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Sissejuhatus

Linnaruumis leidub mitmeid kohti, millel ei tundu olevat kasutust. Nendeks võivad olla 
monokultuursed muruplatsid, isetekkelised parkimiskohad või hooletusse jäänud nurga-
tagused. Selline linnapilt mõjub negatiivselt ning aktiivne linnaelu on sealt liikunud muja-
le.  Samas on kasvanud nõudlus kvaliteetse ja restoratiivse linnaruumi vastu. Inimesed 
väärtustavad üha rohkem neid ümbritsevat keskkonda.

Sellised alaväärtustatud kohad on kasutamata potentsiaal kaasaegse linnaruumi aren-
damiseks. Magistritöö uurib, kuidas sellised paigad saaks võtta kasutusele, et tekiks 
inimsõbralik linnaruum, kus elanik tunneb ennast hästi ja hoolib oma ümbrusest. Töö 
analüüsib, millised tegurid mõjutavad linnaruumi hinnangu kujunemist. 

Magistritöö koosneb neljast osast. Esimene osa uurib, milline on kvaliteetne linnaruum 
ning kuidas see mõjutab elanikku. Töö teine osa keskendub linnaruumi kasutajatele ning 
sellele, kuidas jaotub avalik ning privaatne ruum linnas ja mis moodi see mõjutab ruumi 
kasutamist. Samuti uuritakse, milline roll on kogukonnal. Magistritöö kolmas osa annab 
ülevaate linnaruumi arendamise näidetest välismaal. Neljas osas analüüsib Keldrimäe 
piirkonda, kaardistab olemasolevaid võimalusi ning pakub lahenduse linnaruumi aren-
damiseks.

Magistritöös on välja töötatud linnaruumi arendamise elementide kogumik, mis on 
aluseks lahenduse väljatöötamiseks ning mida on võimalik kasutada ka teistes piirkon-
dades. 

Töö eesmärgiks on pakkuda välja nägemus Keldrimäe piirkonnale, mis moodustaks 
inimsõbraliku linnakeskkonna. Keskkonna, kus elanikud tunnevad ennast mugavalt ja 
samastuvad ümbritsevaga.
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Idee algus
Oma köögiaknast välja vaadates olen alati jäänud mõtlema, mis võiks toimuda siin sell-
es kasutuseta linnaruumis. Ainukesed inimesed, keda märkasin, olid koeraga jalutajad 
ning   teelõikajad.

Samal ajal tundsin puudust väliruumist, kus mõnusalt aega veeta ja näiteks raama-
tut lugeda või sooja ilmaga sõpradega lõunat nautida. Majaesine tundus võõras ja ee-
maletõukav anonüümne ruum, kust inimesed justkui põgenesid kiiresti oma asjaajamisi 
tegema. Keegi ei peatunud ega tervitanud.

Ma ei tundnud end osana naabruskonnast, kuna mul puudusid kokkupuuted naabritega 
ning enamus minu päevastest tegevustest viis piirkonnast välja. Oma liikumist kaardis-
tades pidin tunnistama, et ainukesed peatumiskohad Keldrimäel on toidupoed ja ühis-
transpordi peatused. Asumis puuduvad kohad, kus pikemalt aega veeta või inimestega 
kokku puutuda. Suur osa ärisid piirkonnas on sissetõmbunud ja mõeldud  ainult spetsii-
filisele tarbijagrupile ning ei sõltu ümbruskonnast. 

Mis siin olla võiks?
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1. Kasutamata linnaruum
Carl Dag Lige on oma artiklis „Killud Tallinna kaleidoskoobis” kirjeldanud Tallinnat kui 
lapitekki, mis on oma vormi saanud erinevate linnaehituslike ettevõtmiste läbi. Olgu 
selleks keskaegne linnamüür, 17. sajandi muldkindlustused, 20. sajandi alguse tööstus-
kompleksid Kopli poolsaarel, II maailmasõja järgne masselamuehitus jt mastaapsed 
ettevõtmised. Suuresti on see tingitud ühiskondlik-poliitiliste ja majandusolude muutu-
stest. Tallinn on kujunenud omanäoliseks ruumikollaažiks, kus puudub ühtne idee, sel-
gus ja kord. 1

Selline olukord on kaasa toonud kasutuseta linnaruumide tekke. Alade, millel puudub 
kindel funktsioon, mis on hooldamata või on jäänud lihtsalt ruumi täiteks. Kasutuse-
ta linnaruumid tekivad näiteks erinevate planeeringute ülekatte kohtades, ehitusest üle 
jäänud aladel või killustunud omandistruktuuriga piirkondades. Samuti on paljud algsed 
elumajade hoovide muruplatsid, pesukuivatamise ja vaibakloppimise kohad muutunud 
autohoovideks või langenud ajaloo hõlma2. 

Me kõnnime sellistest kohtadest igapäevaselt mööda, pööramata neile suuremat 
tähelepanu. Raamatus „A pattern language” on Christopher Alexander, Sara Ishikawa ja 
Murray Silverstein öelnud, et väliruume, mis on hoonete vahel justkui üle jäänud, lihtsalt 
ei kasutata. Nad defineerivad ruumi positiivse ja negatiivsena. Positiivne ruum on osali-
selt suletud või vähemalt tundub suletuna, kuid sellel on alati rajad, mis juhatavad välja. 
Negatiivne ruum seevastu on aga nii halvasti määratletud, et tihtipeale pole aru saada, 
kus on piirid. Nende sõnul tunnevad inimesed end positiivses ruumis mugavalt  ja ka-
sutavad seda tihedamini. Negatiivses ruumis tunnevad inimesed end ebamugavalt ning 
sellised ruumid kipuvad jääma kasutamata.3 

Negatiivset ruumitunnetust mõjutavad ka ruumipuudus, tõkked, müra, saaste, õnnetu-
soht ja ebameeldiv keskkond. Jan Gehli sõnul on selline areng pärssinud jala käimist 
ning survestanud linnaruumi sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone. Linnaruumi kui 
kohtumispaika ja suhtluskeskkonda on piiratud, pärsitud ja tõrjutud.4  

Seni on olnud inimestel võimalus ignoreerida ebameeldivat ruumi ning liikuda aladele, 
kus on mõnus aega veeta. COVID-19 pandeemia on aga muutnud meie suhtumist 
tänavatesse, avalikku ruumi ning avalikesse rajatistesse. Koroonaviirus on tõstnud es-
ile puudujäägid avalikus ruumis, mis puudutavad ligipääsetavust, paindlikkust, disaini, 
haldust ja hooldust, ühenduvust ja võrdset jaotavust linnas. Avalik ruum mängib suurt 
rolli viiruse leviku vähendamises, pakkudes inimestele võimalust lõõgastuda ja jätkata 
igapäevast elu.5 

5 UN Habitat, Public space and Covid 19, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/final_public_space_key_
messages_covid19_14_june_2020.pdf
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Karin Bachmann ja Merle Karro-Kalberg tõid oma artiklis „2+2=?” välja Eesti rohetar-
istu puudujäägid. Koroonaviiruse tõttu kogunesid inimesed ühtedesse ja samadesse 
kohtadesse, sest häid ja mõnusaid paiku on vähe. Nad rõhutasid, et meie väliruum on 
piiratud ja sinna kavandatud tegevus on napp ja ühekülgne. Nende sõnul võiks mängu-
väljakuks olla ka sisehoov, tänavanurk või pargiküngas. Samuti võiks lisaks mängimisel 
olla võimalus ka lõuga tõmmata, rattaga sõita või sporti teha. Nende sõnul iseloomus-
tab ühekülgsus meie avalikku ruumi laiemalt. Kui mänguväljakud, jõusaalid ja kohvikud 
on suletud, siis polegi linnas midagi teha. 6

Selles samas kasutamata linnaruumis peitub ka suur potentsiaal. Bachmanni ja Kar-
ro-Karlbergi sõnul peaks arendamist alustama majade hoovidest ja aedadest, inimeste-
le kõige lähedamatest paikadest. Väliruum majade ümber ei peaks olema parkla, vaid 
pakkuma mitmekesisust ja kvaliteetseid võimalusi.7

6 K.Bachmann, M. Karro-Kalberg, 2+2=?, Sirp mai, 2020
7 K.Bachmann, M. Karro-Kalberg, 2+2=?, Sirp mai, 2020
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2. Kvaliteetne linnaruum
„On raske disainida ruumi, mis ei köida inimesi. Tähelepanuväärne on see, kui tihti seda 
on saavutatud.” William H. Whyte8 

