piirkonda tuleks igati toetada ja linn peaks võimaldama neil 

jääda ka siis, kui maahinnad piirkonna arenedes tõusevad. Ka teised mainitud ettevõtted 

võiksid säilida. Näiteks Ets Nord: arenev Eesti ettevõte, mis tegeleb innovatsiooniga, kannab 

hoolt oma kinnisvara eest ja mõtleb kestlikule tulevikule.69   

                                                
67 About – Éolane. https://eolane.ee/about/ (vaadatud 28. IV 2022). 
68 Intervjuu Prantsuse praktikantidega Tallinna Éolane tehases. https://eolane.ee/career/ (vaadatud 28. IV 2022). 
69 Ets Nord. Meie lugu. https://www.etsnord.ee/meie-lugu (vaadatud 28. IV 2022). 
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Illustratsioon 30 Olemasolevate tänavate kaardistus  

Tänavavõrku kaardistades ilmnes, et enamik tänavatest, mis suunduvad Lasnamäe poole, 

katkevad ja arvestatavat tänavavõrgustikku pole tekkinud. Ülemiste poolt liigub Lasnamäele 

läbi käsitletava ala ainult üks tänav, mis algab Kesk-Sõjamäe tänava otsast kõrge jalakäijate 

sillaga üle raudtee ja liigub edasi mööda Suur-Paala tänavat, kus jalakäijatele eraldi 

markeeritud ruum puudub. Tänavat kasutavad paljud tööle ja koju liikuvad inimesed, aga 

küsitluses selgus, et silda kasutatakse minimaalselt, kuna see on niivõrd pikk ja asub kõrgel, 

et selle ületamine on inimese jaoks raskendatud. 

Piirkonnas on erinevaid kihistusi: uued tootmishooned ja kontorid, mahajäetud 

tööstusarhitektuur, vanad teraskonstruktsioonid ja betoonkarkassid, mida on võimalik ümber 

kujundada uueks keskkonnaks. Palju on isetekkelist haljastust, mis võiks olla uue mitmekihilise 

linnakeskkonna osa. Samuti endine raudtee-koridor, mis võiks olla Lasnamäed ja Ülemistet 

ühendav haljastatud liikumiskoridor jalakäijate ja ratturite jaoks. 
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Rohealade kaardil laiutab Lasnamäe 

tööstusalal tühimik. Avalikud rohealad on 

koondunud kindlatesse piirkondadesse ja ei 

ole elanikele ühtemoodi kättesaadavad. Katrin 

Koovi ja Eve Kompi sõnul tuleb suund võtta 

rohekoridoride arendamisele, mis pakuvad 

alternatiivi tavalisele linnatänavale.70  

 

 

Käsitlen Vesset kui 170 hektari suurust ala, kus katkevad täna linnaruumilised potentsiaalid. 

Piirkonna tihendamine ja sidumine linnakoega muudaks ühenduse Ülemiste ja Lasnamäe ja 

kesklinna vahel sujuvaks ja vähendaks probleeme, mis tulenevad mono-funktsionaalsusest nii 

Lasnamäel kui Ülemiste Citys. Piirkonnal on omapärane atmosfäär ja potentsiaalselt 

miljööväärtuslikud elemendid (elurikka taimestikuga rohekoridor raudtee alal, põnevad 

tööstusrajatised), mis aitaksid kaasa tulevase aktiivse ja mitmekihilise linnaruumi tekkimiseks.  

                                                
70 Lõpetamata linn…, koost A. Alver, T. Tammis… jt, lk 302. 

Illustratsioon 31 Avalike rohealade kaart  
Allikas: Lõpetamata linn 
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Autori fotod Vesse piirkonnast  
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3.4. Kasutajate kaardistamine 

Täna kasutavad Vesse piirkonda põhiliselt sellel alal töötavad inimesed. Seal asuvad 

peamiselt tööstusettevõtted ja kontorid, aga ka üksikud söögikohad ja ärihooned. Seega 

väljas liikumas eriti palju inimesi ei näe, kuna tegevus toimub põhiliselt siseruumides: 

ettevõtete kontorites või tootmishallides. Piirkonnas võib peamiselt kohata neid inimesi, kes 

esindavad selle ala kindlaid kasutajaid: töötajad, läbiliikujad (põhiliselt tööle ja töölt koju) ning 

mõned noorte grupid, kes tööstusalas uitavad. 

   
Illustratsioon 32 Piirkonna kasutajate tüübid: töötajad, läbiliikujad, uitajad 

 

 

3.4.1. Küsitlus piirkonna töötajate seas 

Selleks, et Vesse piirkonna kasutajate liikumisi, harjumusi ja arvamusi paremini mõista, viisin 

läbi küsitluse sealsete ettevõtete töötajate seas. Küsitluses uurisin muuhulgas, kuidas 

inimesed liiguvad töö ja kodu vahel, kas nad oleksid valmis oma praegust liikumisviisi 

muutma, kuidas kasutavad nad Vesse piirkonda (kas liiguvad sinna ainult tööle või käivad ka 

söömas või muudes asutustes), kuidas nad kirjeldavad suhteid oma töökollektiivis ja mida nad 

ootavad Vesse piirkonna arengult. 

Küsitluse viisin läbi nii internetis kui paberkandjal ning andsin valida eesti- ja venekeelse 

küsitluse vahel. Saatsin internetiküsitluse kõikidele piirkonna ettevõtetele, mille kontaktid olid 

avalikud ning käisin paljudes ettevõtetes ka ise kohapeal küsitlusi jagamas. 
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Kokku vastas küsitlusele 58 inimest. Internetis täitis küsimustiku 31 inimest (25 eestikeelset ja 

6 venekeelset) ning paberkandjal täideti 27 ankeeti (8 eestikeelset ja 19 venekeelset).  

  

 

 

 

 

 

Küsitlusele vastajate hulgas oli üsna võrdselt mehi ja naisi, vanuses 18–78 eluaastat. Enamus 

vastas, et töötavad täistööajaga ja peamine valdkond vastajate hulgas oli kontoritöö, aga 

esines ka töötajaid tootmise ja teeninduse valdkonnas. 

        

 

Küsitlusest ilmnes, et inimesed käivad Vesse piirkonnas tööl väga erinevatest Tallinna osadest 

ja ka väljastpoolt Tallinna. Tallinna piirkondadest mainiti enim Lasnamäed ja Mustamäed. 

Korduvalt mainiti ka Nõmmet ja Viimsi valda. Eesti keelt kõnelevate vastajate hulgas leidus ka 

väga kaugelt tulijaid: 6 inimest vastas, et nende elukoht asub töökohast kaugemal kui 20 km 

Illustratsioon 33 Graafik: küsimustikule vastajate vanus Illustratsioon 34 Vastajate töö iseloom 

Illustratsioon 36 Tööle liikumise ajakulu ja transpordiviis Illustratsioon 35 Elukoha kaugus tööst 
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(Tallinna lähivaldades ja isegi Lääne-Virumaal). Vene keelt kõnelevate töötajate peamine 

elukoht oli Lasnamäe (56%). Lisaks mainiti korduvalt Piritat, Maardut ja Mustamäed. 

Töökoha kaugus elukohast jagunes kaheks: 53% vastanutest elab töökohast kuni 20 km 

kaugusel ja 47% elab rohkem kui 20 km kaugusel. Peamise liikumisviisina mainiti autot: lausa 

80% küsitlusele vastanutest kasutab igapäevaselt tööle liikumiseks autot. Kasutatavatest 

ühistranspordi liinidest mainiti enim trammi number 2 (viis korda) ja bussiliine 12, 13 ja 49. 

Samas oli näha, et teekonnad ühistranspordiga tööle võtavad ebaproportsionaalselt kaua 

aega. Näiteks kolmel vastajal, kes tulevad ühistranspordiga tööle 5–10 km kauguselt, võtab 

teekond aega üle 30 minuti. Samas, auto kasutajate puhul märgiti ajakuluks samal distantsil 

ligikaudu 10–20 minutit. See näitab, et ühistranspordi liinid (ja peatused) ei ole piisavalt hästi 

kooskõlas inimeste elu- ja töökohtadega, seetõttu valitaksegi mugavam liikumisviis – auto. 

 
Illustratsioon 37 Vastanute valmidus liikumisiisi muutmiseks 

Peaaegu pooled vastajatest märkisid, et teekond tööle on mugav ja kiire. 42% vastajatest 

hindas teekonda neutraalselt ja 14% märkis, et teekond on stressirohke liikluse, teeolude või 

pikkuse tõttu. Suurem osa piirkonna töötajatest oleks samas valmis liikumisviisi muutma, kui 

tingimused paraneksid. Näiteks, 15% arvas, et nad pigem jalutaksid tööle, kui elaksid lähemal. 

Ratta või tõukerattaga oleks valmis sõitma 10% vastajatest, kui teekond oleks turvalisem. 

 
Illustratsioon 38 Rahulolu töökoha asukohaga ja teenuste kasutamine 
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Illustratsioon 39 Suhtumine tänavate olukorda 

Küsitlusest ilmnes, et suurem osa inimestest on Vesse asukohaga linnas rahul. 

Linnakeskusega seotust mainisid vähesed, vaba aja veetmise võimaluste vajadust tõid välja 

mõned vastajad. Puuduseks toodi heakorra ja tänavate halb seis, roheluse puudumine. Paljud 

vastajatest külastavad töökoha lähedal ka teisi asutusi (T1, Idakeskuse poed). Asutustest 

mainiti veel: Attimo Pizza, Amanda puhvet, T1 keskus ja Coopi kauplus.  

Töökohalt väljas lõunat söömas käib vaid 10% vastanutest. 80% viibib lõunapausil töökohas. 

Vastajate hinnangul oli enamikes töökohtades tekkinud kogukond, kus suheldakse omavahel 

tihedalt. Umbes 50% vastajates märkis, et töö juures suheldakse ainult nii palju, kui 

tööülesannete tõttu on vajalik.  

 

Piirkonnas pakutavate teenustega oli rahul 20%. Korrastatud tänavavõrgust tundis puudust 

10% vastajatest, neutraalselt suhtus teemasse 20% ja 10% ei tundnud vajadust tänavavõrgu 

korrastamiseks. Küsisin ka, kas inimesed on kasutanud Vesse raudteesilda, mis on hetkel 

ainuke ühendus kogu piirkonna ja Ülemiste City poole vahel (v.a Ülemiste rongipeatuse 

tunnel). Seda oli kasutanud paar üksikut inimest.  

Küsimusele „Milliseid emotsioone tekitab teis oma töökohas viibimine?“ vastati peamiselt, et 

neutraalseid emotsioone. Mõned üksikud märkisid, et ümbrus tekitab neis positiivseid 

emotsioone ja mitmed inimesed leidsid, et negatiivseid. Küsimusele „Kas tunnete vajadust 

paremateks ühendusteks ülejäänud Lasnamäe ja Ülemiste Cityga?“ vastasid kõik Lasnamäe 

elanikud „jah“, teised erinevalt. 
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Illustratsioon 40 Töötajate arvamused ja ootused piirkonnale 

Samuti uurisin, kui kaua plaanitakse antud töökohal töötada, millele vastas enamus, et plaanib 

samal töökohal töötada pikaajaliselt, üle kolme aasta. Linnaruumilt oma töökoha ümbruses 

oodati põhiliselt „muutusi ja kiiret arengut“. Vene keelt kõnelejate seas oli populaarsem vastus 

„stabiilsust ja aeglast tingimuste paranemist“. 

Küsitluse vastustes peegeldus mitmeid tõsiasju. Esiteks, Vesse on piirkonnas oluline tööandja 

kogu Tallinna ja Harjumaa ulatuses. Pendelrännet esineb ka kaugematest maakondadest, 

isegi  Lääne-Virumaalt. Teiseks, piirkonna ettevõtetes on üsna tugev segregatsioon eesti- ja 

venekeelse töötajaskonna osas. Küsitlusi jagades märkasin näiteks seda, et Peterburi tee 

ääres paiknevates suuremates ettevõtetes (nt Stokker ja Blackadder) sooviti küsitlusele 

vastata eesti keeles. Samas, liikudes Lasnamäe suunal, Peterburi tee jätkutänava ääres 

paiknevate ettevõtete klastris (RGR metall, Mercedes Benz Abi, Abiprint) toimus suhtlus ainult 

vene keeles. Suur-Paala tänava lõpus asuvates ettevõtetes, domineeris eesti keel, seevastu 

Idakeskuses toimus suhtlus töötajatega ainult vene keeles. 

