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Mis on loov linn?
• Kasvas välja 1980tel kultuurikvartalite poliitikast, 

mille fookuses oli linnaplaneerimise parandamine;
• Charles Landry – loovad võivad olla igasuguste 

valdkondade, elukutsete esindajad; suur rõhk miljööl; 
• Loov linn soodustab oma elanike hulgas loovust ja 

pakub neile emotsionaalselt rahuldust pakkuvaid 
kohti ja elamusi (Yencken, 1988);
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Mis on loov linn?
• Kogu linna haarav ökosüsteem, vastastikuses
toimes olev organism, kus linna ruum ja märgisüsteem, 
sotsiaalsed võrgustikud ja väärtushoiakud mõjutavad 
inimesi ja nende iseorganiseeruvat tegevust läbi 
tagasisidestatud signaalide.
• (kultuuriline) loov kapital võimendab sotsiaalset ja 

majanduslikku kapitali;

Loova linna tunnused
• suund interdistsiplinaarsusele: kasutatakse 

mehhanisme, meetmeid, mis integreerivad eri valdkondi 
ja/või mis avaldavad mõju valdkondade kompleksile;

• loovuse ja loomise (väärtusahelad jt) seadmine
keskpunkti;

• inimeste tähtsustamine ja fookusesse seadmine, fookus 
nõudluse poolelt nihkumas pakkumise poolele;

• keskkonna, ruumilise elemendi tähtsustumine kultuuri ja 
loovuse arendamisel;

• immateriaalsete teemade tähtsustumine
sekkumismehhanismide valikul.
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Loova linna tunnused: 
• kultuuriline mitmekesisus;
• innovaatiliste ja loovettevõtete olemasolu;
• hästi toimivad võrgustikud inimeste, ettevõtete ja avaliku võimu 

vahel;
• ehitusliku keskkonna mitmekesisus, kvaliteetne avalik ruum;
• loovisikute kaasamine avaliku võimu poolt;
• kõrgharidusasutuste teadlikkus oma rollist kvalifitseeritud, 

paindliku ja loova tööjõu ettevalmistamisel;
• teadus-arendustegevuse ja ettevõtluse vahelised tihedad 

sidemed;
• Vaba aja, meelelahutuse ja enesetäiendamise võimalused;
• Vaba aja tervistava veetmise võimalused;
• head kommunikatsioonivõimalused;
• era- ja avaliku sektori koostöö;
• hästi töötav transpordi taristu.

Liikumine (muutumine)



14.12.2016

4

Mängulisus

Ühine elutuba
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Mida linnad on teinud?
1. Pindade ja hoonete võimaldamine, arendamine. 
• tehaste jm hoonete ümberehitamine või loovisikutele ja -

ettevõtetele uue linnapiirkonna loomine;
• pindade pakkumine loovaks tegevuseks ja loovettevõtluseks 

(oluliseks peetakse pikaajaliste rentimisvõimaluste 
olemasolu);

• loomekeskuste loomine, kohtade loomine näituste, 
sündmuste jms jaoks.

2. Linnakeskkonna arendamine, atraktiivsemaks 
muutmine.
• disaini, arhitektuuri jt kunstivaldkondade “ärakasutamine” 

linna arendamisel;
• olemasolevate keskkonnaelementide ärakasutamine; 

jõepiirkonna väljaarendamine. Vesi nn ligitõmbaja;

Mida linnad on teinud?
• kultuuri-, loovkvartalite arendamine (sellega seoses endiste 

tehase- ja industriaalkomplekside ümberehitamine);
• kesklinnapiirkondade arendamine; üks suundumus „24 h
kesklinna arendamine”, mille kaudu püütakse arendada
kesklinn nn 24 tundi toimivaks elu- ja töökeskkonnaks;
• linna maineürituste arendamine. Üheks keskseimaks
võimaluseks festivalide korraldamine, et propageerida
kohalikku kultuuri, identiteeti, elavdada linna;
• IKT arendamise tähtsustamine ühe võtmeelemendina: 

mõjutab kõiki loomevaldkondi; loomevaldkondade ja IKT 
seostatud arendamisel nähakse ka olulist majanduslikku 
tähtsust, sh tuge innovatsioonile;

• taristu, sh telekommunikatsiooni, transpordi jm arendamine.
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Mida linnad on teinud?
3. Ettevõtluse arendamise, nõustamise ja inkubaatorite 
loomisega seotu.
4. „Pehme” taristu – võrgustike arendamine: ühelt poolt 
seostub erinevate valdkondade sidustamisega, teiselt poolt
kaasamis- ja osalemismehhanismide arendamisega:
• kunsti, kultuuri ja ettevõtluse koostööd toetavad meetmed;
• loovuse arendamine hariduses, toetamine hariduse kaudu 

jne;
• publikuarendus, kultuuritarbimise soodustamine;
• kodanike kaasamine kultuuri- ja loovusprogrammide kaudu

(sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks);
• rohujuure tasandi “kasutamist” talentide, loovate ideede 

leidmiseks;
• (loomevaldkondade) inimeste kaasamine sotsiaalselt ja 

majanduslikult mahajäänud piirkondade taaselustamisse;

Mida linnad on teinud?
5. Visioonil ja loovusel põhinev linnajuhtimine: 
visiooni omavate linnajuhtide olemasolu, nendepoolne 
eestvedamisoskus, ideede omamine ja initsiatiivikus; 
otsustusprotsessi paindlikkus ja loovus, erinevat tüüpi 
teadmiste ja erinevate tasandite, osapoolte esindajate 
kaasamine otsustusprotsessi. Linnapoolne roll 
partnerina, erinevate osapoolte kokkuviijana, 
kommunikatsioonivõrgustike tekitajana jms.
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Kui loov on linn? Näitajad
0 Kriitiline mass – nt tudengite arv linnas, ürituste arv 
0 Mitmekesisus – kohtade arv, etniliste rühmade arv
0 Ligipääsetavus – piletihinnad, ühistranspordi kasut
0 Turvalisus – tänavavalgustus, kuritegevus
0 Omanäolisus – esindushoonete külastatavus
0 Uuenduslikkus – loovettevõtete arv, loovisik toetus 
0 Sidustatus ja sünergia – üliõpilasvahetus 
0 Konkurentsivõime – uute ettevõtete arv, sissetulekud
0 Organisatoorne võimekus – PPP projektid

Tartu eeldused
o noortekesksus (üliõpilased);
o palju mitmekesiseid kultuuritarbimise võimalusi; 
o tugev loomeettevõtluse ja kultuuritegijate sektor;
o geograafiline asend (Ida-Lääs, Tallinn/Riia); 
o ajaloolise pärandi mitmekesisus (erinevate kultuuride 

mõjud);
o mitmekesise linnaruumi olemasolu (omanäolised 

linnaosad, jõgi, Toomemägi);
o lahendamata kohtade olemasolu (Raadi, Turu tn);
o akadeemiline potentsiaal, loovõppeasutused;
o smart-Tartu, uued tehnoloogiad, idufirmad;
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Tartu takistused
0 Kokkusaamise ja koostöö vähesus;
0 Visioonitus loova linna arendamisel;
0 Kehvad transpordiühendused;
0 Talentide rakendamise-ligitõmbamise-kinnihoidmise 

potentsiaal suuresti kasutamata;
0 Loovus „silotornis“, haridussüsteem ei soodusta;
0 Vähene tolerantsus;
0 Konkurentsivõime;

Sihtgrupid
Kui lai eesmärk, siis lai sihtrühm
Võtmerühmad: 
0 kultuurivaldkonna inimesed – loojad, korraldajad, 

vahendajad; 
0 noored;
0 linnavõim, erinevate osakondade ametnikud;
0 ettevõtjad, eelkõige loome- ja start-up-ettevõtjad;
0 teadlased
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Miks arendada? 
• Kas tööhõive/MAJANDUSliku aktiivsuse  suurendamine? 

innovatsioon ja disain; kõrgtehnoloogia; kultuurikaupade ja -teenuste 
tootmine; haridusteenused; vaba aja teenused; uued ärimudelid;  
võrgustikud; klastrid; teadmiste siire; turism; taristu ja transport;

• Kas HARIDUSe mõiste laiendamine? Haritus; loov füüsiline ja 
vaimne õpikeskkond; mitmekesised koolipidajad; publikuarendus; 
elukestev õpe; mitmekesised kultuuritarbimise võimalused;

• Kas elu- ja tööKESKKONNA atraktiivsemaks muutmine? linna 
piirkondade areng; ruumikasutuse ümberkujundamine; uute 
funktsioonide loomine; avaliku ruumi kvaliteet ja kasutus; ruumiliste 
sümbolite roll; loova keskkonna kujundamine ja  väärtustamine; 
loovuse kohad.

• Kas keskne on SOTSIAALSE sidususe küsimus? erinevad rahvused 
ja kultuurid;  sotsiaalsed rühmad; tolerants; meie-hoiaku tekitamine;  
sotsiaalse kapitali kasv; tööjõu struktuur; tööturu paindlikkus; 
elukestva õppe võimalused.