2.1 Tegevused linnaruumis
Jan Gehl on oma raamatus „Life between buildings“ kirjeldanud linnaruumis toimuvaid 
tegevusi kolme tüübina: sihipärased tegevused, sihipäratud tegevused ja sotsiaalsed 
tegevused.  Sihipärased ehk vajalikud tegevused on kohustuslikud tegevused nagu tööl 
või koolis käimine, sisseostude tegemine ja ühistranspordi ootamine. Need tegevused 
on igapäevased ja toimuvad läbi aasta, olenemata keskkonna sobivusest. Osalejatel 
pole valikut, kas nad teevad seda või mitte. Teine grupp on sihipäratud ehk valikulised 
tegevused. Sellised tegevused toimuvad, kui osalejal on aega, tahtmist ja võimalust. 
Selle kategooria alla kuuluvad tegevused nagu värskes õhus jalutamine, istumine, lõõ-
gastumine ja päevitamine. Need tegevused toimuvad ainult siis, kui välised tingimused 
seda soosivad. Samuti on need tegevused suuresti seotud füüsilise planeeringuga, sest 
suurem osa rekreatsioonilistest toimingutest, mis toimuvad väljas, on just selles kate-
goorias. Kolmanda kategooriana on Gehl välja toonud sotsiaalsed tegevused. Siia kuulu-
vad tegevused, mis toetuvad teiste inimeste olemasolule avalikus ruumis. Sotsiaalsete 
tegevuste alla kuuluvad laste mängimine, tervitused ja vestlused, erinevad ühised tege-
vused ja kõige laialdasemalt levinud passiivne kontakt, mis on lihtsalt teiste inimeste 
nägemine ja kuulmine.9 

Mainitud tegevused on suuresti seotud ka linnaruumi kvaliteediga. Halva keskkonnaga 
aladel toimub ainult vajalik tegevus. Gehl mainib oma raamatus, et kõrge kvaliteediga 
välikeskkonnas toimub sama palju sihtpäraseid tegevusi, kuigi nende aeg pikeneb, sest 
füüsilised võimalused on paremad. Sealjuures kasvab sihtpäratute tegevuste arv, sest 
hea keskkond kutsub peatuma, istuma, sööma ja mängima. Halva kvaliteediga aladel 
toimub ainult minimaalne tegevus. Mõnusas keskkonnas kasvab suuresti tegevuste arv 
ja võimalus.10

Samuti muutub linn elavamaks, kui inimesed liiguvad rohkem jalgsi või rattaga. Mida 
rohkem on silmapaare avalikus ruumis, seda turvalisemaks linn muutub. Selleks tuleb 
luua häid jalgsi liikumise tingimusi, atraktiivset avalikku ruumi ning multifunktsionaalset 
keskkonda. 11

Keldrimäel on vaatluste tulemusel märgata, et enamus tegevusi on sihipärased ehk 
suuresti liikumised läbi piirkonna. Väga vähe on märgata valikulisi ja sotsiaalseid tege-
vusi. Need on pigem koondunud mänguväljakutele, mis on korrastatud. Heaks näiteks, 
kus linnaruumi arendamise käigus on valikulised ja sotsiaalsed tegevused kasvanud, 
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on Lastekodu tänava mänguväljak, mis sai hiljuti uue välimuse. Varasemalt võis seal 
märgata mõnda üksikut last või koeraga jalutajat ning väljak ei tundunud väga turvaline 
koht olevat. Nüüd on sellest saanud tiheda kasutusega mänguväljak, kus leiab tegevusi 
igas vanuses kasutaja

2.2 Inimmõõde
Ruumide mõõtmed ning mastaabid mõjutavad linnaruumi ja selle kokkusobivust inim-
keha ja -meeltega. Sellest sõltub, kas tunneme end linnas mugavalt. Kui ruumi kvali-
teet, proportsioonid ja mõõtmed ei ole korralikult läbi mõeldud, ei ole kasu ka kliimale, 
mööblile, valgustusele ega muudele silmade kõrgusele jäävatele kvaliteediaspektidele 
tähelepanu pööramisest. Jan Gehli sõnul jääb linnakvaliteet puudulikuks, kui puuduvad 
inimesele sobivad kohad ja mõõtkava.12

Jane Jacobs  toob raamatus „Suurte Ameerika linnade surm ja elu” välja, et  lihtsad au-
toliikluse vajadused on kergemini mõistetavad ja rahuldatavad kui keerulised linna tarvi-
dused. Nii on kasvanud planeerijate ja disainerite seas arvamus, et kui nad suudavad la-
hendada liikluse, siis nad on lahendanud suuremad probleemid linnas. Linnadel on siiski 
palju keerulisemad majanduslikud ja sotsiaalsed mured kui ainult autoliiklus. Autoliiklus 
on suuresti mõjutatud linna tööst ja vajadustest tänavatel. Enne selle mõistmist ei saa 
liiklust parandada. 13 Samuti on Jacobs kirjutanud, et autoliikluse järsk kasv ja modern-
istliku linnaplaneerimise ideed, mis soodustavad vaba paigutusega üksikhooneid ning 
funktsioonide eraldatust, vähendavad linnaelu, mille tulemusena tekivad elutud inimtüh-
jad linnad. Nii on linnade kõnnikeskkond jäänud tahaplaanile. Viimastel aastatel on siiski 
hakatud rohkem mõtlema jalakäijatele ning on tekkinud soov rajada dünaamilisi ja mul-
tifunktsionaalseid linnalasid.14

Linna kergliiklust toetavaid vajadusi võib kirjeldada makro- ja mikrotasandi keskkon-
naomaduste järgi. Makrotasandi keskkonnaparameetrid nagu tänavate planeering, jalu-
tuskäigu kaugusel asuvad sihtpunktid, tihedus, jalakäijasõbralik disain  ja mikrotasandi 
keskkonnaparameetrid nagu tänavamööbel, haljastus, valgustus, tänavakate võivad to-
imida kooskõlas, moodustades mõnusa linnakeskkonna. Need tasandid võivad ka ük-
steisele vastu töötada, kui näiteks kena pingiga ühistranspordi peatusesse pääsemiston 
takistatud mitmerealise autoteega.15

Linnaplaneerimises tegeletakse pigem makrotasandiga ning mikrotasand jääb tahaplaa-
nile, kuigi just see mõjub vahetumalt. Mikrotasandi tegurid soosivad aktiivset linnaruumi 
kasutamist ning muudavad keskkonna mitmekülgseks ja hubaseks. Sarnase struktuuri 

12 J.Gehl, Linnad Inimestele, lk 162
13  J.Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York: Random House, 1961 lk 17
14  J.Gehl, Linnad Inimestele, lk 3-4
15 Tallinna Ülikool, Kesklinna üldplaneeringu alusuuring: avaliku ruumi mõju inimese käitumisele, Tallinn2020 lk7-11 
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ja funktsiooniga linnaruumid võivad tänu mikrotasandi elementidele olla väga erinevad. 
Elemendid nagu pingid, trepid, rohelisus ja kunst muudavad linnaruumi sõbralikuks, in-
tiimseks ja turvaliseks ning on põhjuseks, miks inimesed tahavad seal aega veeta. 16

Kvaliteetsemad makro- ja mikrotasandi elemendid mõjuvad linnaruumis meeldivamana 
ning soodustavad jalgsi liikumist.17 Vajalikud Investeeringud inimmõõtme edendamiseks 
linnaruumis on piisavalt väikesed, et sellesse on võimalik panustada igal pool, sõltumata 
kapitalist. Võrreldes teiste avalike investeeringutega nagu tervishoid või infrastruktuur, 
on nende investeeringute osa väike. Oluline on teadlikkus ja arvestamine põhimõtetega, 
mis toetavad inimmõõtmelisust, sest saadav kasu on suur. Mida paremini inimesed end 
linnaruumis tunnevad, seda mõnusamaks, elavamaks ja turvalisemaks muutub kesk-
kond.18

2.3 Miks meil on vaja kvaliteetset linnaruumi?
Eesti Inimarengu aruandes kirjeldavad Toomas Paaver ja Elo Kiivet, et hästi disainitud ja 
hooldatud avalik ruum võimestab sotsiaalselt tõrjutud ühiskonnarühmi, vähendab kur-
itegevust ning on eeldus õnnelike ja tervete inimeste heaolule. Kvaliteetne linnaruum on 
majandusliku, keskkondliku ja kultuurilise konkurentsivõime aluseks. 19

Inimesed harjuvad ära ebameeldiva ning stressoreid täis keskkonnaga. Seda küll ka-
sutatakse, kuid ei näidata üles hoolivust ega panustata aktiivselt parema linnaruumi 
loomisse. Sellist käitumist võidakse segamini ajada linnaelanike ükskõiksusega neid 
ümbritseva linnakeskkonna suhtes.20

Stressi tekitav linnakeskkond on toonud kaasa olukorra, kus enamik läänemaailma ini-
mesi veedab suurema osa ajast toas. Füüsiline eraldatus võib omakorda süvendada 
psühholoogilist eraldatust, mis tekib, kui inimesed ei tunne, et nad on osa suuremast 
ökosüsteemist. Sellisel juhul väärtustavad nad seda vähem. 21 