Küsitluse tulemusena võiks järeldada, et inimesed on oma töökoha piirkonnaga pigem rahul, 

kuid samas tunnistavad, et nad ei tunne seal ennast tegelikult hästi ja ei ole huvitatud 

piirkonnas aja veetmisest. Kohati jääb mulje, et inimesed on igapäeva probleemidega 

leppinud ja ei söanda rohkemat tahta. Peamiselt mainiti probleemidena rohealade 

puudulikkust ja sõiduteede seisukorda. Siiski, küsitluse lõpus ilmnes, et suurem osa inimestest 

ootab piirkonnalt muutusi ja kiiret arengut. Kui piirkonnas arendada tänavavõrgustikku, tuua 

monofunktsionaalsele alale juurde elamise, kultuuri ja hariduse funktsioone, muutuks piirkond 

atraktiivseks nii tööpaiga kui elukohana. 
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Küsitlusest selgus: 

- inimesed on Vesse piirkonnaga seotud ainult oma töökoha kaudu; 

- tööle liikumised tehakse valdavas enamuses autoga;  

- samas leidis enamus, et oleks valmis oma liikumisharjumusi muutma, kui ühistransport 

   oleks paremini organiseeritud või tänavad jalgsi ja rattaga liikumiseks turvalisemad; 

- enamasti ei tunta huvi aja veetmise vastu piirkonnas;  

- siiski avaldati soovi rohealade loomiseks piirkonda, et oleks kohti, kus jalutada; 

- ettevõtetes on töötajad suures osas jagunenud rahvuse järgi (eesti- ja venekeelsed). 

Küsitlusest võib järeldada, et väga oluline on ka tegeleda Lasnamäe elanikkonna 

integreerimisega ülejäänud Tallinnaga. Piirkonnas on tunda, et erineva suhtluskeelega 

kollektiivid omavahel kokku ei puutu. See on tingitud ka avalike asutuste ja defineeritud avaliku 

ruumi puudumisest. 

 

3.4.2. Võimalikud huvigrupid 

Piirkonna kasutajateks on täna peamiselt tööstus- ja äriettevõtete töötajad. Tulevikus on oluline 

säilitada töökohti nii teises sektoris (tootmisettevõtted) kui kolmandas sektoris (kontoritöö). 

Lisaks võiks soodustada kultuurivaldkonna ja neljanda sektori ehk MTÜde tegevust, pakkudes 

linna poolt toetatud rendipindu. See tagaks, et piirkonnas oleks mitmekesised võimalused 

töötamiseks ning seda kasutaksid erinevad ühiskonna liikmed.  

Tulevikus võiks Vesse ligi meelitada kaasaegseid tootmisettevõtteid, mis on otseselt seotud 

linna varustamisega. Näiteks toidu- ja joogitööstus, mis varustab enamasti linnas paiknevaid 

restorane ja muid asutusi. Samuti kergetööstus, rõivaste ja kodutarbekaupade tootmine. 

Tuleviku suund on ringmajandus ja selles on olulised nii kohalik tootmine kui materjali 

ümbertöötlemine. 

Investeerimisturul on viimastel aastatel toimunud suured muutused. E-kaubanduse tõus ja 

kaubanduspindade marginaliseerumine on toonud kaasa suurenenud huvi 

logistikapindadevastu. Samuti mõjutab Eesti ärikinnisvaraturgu uue muutujana rohepööre. 
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Euroopa Liidu riigid on kokku leppinud kasvuhoonegaase vähendada 55% aastaks 2030 ja 

aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsus. Kinnisvarasektor vastutab 36% ulatuses kogu ELi 

CO2 emissioonist. Kuna kinnisvaraturul tehakse investeeringuid isegi pikemaks perioodiks kui 

aastani 2050, on oluline jälgida ettevõtete teekonda kliimaneutraalsuse poole. Ainuvõimalik on 

liikuda energiatõhususe ja väiksema keskkonnajalajäljega ehitusmaterjalide suunas.71 

Tulenevalt eelmainitust ja pandeemiast hindavad ka kontoripindade rentnikud oma vajadusi 

ümber, soovides suuremat paindlikkust. Suur osa kontoritööst tehakse tulevikus ilmselt 

kaugtööna, mis tähendab palju väiksemat ruumivajadust võrreldes traditsioonilise kontoriga, 

kuna töökohtadega toimub roteerumine ja kooskäimine on pigem vajalik tiimitunde 

tekitamiseks ja nõupidamiste ning ürituste korraldamiseks.72 Hübriidsed tööruumid esitavad 

arhitektile ja ettevõttele täiesti uued väljakutsed. Suur muutus harjumustes on juba toimunud ja 

tagasiteed siit ei ole. Uusi vorme on juba tekkinud, nagu lühiajaliselt renditavad töökohad (nt 

Lift99) ja ettevõtete sümbioos, nagu Velveti ja Uddu ühisbüroo Telliskivis või Kultuurikatel. 

Vabaduse nimel on inimesed valmis isiklikust töökohast loobuma, selle asemel tuleb hakata 

looma rikkamat tööruumi, mis toetab koostööd ja organisatsiooni kultuuri hoidmist.73 

Eespool kirjeldatud muutustest sõltub ka Vesse roll Tallinnas ja vajadus erinevat tüüpi 

hoonestuse järele. Lähtuvalt muutustest nii Eestis kui maailmas, usun, et Vesse on koht uuele 

elamispiirkonnale, kus on elamisega kombineeritud või kõrvutatud nii teise kui kolmanda 

sektori töökohad koos paindlike tööruumidega, mis võimaldavad kaugtööd. Vesses võiks 

endale elukoha leida piirkonna töötajad, samuti töötajad naaberalalt Ülemiste Cityst ning tänu 

heale ühistranspordiühendusele ka kesklinnas töötavad inimesed.  

Teine võimalik huvigrupp on Lasnamäe elanikud. Paljud, eriti kõrgema sissetulekuga 

Lasnamäe elanikud on kolimas ära teistesse linnaosadesse, peamiselt Piritale. See on 

segregatsiooni süvendav nähtus, kuna Pirita elanikkonnal on niigi kõrgemad sissetulekud.74  

Selleks, et Lasnamäel tagada suuremat segunemist, nii rahvuse kui sissetuleku põhiselt, tuleb 

luua linnaruumi, mis oleks atraktiivne erinevatele ühiskonnagruppidele.  

                                                
71 P. Seeman. Trendid ärikinnisvaraturul – SEB. https://www.seb.ee/uudised/2021-05-19/trendid-arikinnisvaraturul. 
72 K. Kruus ja T. Loog. Kinnisvara arendamine on maraton – Tehnopol. 14.06.2021. https://www.tehnopol.ee/kajar-
kruus-ja-tarmo-loog-kinnisvara-arendamine-on-maraton/. 
73 M. Pärn: 30 aastat kontoreid – Ajakiri MAJA 2021, nr 106 (sügis), lk 80. 
74 K. Pallo, Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist. (vaadatud 9. I 2022). 
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Uue keskuse loomine Vesse piirkonda võiks aidata ka Pae ja Majaka asumit veelgi 

tugevdada ja meelitada sinna elama ka kõrgema sissetulekuga elanikke. Lisaks on Lasnamäel 

1980. aastatel jäänud välja ehitamata  keskusalad.  

Avalike asutuste puudumise tõttu on puudus ka heast avalikust ruumist ja teenustest. Lasnamäe 

planeeritud keskustesse on rajatud alates 1990. aastatest kaubanduskeskusi ja nendest on aina 

keerulisem vormida toimivaid tihedaid linnakeskusi. See võimalus on aga Vesses, kus saaks 

olemasolevat linnakude tihendada ja tekitada fookuspunkte, mis kutsuksid inimesi avalikus ruumis 

aega veetma. Seda võiks võimendada erinevate avalike asutuste toomine piirkonda (riigi- ja 

kultuuriasutused), millest Lasnamäel täna puudus on. 

Samuti saaks oluliseks huvigrupiks oma marsruudil piirkonda läbivad inimesed. Lasnamäe ja 

Ülemiste City vahelisi ühendusi tugevdades muutub väga mugavaks piirkondade vahel jalgratta ja 

ühistranspordiga liikumine, mis on täna minimaalne tööstusala takistuste ja raudteeületuste 

puudumise tõttu. Piirkonnast läbiliikujad soovivad kiiret ja mugavat marsruuti, aga annavad 

võimaluse ka peatänava äärde paljude poodide ja asutuste tekkimiseks, et teekonna jooksul saaks 

eluks vajalikud toimetused ära teha. Samuti on piirkonnas potentsiaali kohtumispaikade 

kujunemiseks. 

Viimase huvigrupina mainin pikemas perspektiivis piirkonda lisanduvaid tulevasi elanikke. Vesse 

saab muutuda multifunktsionaalseks asumiks, kus on lisaks tööstus- ja äriettevõtetele ka avalikke 

asutusi, kommertsi (poed, restoranid, kohvikud), kvaliteetset avalikku ruumi ja head ühendused nii 

Lasnamäe, Ülemiste kui kesklinnaga. Selline piirkond võiks olla atraktiivne väga paljudele 

erinevatele ühiskonnaliikmetele. Siiski tekib oht gentrifikatsiooniks ja elamispindade hindade 

järsuks tõusuks. Seega on väga oluline kehtestada linnapoolsed regulatsioonid arendajatele ning 

luua ka munitsipaalomandis elamispindu, eesmärgiga tagada piisav mitmekesisus elanike seas. 

Indrek Rünkla juhib tähelepanu, et viimase 30 aasta jooksul on Eestis tüüpiline kortermaja elanik 

muutunud. Noortele peredele rajatava uuselamu kuvand on murenemas ja tuumikperekonna nimel 

ei tehta enam kompromisse, kuna neil ei ole suurt maksejõudu. Veel mõjutab turgu üksinda 

elavate ja üksikvanemaga perede osakaalu suurenemine, elanikkonna vananemine ja mobiilsus.75 

Erinevate elanike vajadustega arvestamiseks olen koostanud neli näidisprofiili ja toon välja viisid, 

kuidas planeering vastab nende ootustele. 

                                                
75 I. Rünkla: 30 aastat kortereid – Ajakiri MAJA 2021, nr 106 (sügis), lk 64. 
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Tulevaste elanike näidisprofiilid 

1. Pereisa, otsimas taskukohast elamispinda 4-liikmelisele perele 

 
Perekond saab valida erinevate kvartalite vahel, kus on rahulik 

meeleolu: sisehoovidega majad, lasteaiad igas 

naabruskonnas ja koolide ning suurte parkide lähedus, 

soodustatud ühistranspordi ja jalgratta kasutamine, vajadusel 

võimaldatud ka auto kasutamine (vähendatud norm alla 0.5 

autokoha korteri kohta keskmiselt). Taskukohasus: teatud % 

korteritest peab jääma alla linna poolt määratud rendihinna 

piiri, töökohtade valik mitmekesine, töötab tootmisettevõttes  vahetuse vanemana, 

vaba aja veetmiseks pargid, rohekoridor kaugemate rattasõitude tegemiseks, palju 

kohvikuid ja ka lastele suunatud asutusi. 

 

 

 

2. Tööinimene, kelle töökoht asub Ülemiste Citys 

 
Talle on oluline kiire ühendus Ülemiste Cityga: ühistransport ja 

rattatee otse mööda peatänavat Ülemistele, peatänava ääres ka 

palju asutusi, mis võimaldavad kiire elutempo kõrvalt teha kõik 

toimetused käigu pealt. Pärast tööaega on piirkonnas aja 

veetmiseks palju võimalusi: kohvikud, kultuuriasutused jm on 

koondunud keskusesse Punase tänava lähedal. Elukohaks palju 

variante, eelistab elada peatänavaäärses korteris, vaatega 

Lasnamäele ja merele, kuna sissetulek elukohale piiranguid ei sea. 
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3. Noor mees, kes tegeleb saja erineva asjaga 

 
Odava üürihinnaga korter ühiselamus on tema eelistus. 

Ühiselamu on trammipeatuse lähedal Punase tänava ääres, mis 

annab võimaluse liikuda kesklinna 10 minutiga, kus noormees 

õpingute kõrvalt vahepeal väikseid tööotsi teeb. Kodune keel 

tema perekonnas oli vene keel, mis piirab tema võimalusi 

töökohtade valikus. Vahel käib kodulähedases päevakeskuses 

abiks, kus saab arendada ka oma keeleoskust. Abistamise eest 

vastutasuks saab sooduskuponge, mida saab kasutada 

poodides ja söögikohtades. Vaba aega veedab enamasti kodu 

lähedal koos sõpradega. Selleks on erinevaid võimalusi, kas minna õhtul keskusesse 

mõnele kontserdile või niisama baari. Samuti on parkides võimalus aega veeta, ilma 

raha kulutamata. Lisaks laste mängualadele on seal ka tegevusi noorukitele – saab 

piknikku pidada, pinksi mängida või välijõusaalis trenni teha. 

