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Ruumiloome

• hõlmab kogu füüsilist ruumi e. elukeskkonda puudutavat; 

• hõlmab ruumi mõjutavaid otsuseid laiemalt kui planeerimine ja 

projekteerimine, rohkemat kui ruumi kavandamine;

• hõlmab erinevaid valdkondi ja erinevate seaduste alusel tehtavaid 

ruumi puudutavaid otsuseid.

Ruumiloome võib olla nii teadlik ja eesmärgipärane tegevus kui ka juhuslik, mõne 

teise eesmärgi saavutamisest johtuv tulemus. 



Ekspertrühm keskendus: 

• ruumiotsuste kujundamise põhimõtete ja otsustusprotsesside 

parendamisele. (Ei tegelenud üksikküsimuste lahendamisega).

• riigi rollile ruumiloomes – peamiselt keskvalitsuse ja riigiasutuste tasandile 

(Ei tegelenud poliitika kujundamisega).

• ministeeriumide ja riigiasutuste ruumiotsuste kvaliteedi parandamisele 

ja koostöö tõhustamisele.

• keskvalitsuse suhtele kohaliku omavalitsuse üksustega vaid kui 

nõustavale ja toetavale partnerlusele. 



1. Kvaliteetne ruum on oluline avalik huvi, mis on vaja seada 

riiklikuks tellimuseks ja eesmärgiks nii tellija, (kaas)rahastaja kui ka 

ruumiotsuste kujundaja positsioonis. 

• Välja töötada kvaliteetse ruumi kriteeriumid.

• Kaaluda seadustesse (riigivaraseadusesse) asjakohaste muudatuste 

tegemist, et kvaliteetse ruumi tellimus sätestada. 

• Peamiste ruumilise keskkonna kujundamisega seotud valitsusasutuste, 

riigi sihtasutuste ja riigi äriühingute põhikirjades ja põhimäärustes 

sätestada kvaliteetse ruumi tellimus (RMK, RKAS, Maanteeamet, Maa-

amet jt). 







2. Riigi otsuseid, sh rahastusmeetmeid, kasutada senisest enam 

kvaliteetse elukeskkonna ja regionaalarengu edendamiseks. 

• Euroopa Liidu struktuurivahendite tulevaste perioodide toetuste 

jaotamise põhimõtetesse lisada läbiva teemana elukeskkonna 

parendamise printsiip. 

• Kaalukate ruumi mõjutavate otsuste langetamisel ja ruumi kavandamisel 

hinnata kogukulu ühiskonnale elukaare vältel. 







3. Laiendada elukeskkonna parendamise põhimõte kogu 

ruumiloomele ning luua selle põhimõtte rakendamiseks 

õigusaktides senisest selgemad alused.

• Parema ruumikaalutluse võimaldamiseks ja ühiskonna hoiakute 

kujundamiseks kaaluda õigusaktide täiendamist.

• Õigusaktide ja strateegiliste dokumentide eelnõude koostamisel hinnata 

ruumimõju.



Vald on püsti hädas geoloogiliste uuringulubade taotluste hulgaga.

Kaevandajate tõrjumiseks on vald loonud või teinud ettepanekuid kaitsealade loomiseks. Maa-amet 

keeldub Jõelähtme valla üldplaneeringule heakskiitu andmast.





Nõva lõkkekohad, EAS



4. Parandada ruumiloome eesmärkide ja vajaduste arvesse võtmist 

valdkondlike arengukavade koostamisel ja rakendamisel.

• Arvestada ruumimõjuga riigi tegevuspõhise eelarve struktuuri 

koostamisel ning üleriigilise strateegia ja valdkondlike arengukavade 

metoodiliste aluste väljatöötamisel. 

• Laiendada ruumivaldkondade käsitlust üleriigilises planeeringus ning 

parandada nende arvesse võtmist valdkondlike arengukavade 

koostamisel ja rakendamisel, sh projekteerimisel ja ehitamisel. 

• Toetada halduspiiride ülest planeerimist nii regionaalsel kui ka kohalikul 

tasandil. 