On tõestatud, et hea avalik ruum ja looduslikud pargialad taastavad vaimset tervist 
ja elujõudu. Tallinna kesklinna üldplaneeringu alusuuringus tuuakse välja, et inimese 
psühholoogilist heaolu ja tähelepanuvõimet taastavad meelelahutusest, tehislikust lin-
naruumist ja spordisaalist paremini rohelisem linnaruum, linnahaljastus ja looduslikult 
restoratiivsed alad. Lisaks on leitud, et rohealadel viibiv inimene tunneb end õnneliku-

16 G.Arro, K.Mänd, Inimesest lähtuv linnaplaneerimine, Sirp märts 2021, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/
inimesest-lahtuv-linnaplaneerimine/
17  Tallinna Ülikool, Kesklinna üldplaneeringu alusuuring: avaliku ruumi mõju inimese käitumisele, Tallinn2020 lk8
18  J. Gehl, Linnad Inimestele, lk7
19  E.Kiivet, T.Paaver, Avalik ruum kui elukeskkonda siduv võrgustik, Eesti Inimarengu Aruanne 2019/2020, https://
inimareng.ee/avalik-ruum-kui-elukeskkonda-siduv-v%C3%B5rgustik.html
20 Tallinna Ülikool, Kesklinna üldplaneeringu alusuuring: avaliku ruumi mõju inimese käitumisele,  lk 12
21  G.Arro, loeng Elav Ruum,Grete Arro, Eesti Arhitektuurimuuseum, https://www.youtube.com/
watch?v=wXHHC9HrN_Y&t=11s&ab_channel=EestiArhitektuurimuuseum%2FMuseumofEstonianArchitecture
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mana kui tehislikus linnaruumis viibija. Rohealade mõju on tugevam, mida liigirikkam on 
piirkond. Rohelisem linnakeskkond mõjutab ka füüsilist tervist ning uuringud näitavad, 
et linnarohelisus on oluliselt seotud parema tervise või tajutud tervisega ning madalama 
kehakaaluga. 22

Lisaks hoiavad rohealad ja hästi läbimõeldud avalik ruum linnaruumis kliimat, vähenda-
vad kuumasaarte teket ja leevendavad üleujutuste mõju. Näitena võib tuua Düsseldrofi 
kuumakaardi, kus päevasel ajal on kuumemad alad peamiselt asfaldiga kaetud tänavad 
ning jahedamad roheliste taimedega kaetud piirkonnad. Temperatuuride vahe võib olla 
üle kümne kraadi. 23

Multifunktsionaalne keskkond, atraktiivne avalik ruum, jalgsi käidavad vahemaad ning 
kompaktne struktuur võimaldavad luua inimestele käimiseks sobilikku linnaruumi. Kui 
need tingimused on täidetud, siis kasvavad linnaruumis ja selle läheduses tegevuste 
arv ning turvatunne. Põhjust ümbruskonna jälgimiseks on nii ruumis liiklejatel kui ka 
ümberkaudsetes hoonetes viibijatel. Linn muutub elavamaks, kui inimestel on võimalus 
rohkem käia jala, sõita jalgrattaga või niisama linnaruumis aega veeta.24

Kvaliteetne linnaruum loob keskkonna ja kasutaja vahel harmoonilise suhte. See vastan-
dub hirmuga, mis võib tekkida orientatsiooni tajumise puudumisest. Kevin Lynch on öel-
nud, et kodutunne on tugevaim siis, kui kodu on tuttav ja samas ka omanäoline. 25

2.4 Ühiskondlik nõudlus parema linnaruumi eest
Esile on kerkinud ühiskondlik nõudlus parema linnaruumi poole. See tuleb selgelt esile 
näiteks Tallinna linnaaedade populaarsuse kasvus. Viimase paari aastaga on kogukon-
naaedade ja õppeaedade arv jõudsalt kasvanud. Tallinna linn toob oma kodulehel välja, 
et eri linnaosadesse on tekkinud kokku 21 kogukonnaaeda, kus tegutseb 1035 aednikku, 
kuid erinevates tegevustes lööb kaasa tunduvalt rohkem inimesi. Aedades tegeletakse 
peale taimekasvatuse ka keskkonnahariduslike kultuurisündmustega nagu talgud, kont-
serdid, töötoad, loengud ja jutuõhtud ning peetakse lugu taimekasvatusest, rohelisest 
eluviisist ja kogukonnatundest.26 Linnaaiandus on hea viis, kuidas kasvatada heanaaber-
likkust ja kogukonnatunnet. See annab võimaluse kohalikele elanikele oma keskkonna 
arendamisest osa võtta ja tutvuda naabritega. Lisaks soodustab see tervislikku ja ak-
tiivset eluviisi ning mitmekesistab avalikku linnaruumi. 

Lisaks linnaaedadele on tekkinud ka algatus Elav Tänav, mille eesmärgiks on tasakaal-
22 Tallinna Ülikool, Kesklinna üldplaneeringu alusuuring: avaliku ruumi mõju inimese käitumisele,  lk13 
23  K.Elias, S.Loite, Osoon 30. Hooaeg, 1063. Osa  https://arhiiv.err.ee/vaata/osoon-1063
24  Jan Gehl, Linnad inimestele, lk 6
25  K.Lynch, The Image of the City, Cambridge: The MIT Press, 1960, lk 4-5 
26  tallinn.ee,  linnaiandus, https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Linnaaiandus
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ustada tänavaruumi planeerimist, et esindatud oleksid ka linnaelanike huvid. Elav Tänav 
sai alguse soovist muuta Tallinna linnaruumi paremaks. Nende poolt on läbi viidud lühia-
jalisi sekkumisi, kuid nad peavad oluliseks ka pikemaajalist ja strateegilisemat lähene-
mist. Apoliitilise organisatsioonina pakuvad nad analüüsi- ja sekkumisvõimekust, plat-
vormi, võrgustikku ja tööriistu kõigile, kes tahavad panustada kaasaegse tänavaruumi 
loomisse.27

27 Elav Tänav, https://elavtanav.ee/ 
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3. Kelle oma on linnaruum?
„Iga kord, kui oma koduuksest või väravast välja astume, siseneme avalikku ruumi. See 
on ühisruum, mille kaudu liigume ka kõigi mitte-avalike ruumide vahel. Avalik ruum ei ole 
üksnes liikumiseks. See on olemisruum, mille terviklikust toimimisest sõltub ühiskonna 
sidusus ja elukeskkonna kvaliteet.“  Elo Kiivet ja Toomas Paaver.28 

3.1 Privaatne vs avalik ruum
Privaatse ja avaliku ruumi skaala ühes servas paikneb kodu. Ali Madanipour kirjeldab 
raamatus „Avalik ja privaatne ruum linnas” kodu kui ruumilist ühikut, mis pakub isiklik-
ku ruumi, territooriumi, kohta, kus peituda loodusnähtuste ja teiste järelvalve eest, ning 
osaleda sotsiaalses elus. See on pelgupaik üksikisikule ning ka koht sotsiaalsele ühikule 
– perele.29 Me tunneme kõige tugevamat vastutustunnet just kodus. 

Eestlasele on harjumatu mõte, et kodu mõiste võib laieneda ka väljapoole toaseinu. 
Siit kerkivad küsimused: kuidas oleme võimelised vastutama laiema eluruumi eest 
kui meie kodu või ühistu territoorium ning mis moodi luua viise kooseluks, mis väärtu-
staksid individuaalseid erinevusi ja eelistusi.30  Selline seisukoht on tulemus nõukogude 
linnaplaneerimisest, kus nii ühisruum majade vahel kui ka avalik ruum esindusväljaku-
tel ja väiksemad ruumiüksused olid ideoloogiliselt laetud ning osa toonasest avalikust 
sfäärist. 1990. aastatel asendus nõukogude süsteemile omane rõhutatud avalikkus äär-
musliku individualismiga. Pinged era- ja avaliku sfääri vahel pole siiani kadunud ning 
mõjutavad Eesti ruumilist planeerimist. 31

Skaala teise serva jäävad täielikult avalikud ruumid nagu linna raekojaplats. Nende va-
hele jäävad elurühma avalik, kuid väheste kasutajate ja tihedate seoste tõttu poolavaliku 
karakteriga alad ning naabruskonna ühisalad, mis on veidi vähem avalikud kui linna ke-
skne raekojaplats. 32

Alade sujuv üleminek linnaruumis moodustab mõnusama keskkonna. Jan Gehl on öel-
nud, et kui rajada elurajoone nii, et eluruumidele lähim poolavalik, intiimne ja tuttav ruum 
oleks osade kaupa jaotatud, lubab see piirkonna inimestel üksteist paremini tundma 
õppida ning kasvab kollektiivne vastutus avaliku ruumi eest.33

Siinkohal on oluline ka jagatud maa olemasolu. See on oluline, et tekiks tugev sotsiaalne 
süsteem. Jagatud maa võimaldab inimestel tunda end mugavalt ka väljaspool oma 
hooneid ja eraterritooriumi ning olla seotud vastavalt oma vajadusele  suurema sot-
siaalsüsteemiga. Samuti töötab see ka kohtumispaigana.34 Selliseks ala näiteks võib olla 
kogukonnaaed.