 

 

4. Vanem proua, kes tunneb end paneelmaja korteris üksildasena 

 
Linn pakub pensionäridele vajaduspõhiselt madalama üüriga 

elamispinda, partnerluses eraettevõtetega rajatud korterites/ 

hoonetes, kus on segu era- ja sotsiaalkorteritest ning seal elab 

ilmselt teisigi eakaid. Tänu toetusele saab proua lubada endale 

kolimist kortermajja, kus on hoovis alati toimetamist ja laste 

mängimist. Lisaks saab maja tegemistes ka ise kaasa lüüa, 

kasvatades aknalaual hoovi kasvuhoone jaoks taimi ette ja hoides 

asjadel silma peal. Kvartal asub peatänavale üsna lähedal, paari- 

minutilise jalutuskäigu kaugusel on bussipeatus, kust saab sõita otse Lasnamäele või 

Ülemistele, kesklinna minemiseks tuleb poole tee peal trammile ümber istuda. Tal on 

valida, kas ta käib kodulähedases päevakeskuses aega veetmas või siis lühikese 

bussisõidu kaugusel Lasnamäel samas käsitööringis, kus ta varem käis.  
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3.5. Potentsiaalide kaardistamine 

Vesse „asum“ on ühelt poolt piiratud Lasnamäe magalarajoonidega ning teiselt poolt raudtee 

ning Ülemiste Citysse koondunud tasuvate töökohtadega. Lasnamäelt liigub iga päev 

Ülemistesse tööle ligi 18% tööealisest elanikkonnast ja hetkel on neil selleks võimalik kasutada 

autot või bussi. Vesse ala suletuse tõttu tuleb minna suure ringiga ning see suurendab 

läbitavat vahemaad ja ajakulu märgatavalt.  

Lasnamäel on tegemist tugevalt tsoneeritud linnaruumiga, mis jaguneb ärilinnakuks, raskesti 

läbitavaks tööstusalaks ja elamupiirkonnaks. Äri ja tööstuse piirimaile rajatakse aga 

lähiaastatel olulisim sõlmpunkt Eesti raudteetaristus, Rail Balticu terminal. Vesse ala peaks 

käituma nii „Tallinna väravatena“ kui sidusa linnaruumina Lasnamäe ja Ülemiste City vahel, 

aidates seeläbi leevendada ka segregatsiooni probleeme. Piirkond on omandiliselt killustatud, 

mis on eelis mitmekesisuse tekkimiseks. 

„Lõpetamata linna“ uurimuses esitatud alaga piirneva Punase tänava analüüs näitas, et 

aktiivsuse ja ühenduste näitajad on kõrged, aga jalgsikäidavuse halb seis viitab autokesksele 

ja jalakäija jaoks vaenulikule linnaruumile. Punast tänavat võiks siduda ümbritseva piirkonnaga 

väiksemate inimmõõtmeliste tänavate abil.76 

Punase tänava potentsiaalile uue puiesteena rõhusid „Lõpetamata linna“ uurimuses nii Andres 

Alver kui Andres Sevtšuk. Alver kujutas Punast tänavat kui ühte Tallinna kesklinna ja äärealasid 

ühendavat bulvarit, kus on trammiteed ja jalakäijasõbralik liikumisruum.77  

Lasnamäe ja Punase tänava varjatud võimalustest räägib 

Alver „Lõpetamata linna“ uurimuses: „Seda tänavat 

iseloomustab  omamoodi duaalsus: ühel pool avatud 

planeeringuga elurajoonid, teisel pool angaarid, kuurid, 

tööstusalad ja uuelinnalise elu potentsiaal“78. Ta viitab 

piirkonnale kui tuleviku tööandjale ja rõhub Pae pargi, 

Ülemiste linnaku ja kesklinna ühendamise vajalikkusele.79  

                                                
76 Lõpetamata linn…, koost A. Alver, T. Tammis… jt, lk 253. 
77 Samas, lk 376. 
78 Samas, lk 168. 
79 Samas, lk 172. 

Illustratsioon 41 Veel ehitamata osa 
Lasnamäest – uute võimaluste ootel 

 Allikas: Lõpetamata linn, 
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KOKKUVÕTE INTERVJUUST JAAK-ADAM LOOVEERIGA 

Kui ümbritsev areng toetab, siis piirkonnal potentsiaali on. Linna poolt on mõte säilitada 

olemasolevaid töökohti ja ka madala tihedusega alasid, kus saaks tööstus toimida. Siiski mitte nii 

suures mahus, nagu täna. Ülemiste kaubajaam viiakse Tapale ja raudtee äärsele alale tellis linn 

kaks visiooniprojekti, 3+1 arhitektidelt ja arhitektuuribüroolt Pluss. Mõlemas projektis oli säilitatud 

lineaarne park piki raudteed, mis haakuks Baana ideega hästi. Roheühenduse ambitsioon on ka 

järveäärse alaga. 

Selle piirkonna tänavavõrk võiks oluliselt tiheneda. RB-ga ja kaubajaama väljakolimisega tuleks 

koht kriitiliselt üle vaadata ja pakkuda välja leevendusi. Ühenduseks Ülemistega Kantsi tunnelit 

täna juba projekteeritakse ja teiste tunnelite osas on veel käsil vaidlused.  Mõned paekivist hooned 

omavad arhitektuurset kvaliteeti, neid saab kasutada ankurhoonetena. Sealt võiks see areng ja 

funktsioonide muutus pihta hakata, n-ö samm-sammulist loogikat kasutada. Lisaks läbipääsude 

teema, kuid nende kohta on eskiisid olemas. 

Kuidas linnaruum sinna tekkida võiks on sama ühenduse teema, aluseks  Ülemiste City 

liikuvusuuring. RB keskuse ette lõuna poole tekiks urbanistlik park, mis ühendaks RB ja 

lennujaama ruumiliselt üheks tervikuks, mitte ainult visuaalselt vaid ka logistiliselt. 

Kui kaubajaam ära läheb, siis on raudteekoridori osas võimalik asju dikteerida. Väiksemate 

kruntide puhul on keerulisem, aga hetkel on seal pigem laohoonestus, mitte liiga intensiivses 

kasutuses. Kui sinna pakkuda välja mingit suuremat ehitusõigust, siis on kokkulepped lihtsamad 

tulema. Iseküsimus on, kui pika aja peale seal seda arendust kavandada. Tallinna ehitusmahud ei 

ole siiski ülemäära suured, see võib kaua aega võtta. Tuleb mõelda, kuidas see areng etapiliselt 

tulema hakkaks, et mingi avaliku ruumi ühendus ja võrgustik tekiks õigel ajal, et ei tekiks poolikuid 

lahendusi. 

Tallinna Linnaplaneerimisamet on viimasel aastal tellinud ka kaks linnaehituslikku visiooni raudtee 

ja Peterburi maantee vahelise ala arendamiseks. Samuti T1, Ülemiste keskuse ja Tartu maantee 

ühendamiseks. Pae tänava, Punase tänava ja Peterburi tee vaheline kolmnurk on ootel. Järeldan, 

et tähtis on liikuvuse arendamine, Lasnamäe sidumine kesklinnaga ning asumite omavaheline 

ühendamine Vesse kaudu.80  

                                                
80 J.-A. Looveer, suuline vestlus autoriga, 15. III 2022. Märkmed autori valduses. 
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Lasnamäel on puudus mõnusast, inimmõõtmelisest avalikust ruumist. Lisaks on Lasnamäe 

linnaruumist puudu aktiivne tänavafront – juba praegu aktiivsemat Punast tänavat saaks 

kindlasti planeeringu abil tugevdada. Samuti oleks tarvis luua katkematud trajektoorid: Pae 

park annaks võimaluse luua katkematu ühendus rohekoridori kaudu. 81 

 

Kokkuvõte potentsiaalidest: 

-  Vesse piirkond on oluline muutuja Tallinna tuleviku kontekstis;  

- kesklinna lähedus (potentsiaal olla kesklinnaline piirkond), transpordiühendused igas 

  suunas töökohtadega, naaberalade areng, väga hea asukoht elamiseks; 

- praegused tänavatüübid ja tööstusettevõtete tulevik, olemasolevad töökohad, võimalikud 

  ühendused naaberalade vahel; 

- võimalikud keskusalade loomised nii uuele kvartalile kui naaberaladele, elanike arv 

  ümbruses ja potentsiaalne elanike arv piirkonnas erinevate tiheduste korral; 

- tööstuse kontekstis on see oluline koht (teatud ettevõtted, nt Ericsson on olulised 

  eksportijad Eesti jaoks ja potentsiaali on ka lokaalse tootmise kontekstis). 

  

                                                
81 M. Derlõš, suuline vestlus autoriga, 4. V 2022. Märkmed autori valduses. 
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Lahenduseks võiks olla piirkonna revitaliseerimine, arvestades olemasolevaga: 

- jätkusuutlik kasv kesklinna lähedal; 

- tihendamine: rohkem elamispindu ja töökohti võimaldab luua head  

linnaruumi ja tihendada ühistranspordivõrku; 

- kiired ühendused Lasnamäe ja Ülemiste City vahel; 

- rõhk kvaliteetse ning mitmekülgse linnakeskkonna loomisel; 

- olemasolevate töökohtade säilimine; 

- järkjärguline areng; 

- esmavajalike ühenduste ja funktsioonide lisamine; 

- koostöö kohalike elanikega; 

- piirkonna omapära rõhutamine, vältides gentrifikatsiooni; 

- uute keskuste-kuumkohtade tekkimine; 

- kodanikuaktiivsus, ettevõtmised, avaliku ruumi kasutus; 

- eksperimenteerivad, taaskasutavad lahendused; 

- ilma linna initsiatiivita jäävad ühendused poolikuks. 
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4    PLANEERING 

4.1.  Planeeringu eesmärk 

Vesse planeeringulise visiooni eesmärk on tuua nähtavale selle piirkonna tõeline potentsiaal. 

Tallinna kontekstis on Vessel potentsiaal saada omaette asumiks, millel on võtmetähtsus 

Ülemiste ja Lasnamäe ühendamisel. Samuti tähistab piirkond n-ö Tallinna väravat Rail 

Balticuga saabujate jaoks, seega Vesse linnaruum peaks esindama meie linna väärtusi 

kvaliteetse, sidusa ja põneva linnakeskkonna kaudu. 

Planeeringu peamised eesmärgid on:  

     -  eripalgeliste piirkondade sidumine linnaliseks tervikuks; 

     -  funktsionaalse mitmekesisuse tasakaalustamine linnaosa tasandil; 

     -  kvaliteetse avaliku ruumi loomine; 

     -  uute keskuste loomine, mis ühendavad piirkonda naaberaladega; 

     -  heade transpordiühendustega linnalise elu- ja töökeskkonna pakkumine; 

     -  mitmekesise elamispindade valiku võimaldamine; 

     -  piirkonna säästva arengu põhimõtete sätestamine. 

 

Erinevat tüüpi linnakudede (Lasnamäe elurajoonid, Pae park ja Majaka piirkond, Ülemiste City) 

sidumisel Vesse piirkonnaga on eesmärgiks võetud võimalikult loomuliku ülemineku tekkimine 

tänavavõrgustikus ja hoonestusmahtudes. Piirkonnasiseselt tekivad erinevad hoonestus-

kompleksid, mis moodustavad erineva iseloomuga kvartaleid. Keskuste juures on rohkem 

tähelepanu pööratud avalikule ruumile. Elukvartalites on esikohal poolprivaatsed ruumid, 

vaiksed tänavad ja igapäevaselt vajalikud teenused. 

Kaasaegse planeeringu õnnestumist mõjutavad paljud faktorid, nagu avaliku sektori ja 

eraarendaja koostöö, kohalike elanike kaasamine ja elamispindade ning funktsioonide 

tasakaalustamine regulatsioonide kaudu. Selleks, et tööstuspiirkonna kontekstis luua tihedat 

linnaruumi, mis oleks inimväärne ja mitmekesine, tuleb alustada visiooni alusväärtuste paika 

panemisest, mida kirjeldan peatükis „Põhimõtted“. Omandiliselt killustatud territooriumil peab 

linn haarama initsiatiivi ja koordineerima arengu protsessi ühise visiooni suunas. 
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Laiemaks eesmärgiks on leida tasakaal tootmisettevõtete ja teiste töökohtade, elamispindade 

ning avaliku ruumi vahel kaasaegses linnas. Tasakaalus on need suhted linnas siis, kui kõik 

inimesed saavad endale leida taskukohase eluaseme ning neil on piisav valik töökohti, mis 

asuvad kodust mõistlikul kaugusel. Mõistlik kaugus võib muidugi varieeruda: metroo-

transpordiga suurlinnas on see suurem kui Tallinnas, mis on maailma kontekstis pigem 

hõredalt asustatud. Planeeringus on eesmärgiks võetud, et peaaegu kõik elanikud paiknevad 

maksimaalselt 400 meetri raadiuses trammipeatusest, mis ühendab Vesset kesklinnaga. 