5. Kujundada ruumiandmete andmebaaside ja kaardirakenduste 

ühendamise ja ruumiväärtuste kaardikihtide lisamisega 

ruumiloomet toetav teenus.

• Arendada edasi nt Maa-ameti kaardirakenduse süsteemi ning lisada 

ruumiväärtuste kaardikihid avaandmetena, kujundades nn ruumiatlase. 

• Ühildada paremini olemasolevad registrid, et suurendada sisuliseks 

tööks kasutatavat aega info otsimisele kuluva aja arvelt.







6. Täiendada asjakohaseid ruumi kavandamise juhendmaterjale 

parimate ruumiloometavade põhimõtetega.

• Täiendada või muuta asjakohaseid standardeid. Standardite koostamine 

muuta läbipaistvamaks ning nende soovituslik olemus muuta selgemaks. 

• Jätkata või alustada häid ruumiloometavasid tutvustavate 

juhendmaterjalide koostamist kõigi ruumivaldkondade kohta.

• Töötada välja riigihangete juhised ja hea tava, mis toetaksid senisest 

enam säästva arengu ja kvaliteetse ruumi eesmärki. 





7. Olemasolevate valitsusasutuste ruumipädevust kokku koondades ja 

ruumiloome meeskonnaga täiendades moodustada ruumiloome üksus.

• Moodustada riigi keskvalitsuse tasandil ruumiloome meeskond ministeeriumi 

osakonnana.

• Ümber korraldada eri ministeeriumides riigi ruumiloomega seotud üksuste 

tegevused, konsolideerida olemasolev ruumipädevus. 

* Selle ettepaneku osas jäi eriarvamusele Eesti Linnade ja Valdade Liit.







Tallinna Euroopa kool, RKAS



8. Suurendada ruumialast teadlikkust ja ruumipädevust 

ruumiotsuste langetamisel ja ühiskonnas laiemalt.

• Jätkata koolituste ja teabepäevade korraldamist, laiendades temaatikat 

kõigile ruumiloome valdkondadele. 

• Integreerida ruumiharidus üldhariduskoolide õppekavadesse. 

• Jätkata ülikoolide koostöös ruumilise planeerimise alase magistri- ja 

täiendõppe väljaarendamist.



Ruumiloome ekspertrühm



▫ Head ruumiotsused ei juhtu niisama, vaid vajavad soodsaid eeltingimusi.

▫ Eri ruumiloome valdkondi siduv riiklik ruumipoliitika puudub.

▫ Planeerimisseadus ja ehitusseadus suunavad vaid osa ruumiloomest.

▫ Kõige suurema mõjuga ruumiotsused on sageli otsused, mis langetatakse enne 

ruumilise planeerimise või projekteerimisprotsessi algust või peale seda.

▫ Kohalikel omavalitstel pole alust nõuda omanikelt arhitektuuri (ja ruumi) 

kvaliteeti, ka mitte riigilt. Seadustes ei ole kirjas kvaliteetse ruumi 

põhimõtteid.

▫ Riigi valitsustasandi ruumiotsuste (sh tellimuste) arv on suur, kuid erinevalt 

KOV-idest praktiliselt puuduvad arhitektid ja teised ruumivaldkondade 

spetsialistid.

▫ Ruumiloomel puudub valitsustasandil konkreetne vastutaja nn „omanik“. 



RUUMILOOME 
TALLINNAS















ÜLDPLANEERINGUD ON AINUKESED 
STRATEEGILISED DOKUMENDID, MILLE 
ELLUVIIMIST ÜKSIKOTSUSTES SISULISELT 
JÄRGITAKSE.

Vajalik on ka arengukavade elluviimise järgimine. Oluline on ära tunda ruumiotsused! 



Põhja-Tallinna Üldplaneering



MEELDIVA JA LÄBIMÕELDUD LINNARUUMI 
SAAVUTAMISEKS ON VAJALIK LINNARUUMI 
KUREERIMINE – JÄRJEPIDEV RUUMILOOME 
TEGEVUS KÕIKIDES MÕÕTKAVADES.