34 C. Alexander, S. Ishikawa, M.Silverstein, M. Jacobson, I. Fiksdahl-King, S.Angel, A Pattern Language, lk 337
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3.2 Naabruskond
Naabruskonna moodustavad igapäevased ruumid, mida me teineteisega jagame. 
Nendeks ruumideks on näiteks tänavad, väljakud, bussipeatused, lasteaiad, koolid, os-
tlemis- ja kohtumiskohad. Alad, kus toimuvad ühiskondlikud tegevused ning kus väljen-
duvad laiemalt ka ühiskonna struktuurid. Kollektiivset võimet tulla toime väljakutsetega 
ja  luua tähendusrikkaid raamistikke näitab just naabruskonna skaala.35

David Sim on raamatus „Pehme linn” kirjeldanud naabruskonda kui suhtes olemist, sest 
inimkeskkond põhinebki eelkõige suhetel: planeedi ja inimese vahel, koha ja inimeste 
vahel ning inimeste omavahelistel suhetel.36

Naaber on saamas üha olulisemat tähendust kiiresti linnastuvas ja mitmekesistuvas 
maailmas. Mitmekesisus ja erinevused loovad uusi võimalusi. Kõige kindlam viis, kui-
das ühiskonnas pakutavatest hüvedest osa saada, on omada häid ja lähedasi naabre-
id.37 Tähendust hakkavad looma igapäevased kokkupuuted ja regulaarsed kohtumised. 
Aja jooksul võib teadlikkus ja mõistmine viia väärikuse, kus inimene hoolib planeedist, 
inimestest ja kohast, suurenemiseni ja see omakorda lõpuks käitumise muutumiseni. 38

Kuuluvustunne tuleb esile uhkuses oma linna, selle kohtade, parkide ja promenaadide, 
ühiskondlike hoonete, sportlaste ja kunstnike üle. Omaette väärtus on jagatud identiteet, 
mille moodustab samade kohtade ja ressursside kasutamine. See kujutab endas väide-
tavalt üht kõige elutervema ühisidentideedi vormi, mille moodustab avatud ja kaasav 
olemus.39

Samuti rõhutavad korteriühistute esimehed, et väga tähtis on heakorratöid teha koos, 
sest see kasvatab elanike ühtsustunnet. Oma lähiümbrusse panustamine tõstab oman-
ditunnet ning aitab juurutada mentaliteeti, et mitte ainult minu korter, vaid ka trepikoda 
ja hoov on kodu. 40

3.3 Kes vastutab linnaruumi eest?
Linnaruumi haldavad üldistatult kolm osapoolt, milleks on avalik sektor, erasektor ja ko-
halik kogukond. Avaliku sektori esindajaks Tallinnas on Tallinna Linnavalitsus, Tallinna 
Linnaosa valitsused, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Keskkonna- ja Kommunaa-
35 D.Hernández, Oslo Architecture Triennale 2022 Reveals Next Year’s Theme: “Mission Neighborhood – (Re)
forming communities”, Arch Daily, aprill 2021, https://www.archdaily.com/960433/oslo-architecture-triennale-
2022-reveals-next-years-theme-mission-neighborhood-nil-re-forming-communities?fbclid=IwAR3paj_
Y4SDuCpidyRojtX2OVt16VWVYdCaIGma1UvceNTHxn0Qu3EyBugI
36 D.Sim, Pehme Linn, Eesti Arhitektuurikeskus, 2021,lk11
37 D.Sim, Pehme Linn, lk 11
38 D.Sim, Pehme Linn, lk13
39 D.Sim, Pehme Linn, lk12
40 A.Kägu, Kuidas Kaasajastada paneellinnaku väliruumi?, Sirp, November 2015 https://www.sirp.ee/s1-artiklid/
arhitektuur/kuidas-kaasajastada-paneellinnaku-valiruumi
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lamet. Kinnisvaraarendajad ja muud kaasatud osapooled nagu poeketid (nt Maxima, 
Selver ja Rimi) kuuluvad erasektorisse. Kolmandaks osapooleks on kohalikud elanikud, 
keda sageli esindavad ametlikes protsessides vabaühendused.41

Kogukonna moodustavad geograafiline asukoht ja mõtestatud tegevus, mis väljendub 
kohaliku aktivismina. Suhe kohaliku võimu ja kogukonna vahel avaldub mitmel viisil. 
Toetav kohalik võim võib tugevdada kohalikku aktiivsust. Tugev kogukond, hoolitsedes 
mõnede avalike teenuste eest, aitab arendada kohalikku võimu. Kohalike otsustajate ja 
elanike ühised väärtused ning arenenud sotsiaalne infrastruktuur aitavad kaasa kohali-
ku võimu toimimisele. Sotsiaalse infrastruktuuri arendamiseks on vaja raha ja teadmisi. 
Selle loomisel on kohalikul võimul oluline roll. Kohalikke esindavate organisatsioonide 
kaasamine otsustusprotsessidesse on põhiline viis, kuidas omavalitsus saab seda te-
ha.42

Kohalike elukvaliteedi eest seisavad nii korteriühistud kui ka vabaühendused, tehes seda 
eri viisidel. Korteriühistud järgivad elamuühistuseadust ning vabaühendused vabaühen-
duste seadust, millest esimene toimub ülalt-alla ning teine alt-üles.43 Kuigi korteriühistutel 
puudub tihtipeale oskus näha pikemaajalist visiooni ja laiemaid probleeme, tuvastavad 
nad siiski probleemi tuuma. Nad näevad, et koostöös lahenduse leidmine oleks odavam 
ning profesionaalide nagu arhitekti palkamisest oleks kasu, kuid tuleb kindlustada, et 
nad suudaks arvestada kohalike elanike arvamustega.44

Üheks koostöö võimaluseks omavalitsuse ja kohalike elanike vahel on olnud projektid 
„Hoovid korda“ ja „Roheline õu“. See on üks vähestest viisidest, kus huvirühmad otse 
kohtuvad. Osalemine nendes projektides on siiski madal, millest võib järeldada, et hu-
vigruppide vahel puudub koostöö. Üheks põhjuseks võib olla, et korteriühistud ei ole 
aktiivsed ning ei suuda moodustada ühtset arvamust.45

41 A.Kägu, Linnavõim ja koordineeritud omaalgatus: Väike-Õismäe tuleviku planeerimise võimalused, magistritöö, 
Tartu 2015, lk 33
42 A.Kägu, Linnavõim ja koordineeritud omaalgatus: Väike-Õismäe tuleviku planeerimise võimalused,lk 17
43 A.Kägu, Linnavõim ja koordineeritud omaalgatus: Väike-Õismäe tuleviku planeerimise võimalused, lk 34
44 A.Kägu, Linnavõim ja koordineeritud omaalgatus: Väike-Õismäe tuleviku planeerimise võimalused, lk 44
45 A.Kägu, Linnavõim ja koordineeritud omaalgatus: Väike-Õismäe tuleviku planeerimise võimalused, lk 35
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Keldrimäe ja Juhkentali alal tegutseb Juhkentali Selts, mis on enda rolliks võtnud piirkon-
na keskkonna arendamise ja kogukondliku linnaruumi  loomise. Nad näevad ala poten-
tsiaalse pilootprojektina ning tahavad paremini organiseerida asumi tööd ja soovivad 
luua kogukonnamaja ja -ala. Selts on näinud vaeva, et kaasata end asumis toimuvatesse 
arendustesse (Keskturg, Härjapea jõe teekond, Lightpark) ja tuua kohalike elanike soov-
id reaalsusele lähemale.46

Juhkentali Seltsi kirjas Tallinna Linnavalitsusele toovad nad välja, et „sotsiaalse kvali-
teedi aluseks on kohalik kogukondlikkus (ka asum on kogukondlik mõiste), piirkonna-
ga seotud inimeste isiklik suhestumine asumiga, aktiivne panustamine selle kvaliteeti. 
Suuremates linnades on vaja asumeid kui kohalikke üksuseid. Üksnes ürituste korral-
damine asumeid kogukondlikult toimima ei pane. Selleks on vajalik võtta Tallinnas seni 
vaid piiridena eksisteerivate asumite toimimiseks tingimuste loomine kavakindlalt linna-
valitsuse strateegiliseks eesmärgiks. Asja saab teostada vastavalt võimalustele ja koha-
likele tingimustele.” 47

