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1. Kas ja kuidas muutuvad meie ootused heale 
elukeskkonnale? 

2. Millised suundumuste toel on kujunenud 
praegused linnalised elamis - ja liikumisviisid

3. Millised on meie võimalused ehitatud 
keskkonda muutunud ootustele vastavaks 
muuta? 



“Inimeste koondumisel linnadesse 
on soovimatud tagajärjed. Londoni 
atmosfäär ei saa kunagi olla nii 
puhas kui õhk maapiirkondades. 
Sest linnade planeerimise meetod 
juba eos ei võimalda head 
õhuvahetust.” 

Elu linnades on seetõttu iseenest 
tervisele ohtlik!”

Friedrich Engels 1844 



Parun Haussmanni Pariisi 
renoveerimine (1853-1870)

● “Räpaste” vanalinna 
kvartalite 
lammutamine ja 
asendamine uute 
valgusküllaste 
linnamajadega

● 137km uusi tänavaid 
(boulevard), pargid 
(27!) ja väljakud

● Uus kanalisatsioon, 
veevärk (akveduktid) 
ja valgustus



Linn kui hästi 
õlitatud masin?



Läbi autoakna planeeritud ruum. Eesti elukeskkonda kujundab liberaalne 
ruumikäsitlus, mille kohaselt on avaliku ruumi peamine roll olla 
individuaalsetele hüvedele allutatud tarbimis- ja sõitmisruum.
Eesti Inimarengu aruanne, 2020

Isiklik sõiduauto seisab 94% ajast

SPINUnit 2019, Tallina Parkimisuuring

Parkimiskoht võtab

17 kuni 47m2 auto kohta



Ainult majanduskasvust kannustatud  juhitamatu ruumikujundamine 
vajab ümberkujundamist. Liikumisvajadus ja distantsid elukeskkonna 
erinevate osade vahel muudkui kasvavad.



Kehvad ruumiotsused rahvatervise kujundajatena

“Eesti perede kehalises aktiivsuses on 
tekkinud tekkinud nõiaring. Noor 
perekond ostab uue korteri piirkonda, 
mis jääb sageli kaugele koolist või 
lasteaiast. Kesklinnas pole sobiva 
suurusega pindu sageli saadagi. Siis 
tuleb laps viia transpordiga lasteaeda, 
tuleb ta sealt tagasi tuua, kui on juba 
õhtul pime ja väljas märg. Kodu juures 
liikumist lapsega jääb väheks. Ehkki 
äärelinnas asuva kodu juures võib olla 
suur ja liikumiseks sobiv hoov, ei saa 
laps tiheda päevakava tõttu seda 
nädala sees sageli kasutada.”

Peaaegu kolmandik ehk 30,7% 
eestimaalastest liigub vähem kui 15 
minutit päevas jalgsi või jalgrattaga tööle 
või töölt koju, kuus aastat varem oli see 
näitaja vaid 21,9% (Reile jt 2019). 

https://inimareng.ee/sissejuhatus-5.html#Reile2018


Ruumiline eraldatus süvendab ühiskondlikke lõhesid

Küsimus pole lihtsalt selles, et maasturiga sõitev 
tippjuht ja bussiga liikuv tööline Tallinnas enam 
naljalt ei kohtu. Varemgi elasid nad vaimselt 
erinevaid elusid, nüüd aga üha rohkem ka 
ruumi mõttes.

Ruumilisel eraldumisel on sügavad peidetud 
mõjud: see süvendab gruppidevahelist 
umbusku ja mittemõistmist. 

„Seevastu seal, kus sissetulekute erinevus ja 
ruumiline eraldatus on väiksem, on 
õnnelikkuse indikaatorid kõrgemad. Inimesed 
saavad kriisidega paremini hakkama, 
vaktsineerivad, usaldavad riiki“

https://www.levila.ee/raadio/tallinna-nahtamatud-muurid



Kaasaegne Pariisi 
ümberkujundamine:

● Tänavate ja parkide 
taasrohestamine

● 15-minuti linna 
põhimõtete 
rakendamine 
asumipõhiselt

● Rohevõrgustiku 
arendamine (sh vana 
taristu 
taaskasutamisena)

● Autoliikluse 
vähendamine ja 
alternatiivsete 
liikumisviiside 
toetamine



MILLISED ON MEIE VÕIMALUSED HALBU 
(LIIKUVUSHARJUMUSI) MUUTA JA RUUMILIST 
EBAVÕRDSUST VÄHENDADA?

1. Teadvusta elumuutusii liikumisharjumuste (ümber)kujundamisel! 

Näiteks elukoha vahetus, lapse sünd, lapse kooli/lasteaeda 

minemine, terviseprobleemid, töökoha vahetus. Kõik need hetked 

on võimalus teha tervist, aega, raha ja planeeti säästvamaid 

valikuid.

1. Teadvusta praegustele liikumisviisidele kuluvat aega ja raha 

versus alternatiivid. Inimesed alahindavad nt autole minevaid 

kulutusi 40% (OECD). 

1. Ära tolereeri peidetud autoliikluse toetamist oma töökohas, 

asumis või ühistus. Nt tasuta parkimine, kõnniteedel parkimine 

jne. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/promoting_behaviour_change.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/promoting_behaviour_change.pdf