Lisaks läbib ala keskelt ka peatänava uus bussiliin, mille kaudu on piirkond ühendatud nii 

Ülemiste City kui ülejäänud Lasnamäega. See laiendab ka tunduvalt Lasnamäe elanike 

võimalusi leida kodulähedane töökoht. 

Planeeringu eesmärkide täitmiseks olen välja töötanud linnaehituslikud võtted, mis sisaldavad 

lähenemisi tänavastruktuurile, hoonestuse tüpoloogiatele, avalikule ruumile, liiklusele ja 

funktsionaalsusele. Erinevad teemad on põhjalikumalt lahti seletatud peatükis 4.4 Planeeringu 

lahendus, kus on kõrvale toodud konkreetsed lahendused linnaruumis. 

Visiooni lähtepunktid on Lasnamäe ja Ülemiste City ühendamine, ühistranspordi ja 

jalgrattateede võrgustiku parandamine, sidusa linnakoe loomine, eriilmeliste kvartalite ja 

keskuste tekitamine. Seda väljendab visioonikaart, kus on nooltega kujutatud ühendused  

Ülemiste suunal Kantsi peatänavaga ja Lasnamäe suunal Punase tänava trammiliiniga ning 

rohekoridori ühendamine Kadrioru pargist Ülemisteni. 
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4.2. Põhimõtted 

PÕHIMÕTE  AVALDUMINE LINNARUUMIS 

ÜHENDUVUS: ligipääsetavus ja 

liikumisvabadus kõigile 
 

Ühistranspordi kvaliteet, tänavavõrgu 

kujundamine sidusaks linnaruumiks 

LÕIMIMINE: kõrvalasumitega  Ühiste keskuste loomine 

TÖÖKOHAD: säilitamine ja loomine 

(Lasnamäe elanikele kõrgema-

palgaliste töökohtade võimaldamine) 

 

Tootmise funktsiooni kaasamine linna, 

ühenduste parandamine erinevate 

keskustega, ettevõtluse soodustamine 

KAASATUS: elamispindade tasku-

kohasus ja avaliku ruumi kättesaadavus 
 

Universaaldisainiga kooskõlas olevad 

tänavad, toetused elamispindadele 

JALGSIKÄIDAVUS: töökohad ja 

asutused jalutuskäigu kaugusel 
 

Aktiivne tänavafront, ohutus, liikluse 

piiramine, funktsionaalne mitmekesisus 

OLEMASOLEVA RESSURSI TAAS-

KASUTUS: hooned ja keskkond 
 

Hoonete ja tööstusrajatiste säilitamine, 

sh kasutuselevõtt uues funktsioonis 

IDENTITEET: eripalgeliste kvartalite ja 

inimmõõtmelise avaliku ruumi loomine 
 

Mitmekülgne hoonestus tüpoloogialt, 

funktsioonilt ja privaatsuse astmelt 

TIHEDUS: alakasutatud ala potentsiaali 

rakendamine linnas 
 

Linnaliku funktsioonide ja hoonestuse 

tiheduse tekkimine tööstuspiirkonnas 

Tabel 1 Põhimõtete kokkuvõte



Linn on sidus ja kõigil on ligipääs elamispinnale, töökohale ja avalikule ruumile. Linn on 

funktsionaalne: teenused on kättesaadavad ning igapäevatoimingute tegemine on mugav. 

Linn on jalakäidav: hoonefrondid on aktiivsed ja linnas on palju sihtkohti, kuhu minna. Linnas 

luuakse ja säilitatakse püsivaid väärtusi, kogukondi ja inimeste vahelisi suhteid: linn elab. 

 Vesse asumi lõimimine Tallinna algab ühistranspordi ja suuremate 

ühenduste parandamisest. Seni on piirkonda iseloomustanud 

autoliiklusele suunatud areng, tulenevalt monofunktsionaalsusest 

tööstusalana ja Peterburi tee ning tulevase Tallinna väikse ringtee 

ristumisest ala servas. Selleks, et saaks liikuda inimkeskse ja 

autovabama linnaruumi suunas, tuleb parandada ühistranspordi-

ühendusi nii kesklinna, Ülemiste City kui ülejäänud Lasnamäega. Samuti tuleb rongi- ja muu 

ühistranspordi peatused siduda jalakäija- ja rattavõrgustikuga, et inimesed saaksid valida 

võimalikult paljude liikumisviiside vahel.  

Teine oluline põhimõte on olemasolevaga arvestamine: seda nii 

naaberalade kui Vesse olemasoleva hoonestuse, töökohtade ja 

kogukonna suhtes. Kohaanalüüsist ilmnes, et Vesse piirneb Tallinna 

tihedaimate asumitega: Sikupilli, Pae ja Laagna asumis on kokku 

peaaegu 50 000 elanikku. Kõik need elanikud on potentsiaalsed Vesse 

kasutajad tööl käies, vaba aega veetes või oma marsruute läbides.  

Selleks, et planeeringu kaudu piirkonda paremini oma naaberaladega lõimida, paiknevad 

kolm „keskust“ just ala servades, luues tiheda kontakti oma ümbrusega. Peamine keskus 

tekib Punase tänava ja uue peatänava äärde, olles lokaalseks keskuseks nii Vesse kui Pae 

asumi elanikele ning atraktiivne ka kaugemalt tulijatele. 

Pean oluliseks ka olemasolevate töökohtade säilitamist ja nende 

juurde loomist. Mitmekesisuse tagamiseks töökohtade valikus tegelen 

olemasolevate tootmishoonete sulandamisega linna, ühistranspordi-

ühenduste parandamisega ja ettevõtlusele võimaluste loomisega. 
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LINNARUUM JA STRUKTUURID (Urban Space and Structures): 

näide linnakeskuste, teenuste ja sekundaarse tööstuse planeerimisest. Hoonestuse olemasolu 

ja asetus linnas dikteerib tegevuste asukoha. Paigutust mõjutab ka funktsionaalne suhtlus.82 

                   

Illustratsioon 42 Graafiline kirjeldus Hooki ja Stevenage linna mudelarvutusele 

Mudelarvutus nelja „uue linna“ kohta sisaldas parameetreid, mis kirjeldavad linna toimimist: peamiselt 

elanike ja töökohtade paiknemist. Analüüs näitas, et kõige paremini töötasid linnaehituslikud süsteemid, kus 

oli üks tugev keskus ja ülejäänud alal paiknesid sekundaarne sektor ja elanikud vaheldumisi. Tekkinud 

klastrite juurde kuulus alati ka väike osa teenindussektorit. See tähendab, et tekkisid naabruskonnad, kus oli 

igapäevaseks eluks kõik vajalik olemas (kohalikud teenused), aga keskusesse olid koondunud teenused, 

mida vajati harvemini. Stevenage`i puhul (57 000 elanikku) paiknes tööstus isoleeritult lääne pool, Hooki 

puhul (100 000 elanikku) linna servaaladel ühtlaselt jaotatuna, vaheldumisi elamispiirkondadega. 

Parameetrid: Hookil väga head, kõigil ligipääs nii teenustele kui töökohtadele, linna kompaktsus. 

Stevenage`il kehvem, isoleeritud paigutus tekitab pikad teekonnad tööleminekul ja teenuste kättesaadavus 

töötajate jaoks on kehv. Stevenage`il on küll suur tihedus elanike ja töökohtade osas, aga magistraale 

elaniku kohta on rohkem ja sotsiaalne suhtlus halvem.83 

                                                
82 L. Martin, L. March, Urban Space and Structures. London: Cambridge University Press, 1972, lk 201–207. 
83 Samas, lk 232–250. 
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Mitmekesisuse saavutamiseks on kasutusel erinevad strateegiad: erinev hoonestustihedus, 

sõltuvalt ühistranspordi lähedusest ja paiga iseloomust; elamispindade omaduste 

vaheldumine. Samuti tuleb tagada taskukohasus: elamispind on inimõigus ja ainult 

turumajanduses isereguleeruva hinnaga korteritest ei piisa. Sotsiaalelamispindade osakaal on 

oluline, kuna selle puhul ei ole eesmärk kasumi teenimine. Elukvartalid on loodud selliselt, et 

jagatud ruum, nagu sisehoovid ja ühisruumid, soodustavad suhtlust ja kogukondade teket. 

Kõikidel elanikel ja töötajatel on ligipääs ka kvaliteetsele avalikule ruumile, kus erinevad 

inimesed ja kombed kokku saavad. 

Vesses saab pakkuda mitmekesist elamispindade valikut.  

Elamispindade sihtgrupid on perekonnad ja naabruses töötavad inimesed. Samuti on 

arvestatud erinevas vanusegrupis ja erineva sissetulekuga elanikega. Loodud on kvartalid, kus 

võiks tekkida aktiivne kogukond: kvartalisisesed jalakäijate tänavad on turvalised ja meeldivad 

kohad nii laste kui täiskasvanute jaoks. Poolavalikud jagatud ruumid toimivad kogukonna 

kohtumispaigana ja soodustavad külataoliste kogumite tekkimist linnalises keskkonnas.  

 

Jalgsikäidavuse tekitamiseks on tihendatud tänavavõrgustikku ja kavandatud esimestele 

korrustele aktiivne tänavafront kaupluste, söögikohtade ning avalike asutustega. Selleks, et 

tagada tänavafrondi aktiivsus, on maksimaalne fassaadi pind ühe asutuse kohta 16 meetrit. 

Piirkonna edasi arendamisel on liikumisviisides esikohale seatud jalakäija ja jalgrattur. 

Eelkõige peavad nende teekonnad jätkuma katkematult üle ristmike ja kõigile liikujatele on ette 

nähtud piisavalt ruumi. Jalgsikäidavust parandab ka funktsioonide vaheldumisi paigutamine. 

Minu jaoks on ka oluline suhtuda austusega olemasolevasse ressurssi. Selles piirkonnas 

leidub nii hoonestust, omapäraseid tööstusrajatisi kui isetekkelisi rohealasid.  

Jätkusuutliku arendamise seisukohalt on kõige säästlikum säilitada olemasolev hoone ja 

kohandada see uue funktsiooni jaoks. Tööstushoonete integreerimisel uue linnakoega on 

võimalik kasutusele võtta suuri katusepindu, muutes need avalikuks ruumiks või käidavateks 

rohealadeks. Samuti saab tänavapoolsele küljele lisada juurdeehitisi, kus paiknevad avalikud 

funktsioonid. 
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Lisaks hoonetele on piirkonnas põnevaid tööstusrajatisi, mis on jäänud kasutuseta ning 

taimestiku poolt üle võetud. Võimalusel võiks need betoonkonstruktsioonid säilitada ja 

integreerida avaliku ruumi ja pargi kujundusse. Detailid endisest tööstusest lisavad piirkonnale 

omapära ja mõjuvad võimsalt, kui neid uues kontekstis eksponeerida. Sööti jäänud aladel on 

hakanud taimestik vohama ja tööstusmaastiku vahele jäävad kaunid, loodusliku ilmega 

rohealad. Nende säilitamine ja ühendamine terviklikeks rohekoridorideks loob elurikkust. 

Kvartalite kogumikud vahelduvad nii funktsionaalselt kui hoonestuse tüübilt. Peatänava äärsed 

hooned moodustavad selge hoonefrondi, mida katkestavad ainult ristuvad tänavad ja avaliku 

ruumi sopid. Keskmiselt on hooned 5–6-korruselised, et saavutada paras tihedus, säilitades 

siiski inimmõõtmelisust. Kvartalite sisesel hoonestusel varieerub korruselisus rohkem. Igal 

naabruskonnal on oma identiteet. 

Avaliku ruumi iseloom varieerub vastavalt ruumilisele olukorrale. Peamiste tänavate äärde 

tekivad avaliku ruumi sopid, mis aktiveerivad tänavat. Keskusalades tekivad aga selgelt 

defineeritud avalikud väljakud, kus on rohkem keskendutud kohalviibimisele ja tegevustele. 

Linnaliku tiheduse toomine piirkonda annab võimaluse panustada rohkem tänavaruumi ja 

ühistranspordi arendamisele.  
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4.3. Linnaehituslikud võtted 

1. TÄNAVARUUMI DEFINEERIMINE 

Perimetraalne hoonestus loob selged tänavasihid ja 

traditsioonilist laadi tiheda linnaruumi. Hoonestuse esimestel 

korrustel paiknevad avalikud funktsioonid, luues aktiivsed 

tänavafrondid. Võimalusel lähtutakse ajaloolisest ehitusjoonest. 