Selts on asumi elu paremaks muutva vahendina hakanud moodustama naabruskon-
dasid. Nad on kokku viinud erinevate majade elanikke või korteriühistuid, kuid ak-
tiivset tegevust suuresti veel toimunud pole. Ainukesena tegutseb aktiivselt Aafrika 
naabruskond.48 

Juhkentali, Keldrimäe naabruskondade organiseerimine 49
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4. Näited linnaruumi elavdamisest
4.1 Prinzessinnengarten
Prinzessinnegarten ehk Printsessi aed on hea näide sellest, kuidas kohalike initsiatiivil 
on mahajäetud ja tühjast platsist loodud mitmekesine ja kutsuv kogukonnaaed. Aed 
asub Berliini keskel Moritzplatzi piirkonnas. 50

Ala, kuhu Prinzessinnegarten loodi, seisis üle 50 aasta tühjana. Kaks kohalikku, Rob-
ert Shaw ja Marco Clausen, otsustasid 2009. aastal elukvaliteedi tõstmiseks platsiga 
midagi ette võtta. Olematu aiandusoskusega algatasid nad kogukonnaaia. Kohalikud 
elanikud võtsid algatusest kiirelt osa ja koos korrastati ala ning varasem mahajäetud 
ala muutus roheliseks ja meeldivaks kohaks, kus on võimalik õppida taimekasvatust, 
suhelda ja jagada kogemusi. 51

Kuna nad rendivad pinda Berliini linnalt, siis loodud aed on mobiilne ja teisaldatav. Kõik 
taimed on istutatud kastidesse, liivakottidesse, tõstetud peenardesse. Sealsest aiast on 
saanud hobi ja ühenduslüli naabruskonnas, kus vanemad türgi naised õpetavad saks-
lastest it-töötajatele, kuidas õigesti tomateid kasvatada. Aeda kasutavad kõik vanuse-
grupid. Päevasel ajal tulevad parki lastega pered ja vanurid ning õhtusel ajal veedavad 
noorte seltskonnad seal mõnusalt aega. Aed on isemajandav ning kõik vajalikud tulud 
saadakse kohalike saaduste müügist ning kohviku tulust, mis linnaaia saadustest toitu 
valmistab.52

Aial on suur roll ka kohaliku kogukonna tegevustes. Tihti korraldatakse seal erinevaid 
sündmusi, mis naabreid kokku toovad. Nüüdseks on Berliini omavalitsus tegutsemisega 
kaasa läinud ning toob seda näitena linna loodussõbralikkusest ja progressiivsusest.53

Printsessi aed enne ja pärast. 52
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4.2 Burnt Oak Centre
Teiseks näiteks toon Burnt Oaki kesklinna arenguplaani. Burnt Oak on Londoni üks ääre-
linnadest, mille peatänav oli muutunud ebaatraktiivseks, külastatavus oli vähenenud ja 
ärid vaikselt sulgemas või sõltumatud linnakeskusest. Kohalikele elanikele oli muutunud 
see ebameeldivaks paigaks. 

Nende probleemidega tegelemiseks palkas Londoni linn We Make That kollektiivi, et ar-
endada välja plaan, kuidas muuta linnakeskus taas atraktiivseks. 

 Projekti põhieesmärkideks olid:

• selge identiteedi loomine, mis rõhutab asukoha ainulaadset iseloomu;

• ettevõtluse tegevuskava, mis tugevdaks olemasolevaid ärisid ja samas tooks mit-
mekesisust, loomine;

• disainiettepanekute kogumi, mis muudaks kesklinna tänavapilti meeldivaks külas-
tus- ja elupaigaks, välja töötamine;

• rõhutamine, kuidas tuleviku arendused saavad mõjutada ja julgustada ajaloolise 
väärtusega ala kasvu; 

• piirkonna parandamiseks vajalike ressurside ja etappide, mida saaks rakendada 
lühikese, keskmine ja pika aja jooksul, loomine.54

We Make That kollektiiv pakkus välja neli asukohta, millele keskenduda. Tulemuseni 
jõudmiseks analüüsiti põhjalikult piirkonda ning suheldi kohaliku kogukonnaga, et mõis-
ta nende vajadusi.

Esimene fookuspunkt  „kogukonna klaster“  asub kohaliku raamatukogu juures. Sealne 
eesmärk on avada ja täiustada kogukonna vara.      See hõlmab endas uue graafilise tea-
detetahvli loomist raamatukogu tühjal seinal, hoone esifassaadi uuendamist ning kiriku 
aia väljavahetamist, ühenduse loomist pargi ja raamatukogu vahel, jalakäijate muga-
vuse parandamist ristmikul, pargi värava parandamist ja uute siltide loomist, kiriku kel-
drile, kus peetakse kogukonna tegevusi, juurdepääsu parandamine.55

Teine fookuspunkt, „jaama saabumine“, keskendub rongijaama ümbruse korrasta-
misele. Praegu on jaama ees olev ala segamini ning seal domineerivad bussipeatused 
ja korrastamata kioskid. Jaamahoone ise on võluv ning väärib esinduslikku esiplatsi.56 

Lahendus pakub välja kioskite väljavahetamise, tänavamööbli korrastamise, silla sein-
tele graafilise installatsiooni lisamise, roheala korrastamise, bussipeatuse loogika paran-
damise ja jaama kioskite fassaadide uuendamise.

Kolmas fookuspunkt keskendub põhitänava korrastamisele, et praegu segamini ja auto-
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keskne tänav muutuks kasutajasõbralikumaks. 
Lahendusena pakuvad arhitektid välja kiirus-
piirangu alandamise, ärihoonete fassaadide 
parandamise, poodide disainkataloogi loomise, 
uue tänavamööbli tutvustamise ning meistri-
meeste süsteemi loomise, kes aitaksid tänavat 
tervena hoida. 57

Neljanda punktina on välja toodud „Burnt Oak  
Broadway“, kus jalakäijatel on vähe ruumi ning 
liiklus veelgi domineerivam. Lahendusena on 
välja pakutud eksperiment mõningate teenin-
dusteede sulgemiseks, et pakkuda jalakäijatele 
rohkem ruumi. Lisaks on esitletud  võimalust 
katsetada olemasoleva turu asukoha muutust.58 

Esimene faas projektist on valmis ning tu-
lemused näitavad, et kohalikud on uuendustega 
hästi kaasa läinud.(Tulemus piltidel) Kogukond-
lik tegevus on kasvanud ning rahulolu tõusnud. 
Projekt näitab, kuidas väikesed suunatud muu-
datused võivad kaasa tuua suure mõju kohali-
kule piirkonnale.59

57 We Made That, Burnt oak Looking forward , A plan for Burnt Oak to centre, lk18
58 We Made That, Burnt oak Looking forward , A plan for Burnt Oak to centre, lk20
59 We Made That, Burnt Oak Town Centre: Making change in one of London’s most diverse high streets, 
https://www.wemadethat.co.uk/projects/burnt-oak-town-centre
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5. Projekt
5.1 Linnaruumi arendamise elemendid 
Magistritöös on välja töötatud linnaruumi arendamise elementide kogumik. Kogumik si-
saldab võtteid, kuidas aktiveerida ning muuta keskkonda kvaliteetsemaks ja inimsõbra-
likuks. Elemendid on jaotatud nelja gruppi, mis keskenduvad erinevatele linnaruumi as-
pektidele.

Grupp „Avaliku ruumi täiustused“ keskendub linnaruumi igapäevastele elementidele 
nagu pinnakatted, tänavamööbel, liikluskorraldus, haljastus ja valgustus. Need on ele-
mendid, mida leidub igas tänavaruumis, kuid mille kvaliteedist sõltub palju. Mida kvali-
teetsemad ja mitmekesisemad on elemendid, seda parem on linnakeskkond.

Grupp  „Avaliku ruumi aktiveerimine“  koondab linnaruumi tegevuste täiustamist. Siia 
gruppi kuuluvad näiteks mänguala, kiiged, tänavagalerii, taskupark, välituba ja kohvik. 
Need elemendid kutsuvad inimesi linnaruumis rohkem aega veetma ja pakuvad aktiivse-
id kasutamisvõimalusi. Tegevuste rohkus toob linnaruumi rohkem inimesi ning soodu-
stab suhtlemist.

Gruppi „Kogukonna tugevdamine“ kuuluvad elemendid, mis soodustavad kogukonna 
tekkimist nagu näiteks kogukonnaaed, sündmuste väljak ning identiteeti tugevdav mär-
gistus. 

Grupp „Privaatse ruumi täiendus“ sisaldab endas elemente, mis on mõeldud eravaldu-
sesse kuuluvate alade täiustamiseks. Siia kuuluvad eripärased sissepääsud, kasvuhoone, 
uksesine pink, potitaimed, jalgrattaparklad, istumisaed, terrassid, lillekastidest piirid, 
pehmed piirded. Need elemendid aitavad täiustada linnakeskkonda. 

