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KUIDAS TEHA HEAD (TÄNAVA)RUUMI?
- Mis on tänav?
- Kes kasutavad tänavat?
- Millest pihta hakata?
- Mida me oleme valesti teinud?
- Kuidas innustada jalgsi liikujat?
- Kuidas ohjata autoliiklust?
- Mis on mõjud?



Linn on loodud 
inimestele!
Lihtne tõde, mida kipume 
unustama





Millest tänav 
koosneb?



Kellest tänav koosneb?



Kellele tänav kuulub?





Tänav on meie kõigi ühine eluruum





Kuidas luua head (tänava)ruumi?

- Ülesande püstitus / probleemide analüüs
- Kontekst
- Kasutajad



• Problem
• Origin (cause)
• Goal (objective)
• Solution
• Evaluation

Probleem
Põhjus

Eesmärk
Lahendus

Hindamine

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/safe_road_design_manual_final.pdf

POGSE on akronüüm, kus tähed tähistavad: 
* Problem - Millist probleemi me lahendama hakkame?
* Origin - Kust probleem tuleb? Mis on selle põhjused? 
* Goal - Millist tulemust soovime saavutada ja kuidas me seda mõõdame?
* Solution - Võimalike lahenduste väljatöötamine, testimine ja rakendamine.
* Evaluation - Ning viimaks hindamine: kuidas saame mõõta, kas pakutud lahendus töötas?

Sisuliselt on tegemist ühe disainmõtlemise versiooniga, kus mitmetahulise probleemi lahendamise aluseks on kasutajate mõistmine ning kus 
lahenduse ellu viimisele eelneb põhjalik uurimise ja prototüüpimise faas. Disainmõtlemise meetodi kasutamine probleemi lahendamisel on 
tänapäeval laialt levinud lähenemine, mida kasutavad erinevat tüüpi organisatsioonid, idufirmadest ja pankadest, muuseumite ja 
ministeeriumiteni. 



Mida me täna 
valesti teeme?







https://www.autocar.co.uk/car-news/features/investigation-why-are-cars-becoming-so-wide









Planeeritud keskkond mõjutab inimeste liikumisotsuseid









LÄBILASKVUS…



Kontekst



https://gehlpeople.com/blog/street-design-guidelines-for-shanghai/

https://gehlpeople.com/blog/street-design-guidelines-for-shanghai/


1. Prague Public Space Design 

Manual



KOHT INIMESED

TÄNAVADISAIN

MÕJU







Planeeritud keskkond mõjutab inimeste liikumisotsuseid



Jalgsi liikuja / 8...80 aastane













1. Prague Public Space Design 

Manual

PRAHA AVALIKU RUUMI MANUAAL



Pingipäev Tartus, 2017- foto: 
Jaanus Tepomees 
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NACTO
Don’t Give Up at the Intersection







MÕJU



OHUTUS







MÜRA



MÜRA vs KIIRUS
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TOLM ja PORI
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RIIA



PARIIS



PARIIS



https://www.wri.org/re
search/safe-bicycle-la
ne-design-principles





Planeeritud keskkond mõjutab inimeste liikumisotsuseid



Tänav on meie kõigi ühine eluruum



Linn on loodud 
inimestele!
Lihtne tõde, mida kipume 
unustama