 

2. TÄNAVAVÕRGUSTIKU TIHENDAMINE 

Olemasolev tänavavõrk muutub kolm korda tihedamaks ja tekib jalakäijasõbralik tihe 

võrgustik, eri tüüpi tänavate hierarhiaga. Peatänav on kõige olulisem ühendustänav ja läbib 

piirkonna tähtsamaid sõlmpunkte. Peatänava liikuvuses on kõige olulisemal kohal jalakäija 

ja kiire ühistransport, mis ühendab Lasnamäe ja Ülemiste piirkonda. Teenindustänavad on 

mõeldud kohalikuks kasutuseks. Eri tänavatüübid paiknevad regulaarse vahemaa tagant: 

     

 peamised tänavad:          teenindustänavad:    jalakäija tänavad 

   iga 300 m tagant                     iga 150 m tagant           max iga 70 m tagant 

 

 

Jalakäijatele suunatud tänavad ühendavad olulisi väljakuid, 

poolavalikke sisehoove või vahel ka suubuvad parki. Teistel 

juhtudel laienevad tänavad linnaväljakuteks. Lisaks väljaku-

ruumidele tekivad tänavate äärde avaliku ruumi sopid, mis 

annavad võimaluse peatumiseks, mängimiseks või esimese 

korruse asutuste tänavale laienemiseks.     avalikud väljakud 

                          iga 250 m tagant 
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3. HOONESTUSE PÕHIMÕTTED 

Hoonestuse loomisel on arvestatud erinevate tüpoloogiatega. Perimetraalne hoonestus 

võimaldab luua elamukvartalid, kus tekivad erineva avalikkuse astmega ruumid. Esimese 

korruse asutused saavad laieneda tänavale ja suhelda avaliku ruumiga. Sisehoovides tekib 

aga poolavalik ruum, mis soodustab naabritevahelist suhtlust. Hoovis saab tekitada nii 

privaatseid aialapikesi kui jagatud funktsioone, nagu mänguväljak, ühine roheala või 

kasvuhoone. Suuremates kaitstud sisekvartalites saab paikneda lasteaed koos pargi- ja 

mängualaga, mida saavad ka kohalikud elanikud vabal ajal kasutada. 

Olemasolevat hoonestust on säilitatud, kus võimalik, et hoida piirkonnas toimivaid 

ettevõtteid ning omapärast industriaalset atmosfääri. Uued hooned suhestuvad 

tootmishoonetega, jälgides endist tänavajoont ning luues suurte hoonete ümbrusesse 

aktiivseid tänavafassaade ja avaliku ruumi soppe. Olemasolevad tööstuskvartalid on 

hoonete lisamisega tervikuks piiritletud. Osades kvartalites on võetud kasutusele uued 

funktsioonid, nagu kultuuriasutused ja ettevõtted. Peamiselt ettevõtlusele suunatud 

kvartalitel on rõhutatud ligipääsu ja hoonetevahelist avalikku ruumi. Vahel paiknevad 

ärihooned sellisel viisil, et tänavaruum laieneb avalike funktsioonide jaoks. 

 

Keskmine korruselisus on 5–6 korrust ning keskusalade ankurpunktid on kõrgemad, kuni 

16 korrust (printsiibi tagamaad on pikemalt lahti seletatud peatükis 2.4.5 

Hoonestusstruktuur). Maksimaalne tihedus on trammipeatuste läheduses. Avalikud hooned 

teevad tänavajoonest tagasiaste, et võimaldada esiväljakute loomist. Samuti teevad kohati 

tagasiaste tootmishooned, et hoone esisesse tänavaruumi saaks tekkida rohevöönd, mis 

muudab tänavapildi vaheldusrikkamaks. Parkimine on lahendatud hoonete all ning 

paralleelparkimisena tänavatel, vähendatud normatiivi alusel. Tootmishoonetele vajalikud 

parkimis- või laadimisalad paiknevad hoonete taga, hoides tänavaruumi piiritletuna. 
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4. FUNKTSIONAALNE MITMEKESISUS 

Erinevad funktsioonid vahelduvad ja tekivad koostoimivad üksused. Peatänavate ääres 

paikneb kõige rohkem avalikke asutusi ja ettevõtteid, mis avanevad esimesel korrusel 

tänavale ja rikastavad tänavaelu. Keskusalas paiknevad tõmbekeskused, nagu 

kultuurihoone, turg ja riigiasutus. Olemasolevat hoonestust on võimalikult palju säilitatud ja 

taaskasutatud, mis annab võimaluse funktsioonide põimimisele loominguliselt läheneda. 

 

 

elamine 

 

töötamine 

(all: tootmise 

funktsioon 

tumerohelisega) 

 

avalikud teenused 

 

kaubandus ja toitlustus 

 

 

Teiste ühendustänavate ääres asub rohkem töökohti ja tootmisettevõtteid. Ärihooned on 

mitme funktsiooniga hooned, lisaks kontoripindadele ka elamispinnad ja avalikud 

funktsioonid esimesel korrusel, nagu poed, söögikohad või spordiasutused. Tootmise 

funktsioon moodustab sünergiaid 

teistega: tootmishalle saab ühendada 

spordiasutustega, nagu ujula või 

tennisekeskus, ehitades hoone külge või 

kasutades ära suurt katusepinda (vt ill 44 

Spordiväljakud Lasbeti hoone katusel). 

Tootmisel tekkivat jääksoojust saab ära 

kasutada ümbritsevate eluhoonete 

kütmiseks või toidukasvatuseks katusel. 

Illustratsioon 43 Funktsioonide kihitamine (Vesse keskusalas) 

Illustratsioon 44 Elukvartali ja tootmishoone sünergia 
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Elamukvartalid on seotud rahulike jagatud tänavate kaudu avalike parkide, koolide ja 

lasteaedadega. Koolimajad paiknevad alati pargi vahetus läheduses, et liikumistundides 

saaks kasutada suuremat roheala. 

 

    

 

5. ROHEVÕRGUSTIKU LOOMINE 

Piirkonnas asuvad kasutamata rohealad säilitatakse ja on muudetud avalikeks parkideks, 

võttes pargikujunduses kasutusele ka rohtukasvanud endised tööstusrajatised, et säilitada 

alale iseloomulik meeleolu. Iga 400 meetri raadiuses asub avalik park, et tagada kõikidele 

elanikele ligipääs rohealadele. Lisaks parkidele läbib ala endine raudteekoridor, millest 

saab piirkonda laiemalt ühendav teekond nii inimestele kui loodusele. Suuri parke 

ühendavad laiad rohekoridorid-lineaarpargid ja väiksemas mõõtkavas seovad rohealasid 

tänavaid ääristavad alleed. 

 

  

Illustratsioon 46 Mitmeotstarbeline kvartaalsus Illustratsioon 45 Elu, töö ja tootmine 
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REEGLISTIK 

1. Peatänav (ja ühistransport) läbib kõige olulisemaid punkte. 

2. Linnaosaülese kiire ühistranspordi jaoks on tagatud liikumiskoridorid  

(trammiliin Punasele tänavale ja diagnoaaltänav Lasnamäelt Ülemistele). 

3. Oluline ühendustänav iga 250 m tagant. 

4. Jalakäija tänav iga 70–100 m tagant. 

5. Lai rohekoridor iga 500 m tagant. 

6. Avalik park iga 400 m raadiuses. 

7. Avalik ruum/väljak iga 250 m tagant. 

8. Avaliku ruumi sopid/tagasiasted tänaval keskmiselt iga 70 m tagant. 

9. Peatänava ääres aktiivse esimese korrusega ja avaliku iseloomuga asutused. 

10. Teenindustänavate ääres: rohkem tootmisettevõtteid, töökohti ja elamist. 

11. Jagatud tänavate ääres: elamine, koolid ja lasteaiad. 

12. Keskused on avalike asutuste koondumiskohad, mille keskmes on avalik ruum. 

13. (Lokaalsete) keskuste kaugus üksteisest 600 m. 

14. Olemasolevaid hooneid on taaskasutud, kus võimalik. 

15. Toimivate tootmisettevõtete säilitamine ruumikasutuse, ohutuse ja olulisuse     

tasakaalu põhimõttel. 

16. Maksimaalne elanike tihedus trammipeatuste juures. 

17. Parkidega kombineeritud hoonestus: elamine, koolid, lasteaiad, spordiasutused. 

18. Korruselisus: keskmiselt 5–6 korrust, ankurpunktid kõrgemad. 

19. Avalikud hooned ja tootmishooned: teevad tagasiaste. 

20. Parkimine: paralleelparkimine, hoonete all, tootmishoonetel kõrvaltänava pool hoovis. 

21. Naabruskonna väljakud: ühendustänava ääres. 

22. Kvartalisisesed väiksed väljakud: hoonete vahel. 
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4.4. Planeeringu lahendus 

Selles peatükis kirjeldan lahti planeeringu sisu ja ruumilised ideed teemaplokkide kaupa. 

Alguses selgitan oma ettepanekuid ülelinnaliste seoste loomiseks: Lasnamäe, Vesse, Ülemiste 

ja kesklinna vahel. Lisan projektikirjeldusele ka viiteid raamatutele ja teooriatele, millel minu 

sekkumised põhinevad. Ajateljega võtan kokku järkjärgulised muutused piirkonnas. 

Tänavavõrgustiku peatükis selgitan tänavate struktuuri loomise loogikat ja tänavate hierarhiat. 

Toon välja tänavatüüpide erinevused ja tänavalõiked. Avaliku ruumi ja rohevõrgustiku osa on 

pühendatud täpsematele kirjeldustele keskusest, väljakutest ning rohekoridorist.  

Hoonestuse peatükis avan tagamaid, kuidas jõudsin sellise mahulise lahenduseni. Samuti 

teen kokkuvõtte järkjärgulise arendamise viimases staadiumis (aastaks 2070) saavutatud 

hoonestuse mahu parameetritest (elanike arv, eri funktsioonidega hoonete pindala, FAR jne). 

 

 

4.4.1. Ülelinnalised seosed 

Tallinna trammivõrgustiku laiendamist planeeritakse juba peaaegu sada aastat (Eliel Saarinen 

pakkus oma 1913. aasta visioonis välja kolm korda tihedamat trammivõrku kui tänaseks on 

välja ehitatud84). Vesse piirkond on osaliselt tänu trammiliin number kahele juba kesklinnaga 

ühendatud, aga Lasnamäe ja Ülemiste suunalised ühendused on kasinad.  

Selle lahendamiseks pakungi välja Pae-Punase tänava trammiliini. Liin saaks ühenduda 

number kahe liini marsruudiga kesklinnas ja minna edasi mööda Punast tänavat Laagna tee 

otsa, kus on samuti kõrge rahvastikutihedus. Tänu trammiliinile kujuneks juba täna Lasnamäe 

elu- ja tööstusrajooni keskmes paiknev Punane tänav uueks linnaosa peatänavaks, mis 

ühendab taga-Lasnamäed Vesse, Ülemiste terminali ja kesklinnaga. Punase tänava kasuks 

räägib võrreldes Laagna teega ka samatasandilisus elamurajoonidega. Inimese jaoks oleks 

psühholoogiliselt tunduvalt lihtsam minna inimmõõtmelise Punase tänavani ja istuda sealt 

kesklinna või Ülemiste trammi peale, kui ületada selleks kanalisse viivaid sildu ja treppe. 

                                                
84 K. Hallas-Murula, Suurlinn Tallinn. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2005, lk 99. 
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Sama oluline on luua võimalikult mugavad ühendused jalakäijatele ja ratturitele, mis täna alas 

poole pealt katkevad ja kulgevad mööda asfaltparklaid. Lisaks kolm korda tihedamale 

tänavavõrgustikule pakun välja ka kõnni- ja rattatee rohelusse kasvanud vanasse raudtee 

koridori. See algaks Tondiraba pargist, liiguks paralleelselt Punase tänavaga, raudtee 

viaduktist Peterburi tee alt läbi ja jõuaks Rail Balticu terminali. Sealt edasi oleks rattateel 

ühendus Järveotsa tee ja Putukaväilaga. Rattatee rajamine endisesse raudteekoridori (tekiks 

mugav ühendus läbi linnarohekoridori) on ära proovitud juba Helsingis, Baana näitel (vt 

juhtumiuuringud). Kutsuksin Tondiraba-Vesse rattateed eestipäraselt Suslaks. 