Projektis on elementidele määratud kindlad asukohad, kuid neid saab kasutada mitme-
des kohtades. Kogumiku eesmärgiks on tutvustada linnaruumi võimalusi ja seda, millist 
mõju erinevad elemendid omavad.

Elementide kirjeldusse kuulub lühike ülevaade, teostaja, keerukuse tase ning mõju lin-
naruumile.
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Avaliku ruumi täiustused

Haljastus
Läbimõeldud taimestik on hea viis, kuidas 
muuta linnaruumi põnevamaks ja omapärase-
maks. Mutes keskkonda liigirikkamaks. Samu-
ti aitab linnarohelisus vähendada stressi, 
lõõgastuda ja taastada tähelepanu ning kont-
sentratsioonivõimet (Grete Arro loeng) Haljas-
tus aitab ühtlustada kliimat. 

Pinnakatede uuendamine
Pinnakatede uuendamine muudab piirkonna 
atraktiivsemaks. Samuti saab pinnakatetega 
organiseerida linnaruumi ja eraldada kõnnitee, 
auto- ja rattateest.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija  
Keerukus                  
Mõju

Omavalitsus  
Keskmine

Omavalitsus 
Keeruline           

Liikluskorralduse muudatused
Muudatused liikluseskorralduses aitavad 
rahustada liiklust ning muuta keskkonda 
inimesele ohutumaks. Nendeks võivad olla 
ülekäigurajade loomine, tänava ühesuunal-
iseks muutmine, kiiruspiirangu alandamine.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omavalitsus
Keeruline                 
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Iseloomulik puu
Aitab ruumi piiritleda ning töötab orientiirina. 
Samuti toob linnaruumi rohelust ja muudab 
piirkonda atraktiivsemaks.

Valgustus
Hea valgustus aitab luua pimedal ajal meele-
olu ning tõstab turvatunnet. Valgustuse ole-
masolu pikendab pimedal ajal kasutusaega.

Tänavamööbel
Mööbel linnaruumis tõstab asukoha atrak-
tiivsust ning ergutab tegevusi ja sotsiaalse-
id kokkupuuteid. Tänavamööbel muudal lin-
naruumi kasutamist lihtsamaks pakkudes 
puhkevõimalusi. Pingil istuda on tunduvalt 
parem kui betoonplokil jalga puhata.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omavalitsus   
Lihtne                 

Omavalitsus
Keskmine                

Omavalitsus
Lihtne                 
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 Avaliku ruumi aktiviseerimine

Mänguala
Mitmekesine ja eri vanustele mõeldud mängu-
väljak kutsub tegutsema nii noori kui vanu ja 
soodustab omavahelist suhtlust. Pakub tege-
vusi välises keskkonnas. Mengualasse võivad 
kuuluda pisematele lastele mõeldud liivakas-
tid ja kiigud kui ka suurematele lastele näiteks 
lauatennise lauad ja korvpalli väljak. Mängu-
väljak on ka hea kogunemis- ja suhtlemiskesk-
kond.

Kiiged 
Kiiged on kõigile inimrühmadele sobilikud ja 
head ruumi aktiviseerijad. Kui rulaparke ja kor-
vpalliväljakuid kasutavad rohkem poisid, siis 
kiikedel tunnevad mugavalt end kõik. Samuti 
on kiikumine hea aktiivne ootamisaja tegevus. 
Näiteks on see tore lisand bussipeatusele.

Välituba
Välitoad on kiire ja lihtne võimalus, kuidas 
laiendada raamatukogu pindala. Samuti pa-
kuvad need privaatsemat töö või õppimise 
võimalust. Lisaks on õpitoad hea vaheldus 
tubasele töötamisele ning annab võimalust 
nautida head ilma ka töö tegemise ajal. 

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omavalitsus 
Keskmine                 

Omavalitsus   
Lihtne                 

Omavalitsus 
Lihtne                 
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KOHVIK

Taskupark
Taskupark võib olla toredaks kohtumiskohaks 
ning annab muidu kasutuseta jäänud ruumile 
tähenduse. Aktiviseerib linnaruumi ning loob 
võimaluse puhkamiseks. Samuti suurendab 
linnahaljastuse osakaalu.

Keldrimäe kohvik
Tänava kohvikud pakuvad unikaalset keskkon-
da, mis on eripärane linnadele. See on koht, 
kus inimesed saavad rahulikult ja õigustatult 
aega viita ning jälgida õmbruskonnas toimu-
vat. Kohvikud töötavad ka tõmbenumbri ja ko-
gunemiskohana.

Tänavagalerii
Tänavagalerii on hea viis, kuidas aktiveerida 
tuima seina. Galerii soodustab elanike teadlik-
kust tänaval toimuvast. Lisaks rikastab täna-
varuumi ja on kohtumiskohaks ning ruumi su-
unajaks.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omavalitsus
Keskmine             

Ettevõtja  
Keeruline

Ettevõtja
Keskmine                
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Kogukonna tugevdamine

Kogukonnaaed
Kogukonnaaed on hea koht, kus kasvata-
da köögivilju ning tuvuda naabritega läbi 
jagatud kogemuse. See on koht, mis kutsub 
esile isearendamist, ehitamist, kasvatamist, 
mis loob tugevamat kogukonda. See pakub 
võimalust tegeleda taimekasvatusega, kui 
enda aed puudub. Samuti on kogukonnaaiad 
head õppimiskohad. Kogukonnaaeda võib 
kuuluda kasvuhoone, kanala, kuur, väliköök, 
tualett. Kogukonnaaed on hea kohtumispaik 
naabritele, sest see on jagatud maa ning kõik 
tunnevad ennast osalejana.

Märgistus
Eritellimusel valmistatud sildid aitavad es-
ile tuua tõmbepunkte. Need aitavad kaasa 
naabruskonna ühtse identideedi loomisele. 
Nendeks võivad olla sissepääsud. Samuti ai-
tavad orienteeruda linnaruumis.

Sündmuste väljak
Mitmekülgne väljak, mis võimaldab vastavalt 
vajadusele kergelt ruumi õmberkorraldamist. 
Hea koht, kus korraldada erinevaid üritusi 
nagu loengud, filmiõhtu, kontserdid, turg.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Elanikud
Keskmine

Omavalitsus
Keskmine

Omavalitsus
Keskmine
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Privaatse ruumi täiendused

Kasvuhoone
Kasvuhoone on hea koht kuhu varjuda ilma 
eest. See on suve pikendajaks ja toob kevadet 
lähedamale. Kasvuhoonet saab kasutada nii 
taimede kasvatamiseks kui ka vabaaja ruum-
ina. Mõnus koht, kus veeta juba veidi jahedaid 
suveõhtuid. Samuti võimaldab kasvumaja ruu-
mi sulgemist ja seeläbi tagab turvalisust ning 
hoiab võõrad eemal. Samuti aitab kasvuhoone 
piiritleda vabaruumi. 

Pink
Inimestele meeldib vaadelda elu tänaval. Pingi 
lisamine maja ette on lihtne viis, kuidas tekit-
ada võimalust tubastele inimestele võimaluse 
vaadelda maailma mugavalt . Pingi lisamine 
defineerib pool-privaatse ala maja ees. Paigal-
da pink, huvitava vaate suunal. 

Eripärased sissepääsud
Erinevad sissepääsud toovad tänavapilti mit-
mekesisust. Sissepääsud on inspireeritud 
ajaloolisest Liivalaia tänavapildist. Sissepää-
sude juurdeehitused loovad ruumi jalgrataste 
parkimiseks ning naabritega suhtlemiseks. 
Samuti muudavad eripärased sissepääsud 
orienteerumise lihtsamaks ning muudavad ke-
skkonda inimmõõtmelisemaks.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Korteriühistu   
Keskmine                 

Korteriühistu   
Lihtne                 

Korteriühistu   
Keeruline
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Terrassid
Terrassid on hea viis, kuidas pehmendada 
privaatse ruumi üleminekut avalikuks ruu-
miks. Lisa pääsud hoovi aitavad ühendada 
tubast elu hooviga. See loob pehme piirde 
ning toob linnaruumi isikupära ning mitmeke-
sisust. Samuti soodustavad terrassid naabrite 
vahelist suhtlust. 

Jalgrattaparkla
Hea viis, kuidas edendada aktiivset eluviisi on 
soodustada jalgrattaga liikumist. Parkimisko-
had lihtsustavad jalgratta omamist. 

Potitaimed
Potitaimede väliruumi toomine on kõige 
kiirem ja lihtsam viis, kuidas luua mitmekesi-
sust ja rohelisust linnaruumis. Potitaimed ei 
nõua suurt pühendumist ja on vajaduse korral 
lihtsalt eemaldatavad. Samuti potitaimede lin-
naruumi paigutamine suurendab vastutustun-
net.

