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I
Planeerimisest

Eitamisest/jaatamisest/ühisosast



Balti jaama uue turu menetlusprotsess

Koko arhitektid, 
foto Tõnu Tunnel



Balti jaama uue turu menetlusprotsess

2 võimalust suurema linnaehitusliku mõjuga ehitusprojekti koostamisel:
• detailplaneeringu alusel
• projekteerimistingimuste alusel

Rakendati mõlemat menetlust ( 2 erinevat arendajat)
Menetlusviis vastavalt arenduse linnaehituslikule mõjule



Eitus, jaatus

Linnaarhitektid toovad välja, et kasutavad üld- ja detailplaneeringut 
piiramiseks/kaitsmiseks.
Loomiseks näiteks mittejuriidiline struktuurplaan,  veenmine

EKA linnauuringute üks järeldus:
Planeerimisprotsessid peavad sisaldama suhteliselt kiirelt loodavaid osi, et 
võimaldada üldisema linnaehitusliku visiooni vormumist viisil, mida jäigad üld-
ja detailplaneeringud ei võimalda.

Pidev ühisosa otsimine, jaatus, protsessitruudus



II
Väärtustest kivilinnade planeeringutes



Malle Meelak 1968
(1929-1997)

Mart Port 1982
(1922-2012)

Meelak ja Port on enamike Eesti kivilinnade generaalplaanide autorid.

Kuna majad olid tüüpsed, suunati kogu tähelepanu generaalplaanile. 
Planeeringu ideed olid suhteliselt originaalsed.



Läbimõeldud suur mastaap – kivilinnade tugevus peitub nende 
generaalplaanides.

Neis on võimalik leida väärtusliku avaliku ruumi potentsiaaliga jätkuvaid ja 
siduvaid ruume.  Paraku on need väljaarendamata.

Mustamäega polnud autorid rahul, loodud SNIPi järgi.

Lasnamäe – parkide vöö.

Annelinn – läbimõeldud kergliiklusteede struktuur, mida elanikud hindavad.



Mustamäe, 65 000 elanikku
Projekt 1959 100 000 elanikule
Esimesed hooned 1961



Lasnamäe, 108 000 elanikku
Projekt 1972 160 000 elanikule



Planeering 1971
Eesti Projektis 48 000 elanikule, 
praegu 27 000

Annelinn 
Võistlustöö 1969

Läbimõeldud jalakäiguteede struktuur



Kiired on mõeldud lühima teena 
keskustesse ja bussipeatustesse 
ja lausa sotsiaalse elu 
tuiksoonena, kus autorite 
nägemuses „kestab intensiivne 
elutegevus varahommikust 
hiliste õhtutundideni“.

„Kaarekujuline allee on ette 
nähtud haljastada rahulikuma 
puiesteena ja on mõeldud 
peamiselt vaikseks puhkuseks, 
metsajooksudeks ja lastega 
jalutamiseks.“

- Malle Meelak, 1973



ANNELINN
Tartu tihedaim
piirkond

30%

27 000 



Kollaaž Paco Ulman, Kaarel Künnap, 2015



III
Avaliku ruumi loomine Annelinna



III A 
Head arhitektuuri ei saa luua vales kohas

Uuenenud Anne kergliikluskaare kujunemise protsess

1. Kivilinnafoorum 2011
2. Konverents “Esteetika ja otsustamatuse poliitika”, aprill 2012
3. Annelinnaportaal, algus märts 2014
4. Loeng ja arutelu Annelinna festivali raames, mai 2014
5. Visioonikonkurss, aprill - november 2014
6. Loeng ja arutelu, 9.okt 2014
7. Näituse A(nn)elinnad avamine ja vestlusring 1.dets 2014 
8. Tartu linna kergliiklusteede eskiisprojekt, Artes Terrae OÜ 2014
9. Arhitektuuri välkloeng „Mida tähendab olla kaasaegne?“ 22. jaan 2015
10. Võidutööde esitlus ja arutelu 12.veeb 2015
11. 2 töötuba 27. märts ja 1.aprill 2015
12. Voldik “Kodune Annelinn”
13. Linnaruumi telk Annelinna festivalil 23. mai 2015
14. Projekt Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2016
15. Annelinna kaare projekteerimise hange 2016, Keskkonnaprojekt
16. Lisandub Tajuruumi meeskond 2016
17. Kaar valmib 2017



Beeži- linnale kuuluvad krundid.

III B  
LV roll, positiivsus

• Tee maa kuulub 
linnale, lv-l on 
võimalik seal 
lihtsamini tegutseda 
ja keskkonda 
väärindada.

• Kvartalideemon
• Väärtuste otsimine 

suures mastaabis
• Elukeskkonna 

väärtus ja 
elamispinna hind ei 
tohiks sattuda üks-
ühesesse 
korrelatsiooni.



III C  
Kergliiklustee kui avalik ruum, igapäevaruum

Ruumiline liigendus teljel avalik-privaatne.
Kergliikluskaar kui avaliku ruumi selgroog.

Skeem: Visioonikonkursi üks võidutöödest, Kaisa Lillemets, Häli-Ann Tooms, 2014-2015.



Skeem: Visioonikonkursi üks võidutöödest, Kaisa Lillemets, Häli-Ann Tooms, 2014-2015.

Kergliiklusteega seotud tegevusruumid.



Skeem: Tajuruum OÜ.

Ühendus kesklinnaga 27 000 elanikule.
Tegevustaskud ka bussiootekohtades,
lisaks kohaliku struktuuriga seotud taskud.





• Peatumiskohtades 
võimalik einestada, 
(malet)mängida, 
ratast hooldada, 
rulatada, ronida.

Maastikuarhitektuur Terje Ong, 
Robert Kähr
Fotod Erge Jõgela



















III D  
Sotsiaalsed sidemed

Puuduv ühisruum Eesti kivilinnades



Unité d'habitation, Le Corbusier , 1947-1952.



Suure mastaabi potentsiaalide elluviimine võib olla suhteliselt 
odav ja säästlik, haakides sinna külge „väikseid tihedaid“ ruume. 

Kõnetav avalik ruum loob sotsiaalseid sidemeid.

Kaunase Kodu näide.



Kokkuvõte

Kivilinnasid on planeeritud suures mastaabis, 
elukeskkonda saab parandada viies ellu 

generaalplaanides peituvaid  suure mastaabi 
väärtusi. 

Ei pruugi vajada suurt materiaalset ressurssi, 
vajavad aega, ühisosa otsimist ja protsessitruudust.

Jaatamine, ühine hüve jooksvalt.







The Baltic Atlas