 
Illustratsioon 47 Ülelinnaliste seoste kaart, Punase tänava uus trammiliin koos peatuste 400 m raadiustega ning 
mustaga märgitud uus peatänav ja diagonaaltänav, kus liiguvad ka uued bussiliinid 

Vesse piirkonna peatänav looks ühtlasi uue tugeva ühenduse Laagna tee ja Ülemiste City 

vahel. See on piirkonna kõige tihedamalt avalike asutustega ääristatud tänav, kus tekib palju 

avaliku ruumi soppe ja aktiivne tänavaelu. Kantsi-nimeline peatänav ning uus Kantsi tunnel 

Ülemistele on suunatud jalakäijatele, jalgratturitele ning ühistranspordile, et soodustada 

säästlikke liikumisviise. Peatänav võimaldab luua uue bussiliini, mis ühendab Lauluväljaku 

lõppu otse Ülemistega. Diagonaaltänav võimaldab ekspressliini, mis ühendab tulevast Tallinna 

haiglat ja Ülemistet Vesse kaudu.  
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TÄNAVAD JA MUSTRID (Streets and Patterns): 

Linnaruumi arenemise aluseks on ajalooline või planeeritud krundistruktuur, mille moodustavad 

tänavad. Jäik ja paindumatu grid võib olla linnale negatiivse mõjuga ja põhjustada näiteks madalat 

tihedust ja linna kasvamist ainult laiusesse (nagu Chicagos). Samas, hästi kavandatud ja paindlik grid, 

millega põimuvad erinevad elu mustrite kihid, loob hea linnaruumi tekkimiseks tugeva aluse. Areng ilma 

igasuguse struktuurita on kaos. Selline grid saab aja jooksul muutuda ja võtta omaks uusi põhimõtteid, 

reageerides kasvule ja ühiskonna muutustele. Näiteks võib tuua Cerda kavandatud Barcelona.85 

Oluline on mõista, et ehitatud keskkonda tuleb kavandada tervikliku süsteemina, mitte ainult tänavate 

kui liikumiskoridoride kaudu. Buchanan kirjeldas Londonis tekkinud naabruskondi, mida hoidis koos 

erinevatest seotud kasutustest tekkinud muster: elamispinnad, poed koolid jne. Sõiduteed teenindavad 

küll asutusi, kuid kasvava läbiva liiklusega sõiduteed hävitavad toimiva üksuse.86 Sama autori ideed 

panid aga alguse modernismi printsiibil liikluse ja jalakäija tänavate täielikuks eraldamiseks, mis pööras 

linnas hoonete ja tänavate suhte tagurpidi: kunagistest peatänavatest said jalakäijatele mõeldud 

tagaukse sissepääsuteed87. Sama on juhtunud ka Lasnamäel, kui võrdleme Laagna teed ja kvartalite 

siseseid liikumisteid. 

Modernistlik vabaplaneering tähen-

dab tänavaelu surma. Teedel ja 

hoonetel tekib omaette geomeetria ja 

eri ruume kujundavad erinevad 

instantsid: transpordi insenerid teid, 

arhitektid hooneid ja maastiku-

arhitektid hoonet ümbritsevat ruumi. 

Liiklusele orienteeritud lähenemine on tähendanud linnalikkuse hävingut. Alates 90ndatest on uue 

urbanismi tulekuga autoajastu retoorika asendunud jätkusuutlikkuse omaga ja kompaktne, tihe ning 

segahoonestus on jälle „moes“. Maksimaalse läbilaskvuse asemel rõhutakse liikluse rahustamisele.88  

Tallinna praktikaid jälgides tundub, et see arusaamine ei ole veel meieni jõudnud. Ikka räägitakse 

autode läbilaskevõimest ning seda peetakse olulisemaks kui tänavaelu aktiivsust ja inimeste 

elukvaliteeti. Vesse tänavavõrgustik võiks olla esimene suuremahuline linna algatatud projekt, kus 

järgitakse inimkeskse linna põhimõtteid ja tegeletakse sisuliselt eraauto vajaduse vähendamisega.   

                                                
85 L. Martin, L. March, Urban Space and Structures. London: Cambridge University Press, 1972, lk 7–13. 
86 Samas, lk 22–24. 
87 S. Marshall, Streets & Patterns. New York: Spon Press, 2005, lk 4–5. 
88 Samas, lk 7–11. 

Illustratsioon 48 Traditsiooniline vs modernistlik layout     Allikas: S&P 
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4.4.2. Ajatelg 
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Esimesteks ruumilisteks sammudeks Vessel peaks olema läbipääsude tagamine jalakäijatele ja tänavate 

arendamine, luues sinna kasutatavat avalikku ruumi taaskasutatavate ajutiste lahenduste abil. Näitkes võiks 

avada mõne sööti jäänud roheala või endise tööstushoone avalikuks kasutuseks inimestele. Nii tõuseks 

piirkond naabruskonna elanike teadvusesse kui kasutatav linnaruum, kuna täna on see enamiku teadvuses 

kui tühimik. Paralleelselt ajutiste ruumiliste sekkumistega võiks linn algatada visiooniloome protsessi, 

kaasates erinevaid huvigruppe ja lähialade elanikke, nii avalike arutelude kui töögrupi tegevuse kaudu.  
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Järgmisel lehel on kujutatud võimalik hoonestus Vesse arengu n-ö lõpuetappides: kavandatud maksimaalne 

hoonestusmaht. Säilivad hooned on märgitud helehalliga ja tekkivad keskusalad punasega. Olemasolevad 

tänavasihid on kujutatud tumehalliga ja uued tänavad punasega. Samuti on märgitud tulevased 

raudteetunnelid (reaalseid plaane arvestav autori ettepanek). Rohelisega on märgitud pargid ja Baana 

rohekoridor, mis suundub mööda endist raudteekoridori Lasnamäe Tondiraba suunas.    
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4.4.1. Tänavavõrgustik 

Tänavad moodustavad avaliku ruumi võrgustiku, mille kaudu on kõik muu seotud. Juba 

roomlased nimetasid oma linnakvartaleid insulae ehk saared, mis viitab arhipelaagile kõike 

hõlmavas ja ühendavas avaliku ruumi meres. Meie väljakutse on panna tänavad tööle korraga 

nii linnalise koha kui ka liikumiskoridori ülesannetes.89 

Superblockide loomine Vessesse: ristuvad tänavad rahustatud liiklusega ning sisekvartalid on 

täiesti autovabad. Ka kvartalite vahelised teenindustänavad on muudetud osaliselt 

tupiktänavateks, et takistada läbivat liiklust, aga võimaldada elanike ligipääsu ja varustamist. 

Idee tuleneb Barcelona näitest: Cerda planeeringu kvartalid on seotud suuremateks 

superblockideks, mõõtudega 400 x 400 meetrit, kus ei ole läbivat liiklust ja on aktiivsed 

elutänavad, laste mänguväljakute ja kogukonna aladega.90 

 
Illustratsioon 49 Põhitänavavõrgu kaart 

                                                
89 S. Marshall, Streets & Patterns… lk 12–15. 
90 Cities Forum. Superblock (Superilla) Barcelona — a city redefined. 
https://www.citiesforum.org/news/superblock-superilla-barcelona-a-city-redefined/#:~:text='Superblocks'%20are 
%20400%20x%20400,mobility%2C%20and%20encourage%20social%20cohesion (vaadatud 28. IV 2022). 
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URBAN BEING 

Raamat „Urban Being“ selgitab tänavate hierarhia kaudu tekkivat „linnalist saarestikku“. 

Linnakvartalite alad ehk linnalised rakud tekivad raamatu järgi liiklusarterite vahele. Rakk on 

väikseim elamisüksus organismis ja nii on ka üks linnaline rakk isemajandav süsteem, sisaldades 

funktsioonidest elamist, tööd, kaubandust, roheala, avalikku ruumi ning tänavate hierarhiat. Sellise 

naabruskonna piirideks on magistraalid, raudteed või rohekoridorid.  Raku-idee tuleb Christoph 

Alexanderilt. Selle tüpoloogia jälgimine on hea planeerimise tööriist.91 

Raku tüpoloogia defineerivad suurus ja tänavate hierarhia. Väikseim rakk koosneb ühest 

hooneplokist, mille ümber on magistraalid: see sobib finantskvartalile (Manhattan, LA jne), tihe ja 

kiire kasutus, sobilik kõrghoonetele, kuna saab igast küljest läheneda. Elamise rakus on jälle 

olulised vaiksed alad, samas ühendatus aktiivsete aladega. Aeglased  tänavad, parkimisega 

elumajadele, tänavad inimestele, spordivarustus, pingid, mänguväljakud ja vesi, puud. Veel parem 

on siis, kui keskne rakk on muudetud pargiks: puhkus, sport, sotsiaalsus. Veel vajalikke asutusi 

elamise rakus: pood, kohvikud, restoranid, kool, lastetoad, apteek, polikliinik. Kultuur ja kontorite 

lisamine tõstab elukvaliteeti. Transport on lahendatud liiklusarterites ja poed asuvad selle ääres.  

Raku suurus on enamasti 400–800 meetrit. Väiksemad rakud: lokaalsed keskused, keskusala 

kapilaartänavad on jalakäijatele: tiheda kasutusega ja transport viib täpselt keskusesse. 

Liiklusarterid on mõeldud inimeste ja kaupade kiireks liigutamiseks ja nendes on liiklusruum 

eraldatud. Hästi ühendatud suured rakud sobivad tööstuseks, tuleb kasuks ka lähedus 

maanteedele või raudteele, ühistransport töötajatele.92 

Kapillaartänavatel on rahustatud liiklus (kitsad read, jätkuv kõnniteepind, kurvid – lihtne ületada; 

paralleelparkimine, elamise lähedal), piisavalt ruumi jalakäijale ja ratturile, valgustus jalakäija pool, 

puud varjuks, hapnikuks ja eraldajaks, rohealad vihmavee filtreerimiseks, pargid, aktiveeritud 

mänguväljakute, fitnessi või muuga, rohelus või tõstetud 1. korrus privaatsuseks, istekohad ja 

olemise kohad, kasutus inimestele – naabrite kohtamine. Rohealad, pargid on hea paigutada 

linnalise raku keskele: nii saavad suurimat kasutust.93 

 

                                                
91 R. Renner. Urban Being: Anatomy & Identity of the City. Sulgen: Niggli Verlag 2017, lk 238–242. 
92 Samas, lk 258–265. 
93 Samas, lk 280–287. 
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Speck soovitab raamatus „Walkable City Rules“ muuta olemasolevad koridorid (nagu 

raudteede ääred, kanalid) rattateedeks, kuna rattavõrgustiku olulisim omadus on katkematus 

ja olemasoleva koridori näol on katkematu joon linnaruumis juba loodud.94 Paralleelparkimist 

võib lisada igale poole, kuna see on liiklust rahustav ja tänavakaubandust soodustav meede. 

Samuti lisab see vahebarjääri jalakäijate ja autoliikluse vahele, mis muudab tänavaruumi 

meeldivamaks.95 

 

Vesses olen jaotanud tänavavõrgustiku hierarhiaks: 

Tänavatüübid: 

Peatänav Kantsi tn Eri liikumisviisid eraldatud (jalakäija/rattur/buss), väga lai kõnnitee. 

Tänavaruumi laius 28 m 

Peatänav Punane tn  Liikumisviisid eraldatud (jalakäija/rattur/buss/tramm), väga lai kõnnitee. 

 Tänavaruumi laius 33 m 

Peterburi tee        Ülelinnaline magistraal, Eri liikumisviisid eraldatud (jalakäija/ 

 rattur/buss), eraldi tsoon trammiliinile, rohekoridor ja kõnnitee.  

Tänavaruumi laius 38–45 m 

Teenindustänav Liikumisviisid eraldatud (jalakäija/rattur/buss-auto). 

   Tänavaruumi laius 22 m 

Jagatud tänav  Liikumisruumi jagatakse: jalakäija mõtteliselt eraldatud, õueala reeglid 

   Tänavaruumi laius 15 m 

Jalakäija läbipääs Ainult ratturid ja jalakäijad, kitsas tee läbi kvartalite. 

 

Peatänav ühendab Pae asumit ja Ülemistet, möödudes Lasnamäe kogukonnamajast, uuest 

Vesse keskusest, Jüriöö pargist ning läbides Kantsi jalakäija, ratturi ja ühistranspordi tunnelit. 

                                                
94 J. Speck, Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places. Washington: Island Press, 2018, lk 134–135. 
95 Samas, lk 150. 
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Kasutusele on võetud erinevad võtted, kuidas tänavaruumi muuta jalakäijasõbralikuks: 

Kõnniteed ületavad katkematult kõrvaltänavaid, tekitades autodele aeglustamise künnise. See 

rõhutab jalakäija prioriteetsust sellel tänaval. Samuti võiks parempöörde nurkadele paigaldada 

pollari või kõrgendatud haljastusega serva, et autojuhid ei saaks kurvi lõigata üle kõnnitee.96 

Kiirusepiirang on peatänaval ja teenindustänaval 30 km/h, et tagada sujuv liiklus ja jalakäija 

jaoks meeldiv keskkond. Jagatud tänavatel on kiirus max 20 km/h. 