Omanik/elluviija  
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija  
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija  
Keerukus                  
Mõju

Korteriühistu  
Keeruline           

Korteriühistu 
Lihtne        

Elanik/koreriühistu
Lihtne

Privaatse ruumi täiendused
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Istumisaed
Hea ruumi piiritleja. Tavaline kõrge aed või 
hekk lõikab ruumi katki ning kasutajatel pole 
võimalust olla ühenduses omavahel. Ilma piir-
ita oleks ka ebameeldiv. Lisaks pakub puhka-
misvõimalust. Eraldab avaliku privaatset, kuid 
annab võimaluse olla seotud.

Pehmed piirded
Pehmed piirded aitavad organiseerida mui-
du laialivalguvat linnaruumi. Piirded moo-
dustavad inimmõõtmelisema linnaruumi. 
Inimesed tunnevad ennast väiksemas ruum-
is turvalisemalt. Pehmeks piirdeks võib olla 
näiteks hekk, ronivataimede sein, taimekastid.

Lillekastidest piirid
Lillekastid on parem lahendus torupiiretele. 
Lisaks piiride loomisele, toovad lillekastid lin-
naruumi rohelust. Nendega on lihtne muuta 
afaltkattega parklat inimsõbralikumaks.

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija    
Keerukus                  
Mõju

Omanik/elluviija
    
Keerukus                  
Mõju

Korteriühistu   
Keskmine                

Korteriühistu   
Keskmine               

Korteriühistu/
Linnavalitsus   
Lihtne              
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5.2 Asukoht
Keldrimäe on asum Tallinna kesklinnas, mis piirneb Liivalaia tänava, Juhkentali tänava, 
Odra tänava ja Tartu maanteega. Keldrimäel elab 2021. aasta seisuga 5593 inimest ning 
pindalaks on 0,35 km². Eestlasi neist on 50% ja venelasi 32%. 60

5.2.1Ajalugu

Keldrimäe on väga rikkaliku ajalooga linnaosa. Sealne vanim asustus tekkis Härjapea jõe 
ümber, mis suunati 1930. aastatel maaalusesse torru. Tänapäeval on jõe ürgorgu näha 
Kaasani kiriku taga. Jõe ümber elasid linakangrud, kes jões riiet niisutasid ja kallastel 
seda pleegitasid. Lisaks ehitati jõele vesiveskeid, mis pani aluse kohalikule tööstusele.61 

Varasemalt on Keldrimäe kandnud Pleekmäe ja Liivapealse nime, mis tulenesid seal-
setest linakangrutest ja liivaluidest. Oma praeguse nime sai asum enne teist maail-
masõda Keldrimäe tänava ääres asunud suure betoonkeldri järgi.62 

19. sajandi algul hakkas Keldrimäe piirkonna vastu huvi tundma ka eestlastest eeslin-
lased ja kaupmeestest linnakodanikud. Nemad rentisid suuresti maju välja või rajasid 
kõrtse. Sellel ajal tegutses Liivamäe tänaval neli kõrtsi.63

20. sajandi algul tekkis Keldrimäele tihedam asustus. Liivamäe ja Keldrimäe tänava üm-
brusesse ehitati enamjaolt 1-2 korruselisi puithooneid. Suurem osa sellest hävis 1944. 
aasta märtsipommitamises. Nende asemele püstitati 4-5-korruselisi kivimaju. Samuti 
toodi lagedaks põlenud kvartalile Estonia teatri juurest üle turuplats, millest sai Kesk-
turg. 64

1970. aastate alguses koostati Keldrimäe rekonstrueerimiskava, mille autoriteks olid 
Mart Port, Malle Meelak ja Oleg Zemtshugov. Plaan nägi ette säilinud puithoonestuse 
hävitamist ja nende asendamist kuni 9-korruseliste paneelmajadega. Eesmärk oli ehit-
ada 13000 m² üldpinda 6000 elanikule.65 Plaani lõpuni täide viia ei jõutud ning Mardi, 
Jakobi, Odra ja Lastekodu tänavatel on veel kohati tunda kunagist Keldrimäe hõngu. 66



N      
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5.2.2 Kasutuseta alade tüübid Keldrimäel

Töös on analüüsitud ning kaardistatud Keldrimäe piirkonna välisruum. Vaatluse tu-
lemusena ning maa-ameti ruumiandmete põhjal on jaotatud ruum 8 kategooriasse.

•  Hooldamata kasutuseta ruum

•  Hooldatud kasutuseta ruum

•  Hea kasutusega ruum

•  Suletud hoovid, mis on kasutuseta

•  Suletud hoovid, mis on kasutusega

•  Avaliku sektori suletud hoovid

•  Erasektori suletud hoovid

•  Mänguväljakud

•  Parkimine

Analüüsist selgub, et Keldrimäe läänepoolsem ala on kehvemas seisus kui idapoolne. 
Idapoolel on rohkem säilinud ajaloolist hoonestust ning hoonete mahud on väiksemad. 
Seal on rohkem ka uusarendusi ning tänavarütm on selgem. Läänepoolse osa moo-
dustab vabaplaneeringuline linnaruum, mis on laialivalgunud ning omandivormid on 
keerulisemad. 

Keldrimäe piirkond on pidevas muutuses. Hetkel on suuremateks arendusteks uue 
Keskturu loomine, Lastekodu tänava rekonstrueerimine, Odra tänava äärse elamukom-
pleksi ehitamine ning Liivalaia tänava äärde kerkiv ärihoone. Seega on käesolevas töös 
keskendutud aladele läänepoolses Keldrimäel, mida ei oota ees arendused.
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5.3 Saali hoov
Saali hoov on kortemajadega piiritletud sisehoov, mis on ülesehituselt privaatsema tun-
netusega. Varasemalt olid hooned ehitatud Dvigateli tehase töötajatele. Algselt asusid 
hoovis puhkealad, mängualad ning isegi uisuväljak. Tänaseks päevaks on sellest alles 
jäänud vaid riismed. Ühtne sisehoov on muutunud suuresti autode parklaks. Hoov on 
jaotatud mitmeks haldusüksuseks, mida omavad erinevad korteriühistud ja omavalit-
sus. Selline jaotus on koostöötamise muutunud keeruliseks. Hoovis on võimsust võt-
nud igatpidi parkivad autod. Nende kontrollimiseks on erisuguseid piirdeid nagu be-
toonplokid, pollarid, betoonkerad, lillekastid. Pinnakatted on hooldamata ja augulised. 
Korteriühistud on oma maatüki eest erineva aktiivsusega hoolt kandnud. Keskel asub 
linna halduses olev mänguväljak, mis ei seostu olemasoleva kontekstiga. 

Vestluses Lastekodu 3 korteriühistu esimehe Valdislav Mashatiniga selgus, et  soovi 
sisehoovi arendada on olemas, kuid keeruline on teha koostööd teiste korteriühistutega. 
Iga maja on eriaktiivsusega ning suhtlust raskendab nii keelebarjäär kui ka bürokraa-
tia. Samuti kehtivad Saali hoovile ka muinsuskaitse reeglid. Mashatini sõnul on hoovi 
allakäiku mõjutanud elanike vananemine, üürikorterite tekkimine ning suur elanike arv, 
mis vähendab omanditunnet. Samuti hooldab linn vähe omavalitsusele kuuluvat ala. 6768

Oma lahenduses keskendusin avaliku ruumi ja privaatse ruumi piiride pehmendamisele, 
et tekiks omapärane linnakeskkond, mis peegeldaks sealseid elanikke. Terrassid, mis 
avanevad korteritest sisehoovi, tihendavad seost väliruumi ja siseruumi vahel. Samuti 
annab see võimaluse oma väliruumi tekkeks. Hooviala on jaotatud nii, et igale trepikojale 
tekib oma ala, mille eest hoolt kanda. Nendeks on terrassid hoovis, kuhu võib paigutada 
vastavalt soovile mööblit või otsamaja puhul jagatud rõdu, mis ulatub trepikojast välja 
sisehoovi. Samuti on läbi mõeldud prügi sorteerimine. Autode parklaala on vähendatud 
ja suurendatud on jalgratta parkimise võimalusi.  Kogu piirkonnas on värskendatud hal-
jastust.

Ühisaladena on loodud mänguväljaku ala, kus jagub tegevusi nii vanadele kui noortele. 
Samuti on loodud ühisruum, kus saab korraldada ühistu koosolekut või pidusid. 

Poolprivaatsete ruumide loomine ja ruumijaotamine tõstab omanditunnet ja elanikud 
suhestuvad paremini ümbritseva keskkonnaga.