UNESCO loovlinnade 
võrgustiku eesmärgid

0 Teadvustada loovust kui strateegilist tegurit linna 
kestliku arengu tagajana ja suurendada selle rolli 
linna arengus;

0 Aidata kaasa kultuuriga seotud tegevuste, toodete ja 
teenuste loomisele ning levitamisele;

0 Arendada loovuse ja innovatsiooni keskusi ning 
avardada kultuurisektoris tegutsevate loojate ja 
spetsialistide võimalusi;

0 Parandada kultuurikaupade ja –teenuste nautimise 
võimalusi; 

0 Parandada kultuurielus osalemise võimalusi; 
0 Kultuuri ja loovuse lülitamine kohalikesse 

arengudokumentidesse;
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Mida soovib Tartu saavutada? 
Ideid: 

0 Majanduslik aktiivsus, tööhõive
0 Ruumilis-keskkondlik atraktiivsus
0 Sotsiaalne kaasatus
0 Kultuur hariduses, haridus kultuuris

Turism „tasuta kaasa“

Millel on Tartu fookus? Ideid:

0 Koostöö, sünergia
0 Mitmekesisus
0 Omanäolisus, eristumine
0 Uuenduslikkus 
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Nr 1: KOOSTÖÖ, SÜNERGIA
Ideid tegevussuundadeks

Majanduslik 
aktiivsus, 
tööhõive

Kultuur
hariduses, 
haridus kultuuris

Ruumilis-
keskkondlik 
atraktiivsus

Sotsiaalne 
kaasatus

Teaduse siire 
loovettevõtlusesse

Haridusasutuste
süsteemne 
koostöö 
(huvikoolide, 
muuseumide ja 
teiste) 
kultuuriasutustega 
(osaliselt T18.4)

Kunsti-/Huvi-
koolide lõputööde 
iga-aastased 
esitlused avalikus
ruumis

Loovisikute ja 
kodanike 
kaasamine linna 
avaliku ruumi 
kujundamisse 
(T17.1)

Omanäoliste ja 
koostoimeliste 
kultuuriklastrite
arendamise 
toetamine (T17.4)

Loomeinimeste
koostöö vastava 
aine õpetajatega 
koolides 

Äärelinlaste 
osaluse 
suurendamine
kultuuri 
tarbimises

Loomeettevõtluse 
õpe ja praktika 
koolidele

Loovuse rolli 
suurendavate 
kodanikualgatuste 
julgustamine

Nr 2: MITMEKESISUS
Ideid tegevussuundadeks

Majanduslik 
aktiivsus, 
tööhõive

Kultuur
hariduses, 
haridus kultuuris

Ruumilis-
keskkondlik 
atraktiivsus

Sotsiaalne 
kaasatus

Soodustada 
luksus-/niši-
(kultuuri)toodete
ja teenuste
loomist, 
levitamist;

Edendada paljude 
eri sihtrühmade 
hulgas loovust ja 
loovat 
eneseväljendust;

Magalate
mitmekesine ja -
funktsionaalne 
avalik ruum 
(kunst, sport, 
mäng jne)

Suurendada 
kultuuri tarbimist 
haavatavate 
sihtrühmade seas

Arendada 
väikeettevõtlust

Suurendada 
erivajadustega 
inimeste 
kultuurielule 
ligipääsu 
Rahvusvahelised
residentuurid, 
kultuurivahetus
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Nr 3: OMANÄOLISUS
Ideid tegevussuundadeks

Majanduslik 
aktiivsus, 
tööhõive

Kultuur
hariduses, 
haridus kultuuris

Ruumilis-
keskkondlik 
atraktiivsus

Sotsiaalne 
kaasatus

Soodustada 
eriliste toodete ja 
teenuste loomist ja 
levitamist (sh 
eksporti)

Võimaldada 
haridusasutuste 
koostööd 
kogukondadega, 
loovasutustega

Tänavakunst

Suurendada linna
maineürituste ja –
asutuste 
külastatavust
Eestis
ainulaadsete, 
valdkonna 
tippsündmuste 
jätkusuutlik 

UUENDUSLIKKUS
Ideid tegevussuundadeks

Majanduslik 
aktiivsus, 
tööhõive

Kultuur
hariduses, 
haridus kultuuris

Ruumilis-
keskkondlik 
atraktiivsus

Sotsiaalne 
kaasatus

Loovtöötajate
ligimeelitamine 
läbi soodsamate 
elamiskohtade, 
nende 
integratsioon

Võimaluste 
loomine kaasaegse 
kunsti 
esitlemiseks 
avalikus ruumis
(T17.3)