 

Illustratsioon 50 Vaade muutunud Suur-Paala tänavale 

 
 

4.4.2. Avalik ruum ja rohevõrgustik 

Vesse keskused:  

Piirkonna kogukondlik keskus Punase tänava lähedal, piisavalt lähedal ka Pae asumi elanikele. 

Siia koonduvad nii Punase kui Kantsi tänava suunad.. Selle keskmes on avalik ruum, mis 

jaguneb turuplatsiks (kombineeritud endise tööstushoonega), kohvikute alaks ja waterplazaks, 

                                                
96 NACTO, Urban Street Design Guide. New York: National Association of City Transport Officials, 2013, lk 97. 
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mis võimaldab hallata vihmavett ekstreemsete ilmaolude korral, kuid on igapäevaselt 

kasutatav avaliku ruumina. Keskus suubub haljasvööndisse Jüriöö pargi ja tänava suunas. 

Ärikeskus Pae tänava ja Peterburi tee nurgal, bürood haakuvad Tule Maja ja RB terminaaliga. 

Lokaalne keskus ala lõunaservas, lähedal Ülemiste Cityle, naabruskonna keskus. 

 

Linnas on oluline luua päriselt avalikku ruumi. Linna saab vaadelda kui arhipelaagi: saared 

(erakrundid) ja urbaanne meri (tänavad), mis on avalik. Aureli on rõhutanud arhipelaagi idees 

seda, et mida erinevamad on iga saare loodud väärtused, seda totaalsem on urbaanne meri.97 

Eraomandis „saared“ ei tohi näpistada eraruumi „merest“. Tihti juhtub, et turvalisuse 

eesmärgiga tekivad tarastatud kogukonnad või tahavad krundid võtta enda alla ka hooneesist 

ruumi, mis peaks tegelikult olema avalik.98 

Linna keskusala defineerib see, et ta erineb funktsionaalsuselt ülejäänud linnast: seal 

paiknevad kultuuriasutused, ülikool, meelelahutus, kommerts ja on suurem tihedus.99 

Tühjad ja igavad väljakud ei meeldi inimestele. Olulised on detailid, iga keha tunne avalikus 

ruumis. Avalik ruum on võim, aga kvaliteetse avaliku ruumi säilimine nõuab väga palju 

aktivistide tööd. Avalik ruum on see, mis paneb meid linnas elama.100 

Kogukondlikud asutused individuaalselt linnas laiali puistatuna ei tee linna elu heaks midagi101. 

- Christopher Alexander 

Inimesed peavad koonduma sõlmpunktidesse. Väljakute ääres peaks paiknema tihedalt 

asutusi, kuhu koonduvad kõik jalakäijate teed. Ideaalne linnaväljaku suurus on 14 x 18 meetrit 

(45 x 60 jalga). Kokku peaks koondama sarnased tegevused, nagu pargid-lasteaiad, ööelu, 

sotsiaalasutused. Tegevuste sõlmpunktid peaksid kogukonnas olema jaotatud ühtlaselt, 

keskmiselt 270 meetri kaugusel üksteisest.102 

                                                
97 S. Stavrides, Common Space: The City as Commons. London: Zed Books, 2016, lk 16. 
98 Samas, lk 26. 
99 R. Renner. Urban Being…, lk 230. 
100 A. Burden. How public spaces make cities work. TED Talk, 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=j7fRIGphgtklational (vaadatud 16. II 2022). 
101 Relational Theories of Urban Form: An Anthology. Toim. D. Kiss, S. Kretz. Zürich: Birkhäuser, 2020, lk 92. 
102 Samas, lk 95. 
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Kogu Vesse ala on läbivalt lahendatud rohevõrgustiku tsoonide ja koridoridega: roheala 

ärikeskuse juures, Ülemiste keskusest Pae pargini, rohekoridor Susla ja uue Jüriöö tänava 

tsoonis, roheala Jüriöö pargist kuni Vesse keskväljakuni ja roheala raudteetrassi põhjaküljel. 

 

Illustratsioon 51 Vaade keskväljaku suunas jagatud tänavalt 

 

4.4.3. Hoonestus 

Selgitan olemasolevate hoonete erinevaid käsitlusi, erinevate sünergiate loomist ja uue 

hoonestuse loomise printsiipe. 

Elukeskkonnast rääkides aitab kaasa, kui mõtled oma naabrile. Naabruskonnas elamine on 

suhte seisund: võimalus teha koostööd, organiseeruda, elada täisväärtuslikku elu. Linnade 

tihenedes tekib mitmekesisus ja erinevused, mis loovad võimalusi. Need tagavad, et vajalikud 

asjad, kohad ja inimesed on elukoha lähedal. Tiheduse kasuks räägib veel see, et tekivad 

sümbiootilised suhted, paraneb ligipääs töökohtadele, avalikule ruumile, teenustele. Samuti 

väheneb tiheduse kasvades infrastruktuuri maksumus inimese kohta.103 

                                                
103 D. Sim, Pehme linn – tihedus, mitmekesisus ja lähedus argielus [2019]. Tlk A. Kuntsel, Y. Alender. Tallinn: Eesti 
Arhitektuurikeskus, 2021, lk 11–12. 
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Funktsioonid paiknevad piirkonnas nii kihiliselt kui klastritena: tekivad tootmisettevõtete klastrid 

ja avalikud asutused on koondunud keskusaladesse. Vesse peakeskuses asuvad näiteks linna 

sotsiaalteenused ja avalikult kasutatavad ühistööruumid. 

Piirkonna hoonestuse korruselisus on keskmiselt 5–6 korrust. Elamukvartalites varieerub 

korruselisus rohkem (5–6 korrust põhjaküljes, 3–5 korrust ja osaliselt katkestused lõunaküljes), 

et lasta sisehoovi valgust. Kohati varieerub kõrgus ka peatänava äärsete üksikobjektidena, 

kuni 16 korrust. Hoonestuses on arvestatud esimese avaliku korrusega, ühiskasutatavate 

sisehoovide ja terrassidega ning pakutud on välja hoonestusmahud detailplaneeringu astmes, 

mis võimaldab luua mitmekesist hoonestust. 

March ja Martin tutvustavad oma teoses teooriat, mis näitab, et perimetraalse hoonestuse 

korral on võimalik saavutada sama palju ruutmeetreid kolm korda madalamates hoonetes kui 

torni tüüpi hoonestuse puhul. Ka Gropiuse valemitest tuleb tegelikult välja, et suurim võit 

tiheduses tuleb kuni 6-korruselistes hoonetes (1000 elanikku/ ha).104 Gehl sätestab, et hoone 

suhestub tänavaga kuni viienda korruseni, sealt kõrgemale väheneb suhe linnaga ning 

asendub panoraamvaadetega105. 

Hoonete sügavus on 14–16 meetrit. See tagab enamasti üsna optimaalse kortermaja 

lahenduse. Illustreerivaks näiteks võib tuua Johannes Aasmäe koostatud projekti „Lõpetamata 

linn“ uurimuse „Mustermajade“ peatükis. See on 15 meetri sügavune „triipmaja“, mille pikkust 

saab 3 meetri kaupa suurendada. Maapinnakorrusel on eraldi äripinnad ja sisemine logistika 

suunab elanikud oma trepikodadeni. See hoonetüüp võimaldab ka kvartaalset paigutust ja 

parkimise paigutust keskse tõstetud sisehoovi alla, mis annab rohkem võimalusi konkreetse 

krundi lahendamiseks.106  

Tiheduse küsimus tekitab palju emotsioone. Aga piisav tihedus linnas on vajalik, et pakkuda 

kvaliteetset ühistransporti ja avalikku ruumi. Võrreldes hõreda asustusega eramupiirkonda 

kaks korda tihedama asustusega segapiirkonnaga on kaks korda hõredamas kohas kulu 

ühistranspordi käimas hoidmisele täpselt sama suur. Tihedamas asustuses on auto omamine 

                                                
104 L. Martin, L. March, Urban Space… lk 19–21. 
105 J. Gehl, Linnad inimestele, lk 41. 
106 Lõpetamata linn…, koost. A. Alver, T. Tammis… jt, lk 282. 
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keerukam ja vajadus selleks väiksem, kuna ka asutusi paikneb kodu lähedal rohkem. Samuti 

annab juurde liikumise kogemusele see, et inimesi liigub rohkem ja lisab ka turvatunnet.107 

Perimetraalne hoonestus on kõige säästlikum ja kasulikum ruumikasutus: rohkem 

ruutmeetreid on madalamatel kõrgustel. Samuti on lihtsam ehitada keskmise kõrgusega 

hooneid, kvartalisisene ruum on kaitstud nii müra kui turvalisuse mõttes, aktiivseid servi saab 

arendada ja välja rentida, samuti saab kvartaalse hoonestuse jagada täiesti iseseisvateks 

hooneteks oma sissepääsudega, nii et kõrvuti saavad eksisteerida eri stiilid, funktsioonid ja 

omandiõigus.108 Kvartalite suurus võiks piiratud, näiteks Portland oma 60 x 60 m kvartalitega 

on tunduvalt jalgsikäidavam ja ohutum kui Salt Lake City, kus on 180 x 180 m kvartalid.109 

 

 

Illustratsioon 52 Vaade peatänavale ja naabruskonna keskusele Kantsi tunneli lähedal 

  

                                                
107 J. Walker, Human Transit: How Clearer Thinking About Public Transit Can Enrich Our Communities and Our 
Lives. Washington: Island Press, 2012, lk 121–124. 
108 D. Sim, Pehme linn…, lk 84–85. 
109 J. Speck, Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places. Washington: Island Press, 2018, lk 88–89. 
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Perimetraalne hoonestus soodustab inimestevahelist suhtlemist ja jagatud/vajalike lisaruumide 

tekkimist: esiteks tekib suletud (privaatsem ja turvalisem) hooviala, erinevad privaatsuse 

astmed. Loob väga mitmeid erineva kvaliteediga ruumiosasid: selged tänavafrondid, ühised 

sissepääsud, sisehoov, sisehoovi avanevad korterid, tänavavaatega korterid, sisehoovi 

rõdudega korterid, katuseterrassid, jagatud ruumid / ühised liikumise ruumid / eesruumid. 

Igast küljest piiratud sisehoovi loomisega tekib omaette mikrokliima, mis on välismaailma eest 

kaitstud, inimeste jaoks meeldivam keskkond, kus on soojem ja vähem tuuline, samuti 

taimede jaoks väga head tingimused.110 

Lisaks on tõenäolisem, et ka arendaja jaoks on kasulik kavandada hoonesse jagatud 

funktsioonidega ruume: hoone nurkades tekib ruume, mida saab kasutada ühisteks 

hoiustamisruumideks ja teatud jagatud funktsioonideks: tänava fassaadi ruumid esimese 

korruse tasandil on mõistlik avada avalikule kasutusele, kuna võrreldes sisehoovi avaneva 

korteriga, oleksid need korterid palju madalama ruutmeetri hinnaga, kuid äri- ja avalikud 

pinnad hoopis väärtuslikumad. 

Parkimine: maa alla sõidud piki tänavaga, et ei lõikaks läbi liikumisteed. Suuremate 

perimetraalsete hoonete puhul võiks olla sisehoovi osa parklast vaba, et saaks areneda 

normaalne mullastik, aga on võimalik kasutada ka sisehoovi alust parkimist esimese korruse 

tasandil, nii et see ei ulatu välja tänava äärde. 