67 Vestlus Vladislav Mashatiniga
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5.4 Keldrimäe kogukonna keskus
Võlvi tänava kvartali mulje loob Keldrimäe rekonstrueerimise kava järgi ehitatud hooned 
ning nullindatel ehitatud kortermajade kompleks. Vabaplaneeringuga kvartali sees asub 
maa-alune garaaž, mille katus on hooletusse jäetud. Ala keskele on ette nähtud äri ja 
ühiskondlike ehitiste maa, mis hetkel on muudetud europargiks. Tänavaruumi on üle 
võtnud parkivad autod ning jalakäijatele ruumi ei jätku. Samuti pole tänava väljaehitamisi 
korralikult lõpuni viidud ning kõnniteed katkevad. Haljastusele pole tähelepanu pööratud 
ning piirdutud on suuresti muruplatsi ja mõne mägimänniga. Inimeste tihedus on siin 
väga suur, kuid linnapildis see ei väljendu, sest ei jääda kodu ümbrusesse peatuma, vaid 
liigutakse kvartalist välja. Kvartali ühes servas asub ka Tallinna Keskraamatukogu võõr-
keelse kirjanduse osakond, mis avaneb küll kvartalist välja.

Kaupo Olt, kes on Võlvi 8 korteriühistu esimees, tõdeb, et siinset linnaruumi tuleb parem-
ini organiseerida.  Ka siinsel kvartalil on  sarnaselt Saali hooviga raske ühist kokkulepet 
saavutada ning asjade organiseerimine nõuab palju energiat. Probleemina toob välja 
vandaalitsemise, mis takistab liinaruumi elementide toomist, sest need lõhutakse kohe 
ära. 69

Magistritöö projekt pakub välja kvartali keskel asuvale tühjale krundile kogukonnaaia 
loomist. Kogukonnaaed on hea võimalus tuua avalikku ruumi kaasalöömise võimalus. 
Vabaplaneeringuliste majade juurde on keeruline luua mõnusaid hoove, seetõttu on 
kogukonnaaia loomine siin parim võimalus. Kogukonnaaed loob ruumi naabritega kok-
ku saamiseks ning koos aja veetmiseks. 

Kogukonnaaia ja raamatukogu vahele teen ettepaneku luua sündmuste väljaku, mis 
pakub erinevaid ruumi võimalusi. Igapäevases kasutuses saab raamatukogu laienda-
da end välitubade näol linnaruumi. Raamatukogu saab olla pidepunktiks kogukonnaa-
iale. Teisedki kogukonnaaiad on kasutanud sellist võimalust nagu näiteks Laagna aed. 
Samuti on raamatukogu kohtumispunktiks Juhkentali seltsile. 

Kogukonnaaia teise serva olen välja pakkunud tänavale avanevates garaažides kohviku 
loomise, mis oleks tõmbenubriks ja kogunemiskohaks. Kolmik – kogukonnaaed, sünd-
muste väljak ning kohvik – looksid ühtse tõmbekeskuse, mis toob kokku erinevate hu-
videga inimesi ning aitaks naabritel üksteist tundma õppida.

69  Vestlus Kaupo Oltiga 
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5.5 Keldrimäe aktiivväljak
Neljanda sekkumisega keskendun Liivamäe ja Keldrimäe tänava vahelisele alale. Asu-
kohta iseloomustavad iseloomutud laiuvad muruplatsid, betoonkeldri tühi katus, kõrge 
aed Hiina RV suursaatkonna majandus- ja kommertsbüroo hoone ümber, organiseeri-
mata parkla. Samas on Mardi tänavale alles jäänud mõned väikesed Tallinna tüüpi puit-
majad, millel on eraldatud hoov.  Ala läbi kergliiklustee, mis ühendab Keskturgu Juhken-
tali tänavaga. 

Projekt pakub välja täiendada olemasolevat kergliiklusteed mitmekesise haljastusega. 
Läbimõeldud haljastus vähendab hoolduskulusid ning moodustab rohelise linnake-
skkonna. Lahenduses on eraldatud jalgrattatee kõnniteest ning ühendatud Keldrimäe 
tänavaga. Rajale on moodustatud puhkamise sopid meeleoluka valgustuse ja istumis-
võimalustega. Tühjale garaaži katusele on pakutud välja aktiivväljaku loomine, mis pa-
kuks linnaruumis olemise võimalust ka teismelistele, kes tavalisest mänguväljakust on 
kasvanud välja. Mardi tänaval on tänavaruumi organiseeritud ning eraldatud kergliikle-
jad sõiduteest. Ristumisele tekib autoliiklusest eraldatud plats, kuhu on paigutatud mit-
mekülgne tänavamööbel, mis pakub varjualust ning vajadusel võimaldab supiköökidel 
paremini ennast organiseerida. Olemasolevad torupiirded olen lillekastide vastu välja 
vahetanud. Samuti lisanud kõrghaljastust Mardi tänava äärde.
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5.6 Haljas tänav
Liivamäe tänava moodustavad ühelt poolt kaks pikka kortermaja ning teiselt poolt ga-
raažid. Tänava mulje on väga ühekülgne ning isikupäratu. Tänava äärde jäävad sihtot-
starbeta muru või võsa platsid, mida keegi ei kasuta. 

Magistritöös pakun välja kortermaja sissepääsude ümberehituse, mis mitmekesistaks 
linnaruumi ning pakuks paremat võimalust naabritega suhtluseks. Lisaks näen ette ee-
saedade loomist, mida piiritleb madal isteaed. Samuti rohke haljastuse lisamist.

Liivamäe ja Mardi tänava ristile olen pakkunud välja taskupargi loomise, et võtta kasu-
tusele alaväärtustatud ala. Samuti olen välja toonud kõnniteede lõpetamise ja erinevate 
liiklejate alade piiritlemise pinnakatete näol. Nurga fokusseerimiseks olen välja pak-
kunud iseloomulike puude istutamist, mis raamistaksid tänavat. Liivamäe 7 kortermaja 
hoovi olen pakkunud välja istumisnurga ning varjualuse ehitamise. Lahenduse juurde 
kuuluvad ka jalgratta parkimise võimaldamine, prügi sorteerimise võimaluste loomine, 
tänavamööbli toomine linnaruumi.
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Kokkuvõte 
Praegune linnaruum on lahendatud autokeskselt ning inimmõõtmele pole piisavalt 
tähelepanu pööratud. Linnaruumi kvaliteeti loovad suuresti väiksemad detailid ning 
need on jäänud tahaplaanile. Linnaplaneerimises keskendutakse suurele skaalale ning 
mikrotasandi elemendid jäävad varju. 

Probleemiks on erinevate osapoolte (omavalitsus, erasektor , elanik) suhtlus, mis on tihti 
ühepoolne. Mikrotasand on jäetud kohalike elanike õlule, kuid neil puuduvad võimalused 
ja teadmised seda organiseerida. Probleemiks on ühtse idee puudumine, mille põhjalt 
oleks lihtsam ühiseid otsuseid vastu võtta.

Magistritöö fookuses on uurida, millised tegurid moodustavad kvaliteetse linnaruumi 
ning kuidas neid rakendada. Kvaliteetne linnaruum mõjub meeldivana ning suurendab 
linnas veedetud aega ning tegevuste arvu. Inimsõbralik keskkond tugevdab sotsiaalseid 
suhteid ning taastab vaimset tervist.

Käesolev töö sisaldab endas linnaruumi arendamise elementide kogumikku, mis toob 
välja erinevad linnaruumilised võimalused ning kuidas need mõjutavad ümbritsevat kes-
kkonda. Elementide kogumiku  põhjal on loodud visioon Keldrimäe piirkonnale, et moo-
dustuks mitmekülgne, aktiivne naabruskond.

Välja pakutud lahendused on töötatud läbi ideeprojektina ning vajavad edaspidi täpsemat 
edasi arendamist. Koostöötamise ja rahastamise mudelid vajavad uurimist ja lahen-
damist. 
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Abstract
Nowadays the urban space is car-centered and there is not enough room nor attention 
for people. The quality of urban space is mostly made up by smaller details, which are 
not usually set as a priority. Urban planning is concentrated on the big scale and mi-
crolevel elements ? are forgotten.

One of the problems of urban planning is the communication between different parties 
(local government, private sector and the people), which is often one-sided. Microlevel 
planning is left on the residents’ shoulders and often they lack the knowledge and oppor-
tunities to realize change. Another problem is the lack of a uniform and cohesive idea, 
which would make the decision-making easier.

The focus of this Master’s thesis is to examine, which factors make a high quality urban 
space and how to apply them. Good urban space feels pleasant and increases the time 
spent  in the city. Human-friendly environment strengthens social relations and has a 
positive influence on mental health.

In this thesis there is a collection of urban planning elements which can be used to find 
opportunities for urban planning and also how they affect the environment. A vision for 
a diverse and active Keldrimäe area has been made based on the collection of elements. 
All these solutions are as idea-projects and need further development. Models of fund-
ing and collaboration need to be explored and researched more.
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