Selleks, et elukeskkond vastaks kaasaegsetele elamisväärsuse standarditele, võiksid kõik 

elamuühikud paikneda 400 meetri kõndimise raadiuses ühistranspordipeatusest, mille tihedus 

on vähemalt iga 30 minuti tagant.111 

Kaubanduse võrgustikule on oluline tihedus ja jalakäidavus. Näiteks Stuttgarti põhitelg 

Königstrasse on tihedalt täidetud kauplustega, 150 poodi km peale, söögikohad on pigem 

rahulikematel aladel (kõrvaltänaval/sisehoovis, intiimsemates kohtades tekivad söögikohtade 

klastrid välialadega). See on varieeruvus, millega kaubanduskeskus ei saa võistelda.112 

                                                
110 D. Sim, Pehme linn lk 18–22. 
111 Creating liveable Cities in Australia: Mapping urban policy implementation and evidence-based national liveabli-
ty indicators. Koost. J. Arundel, M. Lowe… jt. Melbourne: Centre for Urban Reseacrh RMIT University, 2017, lk 40. 
112 R. Renner. Urban Being…, lk 300. 
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Tänavakaubandus: täna paikneb piirkonnas kolm tänavakaubanduse klastrit, Peterburi tee 

ääres kaks ja Punase tänava ääres üks. Ehitatud keskkonna suurem tihedus soodustab 

tänavate aktiivsuse teket: rohkem elanikke ja töökohti, aga lühemad teekonnad. See toetab 

ühistranspordi kasutust ja kõndimist, mis loobki jaekaubanduse tiheduse.113 

Arhitekt Kevin Lynch tõstis 1960ndatel pjedestaalile inimeste soovid ja mentaalsed kaardid 

linnast. Lynchi sõnul tahavad inimesed elada linnas, mis on lihtsasti loetav, arusaadav ja kus 

on võimalik orienteeruda teatud objektide abil. Lynch jaotas mentaalsed kaardid viieks 

elemendiks: rajad, ääred, piirkonnad, sõlmed ja maamärgid.114 

Jan Gehli sõnul algab linnas kõik inimmõõtmelisusest: inimese skaalas on olulised meeled, 

detailid, kogemine. Hea märk on alati see, kui linnas on palju lapsi ja vanu inimesi liikumas: 

järelikult avalik ruum on hea kvaliteediga ja kõigile ligipääsetav ning mugav.115 

Ka Taanis oli suur valglinnastumise probleem ja inimesed tahtsid kolida eeslinnadesse. Aga 

linnad muutusid nii heaks ja roheliseks (suured sisehoovid jne), et kolitakse linna tagasi. 

Copenhagen otsustas 2009. aastal saada „parimaks linnaks inimestele” Näiteid, mida tehti: 

ülekäigurajad samal tasandil tänavaga: jätkuv kõnnitee näiteks kooliteel muudab teekonna 

palju turvalisemaks; tänavate kujundamine asfaltteedest kõnnitee, roheriba, autotee ja 

eraldusribaga tänavateks (turvaline, hea ja inimlik); jalgrattasõit: soodustab varajast liikuvust ja 

liikuvuse säilimist pika eani, sobilik linnaruum noortele ja vanadele on hea kõigi jaoks; tark 

liikuvus: uue trendina hakkab isiklik auto kaduma. Kõnniteed, aktiivsed fassaadid, 

inimmõõtmeline liikumisruum; samuti suuremad alad muu liikuvuse jaoks: me ei pea tegema 

keskaegset linna, et saavutada kompaktset linnaruumi. Tornide asemel võiks luua 

perimetraalsed kvartalid: suur tihedus, 6–7–korruselised hooned, mille vahel on suurepärane 

avalik ruum: Gehli sõnul on see inimese jaoks palju parem mudel kui Dubai.116 

Mitmekesisust loob hoonete kihitamine: erinevad funktsioonid asuvad üksteise kohal, 

kasutades maksimaalselt ära oma paiknemise eripära. Kihilises hoones on avaliku kasutusega  

                                                
113 Lõpetamata linn…, koost A. Alver, T. Tammis… jt, lk 125. 
114 J. Jauhiainen, Linnageograafia, lk 110. 
115J. Gehl, intervjuu. How to Build a Good City. Küsitles M.-C. Wagner, 3. X 2017. Gehl – Copenhagen. 
https://m.youtube.com/watch?v=9_x5Hor2MP8 (vaadatud 4. III 2022). 
116 J. Gehl, intervjuu. How to Build a Good City (vaadatud 4. III 2022). 
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tänavakorrused, elamine 2.–5. korrusel, teistmoodi põnevam planeering katusekorrusel. 

Kvartalite kontekstis mängib rolli ka vertikaalne kiht: avalikud esikülje ruumid ja privaatsed või 

poolprivaatsed hoovi avanevad ruumid.117  

Elamispindade taskukohasus: taskukohane on elamispind juhul, kui sellele kulub vähem kui 

40% sissetulekust.118 Taskukohasuse saavutamiseks on 20% elamispindadest sotsiaal-

elamispinnad, jaotatuna ühtlaselt eri kvartalitesse. Samuti on piirkonnas linna poolt 

kehtestatud üürihinna kontroll teatud arvule korteritele. 

 

 

 

 

  

                                                
117 D. Sim, Pehme linn…, lk 46. 
118 The Right to Dwell: Manifesto for an affordable city. Koost F. Alvarez, A. Cacopardo… jt. Copenhagen: The 
Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 2017, lk 22. 
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Planeeritava hoonestuse maksimaalne maht on 1 080 000 m2 

Sellest moodustavad elamispinnad 65% ehk 700 000 m2 

Piirkonna potentsiaalne elanike arv on seega 20 000 inimest (34 m2 elaniku kohta) 

Ülejäänud teenused jagunevad järgmiselt:   kontori- ja ühistööpinnad: 18%; 

kaubandus, toitlustus ja kultuur 10%;  avalikud teenused: 9% 

                                                                                  (4 kooli, 6 lasteaeda, sport). 
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   KOKKUVÕTE 

Magistritöö uurimuslikus osas keskendusin linnaehituslikele probleemidele Tallinna kontekstis 

ja kitsamalt Vesse piirkonnas, mis asub Ülemiste ja  Lasnamäe vahel. Suuremateks 

probleemideks on segregatsioon ja autokeskne planeerimine. Kõrgema sissetulekuga 

elanikkond on koondunud kesklinna, Piritale ja Haaberstisse. Kesklinnast kaugenedes langeb 

elanike sissetulekute määr. Rahvuse järgi on venekeelne elanikkond koondunud peamiselt 

Lasnamäele. See tendents on viimase kolmekümne aasta jooksul pidevalt süvenenud.  

Segregatsiooni leevendamiseks ja Tallinna piirkondade tasakaalustamiseks on oluline luua 

töökohti, mis oleksid inimeste elukohtadele lähemal ja paremini ühendatud. Lasnamäe 

tööstuspiirkonnas ja Ülemiste asumis on elanikkonna tihedus 50 korda madalam kui 

elamualades nagu Pae asum. Enamik töökohtadest paikneb selles vööndis – palju töökohti on 

viimasel ajal koondunud Ülemiste City piirkonda, millel on õige suunamise korral potentsiaal 

piirkonda tasakaalu luua. Lasnamäele on vaja juurde luua erineva iseloomuga töökohti ning 

parandada ühendusi teiste Tallinna piirkondadega. Eriti Ülemiste City ja kesklinnaga, kus 

paiknevad kõrgepalgalisemad töökohad. Heade ühendustega sidus linnaruum võiks 

Lasnamäe linnaossa meelitada mitmekesist elanikkonda – selles küsimuses mängib Vesse ja 

ühendus Ülemiste Cityga väga olulist rolli.  

Magistritöö eesmärgiks on tervikliku ja mitmekülgse linnaruumi loomine. Tihendada on vaja nii 

ühistransporti, kergliiklusteede võrgustikku kui tänavavõrku laiemalt. Koostöö linna ja 

arendajate vahel võiks olla tihedam, et koos uute hoonetega valmiks ka terviklik linnaruum 

mitmekülgsete funktsioonide ja heade ühistranspordiühendustega. Tallinn peab võtma selge 

kursi linna tihendamisele, terviklikule ja vastutustundlikule arendamisele ning autovabade 

liikumisviiside soodustamisele. Selle eelduseks on linnapoolne initsiatiiv ja strateegia, 

arvestades potentsiaali ühendatud ja sidusa linnaruumi tekkimiseks.  
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Vessel on tööstusalana potentsiaal nende eelduste täitmiseks. Käsitletav 170 hektari suurune 

ala on väikese hoonestustihedusega. Madala kasutusega tootmisterritooriumid ja ladude alad 

vahelduvad üksikute tegusate tootmisettevõtete ja ärihoonetega. Tänu sellele on võimalik siia 

luua mitmekihiline linnaruum, mis omab linnalisi väärtusi, optimaalset tihedust ning 

hoonestuse ja avaliku ruumi tasakaalu. Tänu mahajäetusele on säilinud ka mõned elurikkad 

haljastuse saared, mida täiendades ja sidudes rohealade võrgustikuks tekib meeldiv 

linnakeskkond. Endise raudteekoridori baasil on võimalik luua ühendus Tondiraba pargi ja Rail 

Balticu vahele.  

Käsitletaval alal on täna peatänavateks Punane tänav ja Peterburi tee ida-lääne suunal. Põhja-

lõuna suunal on üksikud katkestustega tänavad: Väike-Paala, Suur-Paala jt. Olen planeerinud 

uueks peatänavaks Kantsi tänava, mis seob Pae asumit ja Ülemiste Cityt, tuues Lasnamäed ja 

Ülemistet üksteisele lähemale. Samuti pakun välja Punase tänava trammiliini ja ekspress- 

bussiliini Smuuli tee poolt Ülemistele diagonaaltänava kaudu. Lisaks olen piirkonda 

planeerinud tööstuse ja teenindusega arvestavad tänavad ning elukohtade juurde jagatud 

tänavad. Uued tänavad läbivad piirkonda ristisuunaliselt ja kohati diagonaalis. Nii on tekkinud 

selge linnakude ca 250–300 m vahedega tänavatest, mis laienevad kolmeks peamiseks 

keskusalaks: keskväljak praeguse Idakeskuse naabruses, kultuuriväljak Kantsi tänava 

raudteepoolses tsoonis ja äriväljak ala idaosas tuletorni juures. 

Peatänavad, diagonaaltänav ja jagatud ruum on sujuvalt ühendatud parkide struktuuri ja 

rohealadega: Jüriöö pargi, raudteeäärse haljasvööndi ja rohekoridoriga kvartali lääneosas. 

Tänavaruumi laiuseks on 27 m peatänavatel ja 15 m jagatud tänavatel.  

Loodud on nn superblock-tüüpi hoonestus, kus ühe kvartali suurus on ca 60 x 120 m, mis 

erinevates variantides on nurkades katkestatud, kõrgus varieeruv ja pööratud vastavalt 

tänavavõrgule. Taoline kvartal 15 m paksuse hoone puhul tekitab sisekvartalisse privaatsema 

õueala mõõtudega. Hoonestuse keskmiseks kõrguseks on 5–6 korrust (18–20 m); jagatud 

tänavate ääres lõunaküljel ka 3–4 korrust. Hoonete esimesel korrusel paiknevad avalikud 

funktsioonid ja äritegevus. 
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Lisaks peamistele väljakutele tekivad kvartalite nurkadesse lokaalsed linnaväljakud. Peaväljak 

on kavandatud olemasoleva Idakeskuse tsooni, kasutades ära huvitavat tööstusarhitektuuri, 

olemasolevaid hooneid ja neid täiendatud uue hoonestusega. Väljak on piklik ruum, 

mõõtudega 60 x 130 m, jagunedes omakorda osadeks turuplatsi, kohvikute ala ja waterplaza 

näol. Peaväljakule suubuvad uus peatänav Kantsi, horisontaalne Kiive tänav ja Võidujooksu 

tänav, suunaga põhjast. Samuti puutub selle alaga uus diagonaalne Jüriöö tänav, koos Baana 

kergliiklusteega endise raudtee trassil.  

Olen Vesse piirkonnale lähenenud kui ühenduslülile Lasnamäe ja kesklinna vahel: luues 

keskkonda, mis on linnaliku hoonestustihedusega, segakasutusega, heade ühistranspordi 

ühendustega ja sidusa rohevõrgustikuga. Eesmärgiks on Lasnamäe linnaosa funktsionaalne 

ja ruumiline tasakaalustamine, taskukohaste elamispindade ja töökohtade valiku pakkumine, 

segregatsiooni leevendamine ning piirkondade ühendamine tervikuks. 
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 SUMMARY 

The spatial development of Tallinn has been quite fragmented and developer-centered for 

three decades. Larger residential areas could be connected to the center better and 

development of mobility has been car oriented. The focus of my thesis is Vesse – an industrial 

area between Lasnamäe and Ülemiste City. 

Vesse’s potential for becoming an interconnected and pleasant urban environment is evident. 

To the north, there lays a residential area with 115 000 habitants and to the south, quickly 

developed Ülemiste City with over 10 000 workers. Through Vesse, we can connect two 

important districts of Tallinn and bring together residents and employers. Also, Vesse is crucial 

for high quality public transport connections. 

In Vesse, there is potential to alleviate segregation, improve public transport, keep and create 

jobs and offer affordable housing. The idea is to create a new main street Kantsi and three 

local centers that focus on different categories: public services, inclusive public space, 

business and commerce. There is also created an interconnected street network with a step of 

250-300 meters, accompanied by pedestrian ways after every 70 meters. 

The purpose of this thesis is to find balance between manufacturing businesses, other 

workplaces, housing and public space in the contemporary city. This is dealt by creating  

perimetral housing and synergies between different functions. This approach creates spaces 

with different hierarchy of public and private to encourage relationships between residents and 

diverse spatial situations. 
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