Oluline on sekkumine teiste valdkondade ruumiotsustesse.









Kuriteod ja linnaruum



Kuriteod ja linnaruum







GONSIORI TÄNAVA ALGUS



PALDISKI MNT VIADUKTI 
JALAKÄIJATE  TUNNEL

Projekteerimistingimustes erilahenduse tingimuse 

seadmine

Ideekonkursi lähteülesande koostamine

Projekteerimiskoosolekutel osalemine



Kuriteod ja linnaruum



Kuriteod ja linnaruum



Kuriteod ja linnaruum



SIUG

EU rahastuse taotlemine

Maastikuarhitektide kaasamine

Projekteerimine

Hankedokumentide korrigeerimine

Ehitusjärelevalve







SKOONE BASTIONI
STRUKTUURPLAAN

Kureeritud linnaplaneerimine tähendab:

• Paindlik plaan või planeering, mis on pooleli, millele 

tugineda ja mida muuta;

• Eksperdi(d), kes on aktiivselt kaasatud kõikidesse 

valdkonna arengutesse;

• Piloottegevuste ja ajutise kasutamise toetamine;

• allüksuste ettepanekute tegemine mitmes 

valdkonnas;

• Motivatsioonikohtumiste läbiviimine huvirühmadega;

• Avalikkuse ja meedia kaasamine sõna levitamisse;



PROJEKTI KÄIGUS ON TEHTUD JÄRGMISED ALGATUSED:

✓ TRAMMIDE KORIDORI JA TRAMMIPEATUSTE ASUKOHTADE KORRIGEERIMINE 

TÄIENDAV PEATUSE KAVANDAMINE „SALME“;

✓ TRAMMIPLATVORMIDE KUJUNDUSE PROJEKTEERIMINE;

✓ SOOJUSTORUSTIKU ASUKOHA KORRIGEERIMINE ;

✓ AJUTISE KÄIGUTEE „TRAMMIKULTUURI-KILOMEETER" LOOMINE;

o MAAOMANIKE/KOHVIKUTE ARENDAJATE MOTIVEERIMINE JA AKTIVISEERIMINE;

o LINNAAIANDUSE PROJEKTI TOETAMINE;

✓ EESTI KUNSTIAKADEEMIA VÄLJAKU KASUTUSÕIGUSE LEPING;

✓ RAUDTEE MAA PIIRI ETTEPANEK JA PLATVORMI LAHENDUS;

✓ KOKKULEPE AUTOVABA ALA LOOMISEKS;

o MOTIVATSIOONIKOOSOLEK VEETORNIDE KVARTALI AVAMISEKS;

o SKOONE BASTIONI KURAATORIVÕISTLUSE EELTÖÖD;

✓ RAUDTEEJAAMA VÄLJAKU RUUMILAHENDUSE KOKKULEPE;

o ETTEVÕTJATE KAASAMINE, MAA-ALUSE PARKLA RAJAMISEKS.

o SKOONE PIIRKONNA LIIKLUSLAHENDUSE KONTSEPTSIOONI LOOMINE

o ERSO KONTSERDIMAJA KAVANDAMINE SKOONE BASTIONISSE

















EESTI 
MUUSIKAAKADEEMIA 
KONTSERDISAAL

• FB avalikustamine

• Arhitektuurikonkursi nõudmine

• Uue eskiis saavutamine fassaadide osas

• Arhitekti toetamine kvaliteetse arhitektuuri 

nõudmisega.

• Klaasitud nurgalahenduse saamine eraldi 

sissepääsuga äripinna võimalus

• Tänavaruumi parendamine







VORM PEAB LÄHTUMA 
FUNKTSIOONIST -
FUNKTSIONALISM

Funktsionalismi printsiibi kohaselt 

peab ehitise või eseme kujundus 

kajastama eelkõige tema otstarvet 

ehk funktsiooni. 

Seni peamisteks peetud 

esteetiliste iluprintsiipide kõrval 

said võrdselt tähtsaks tehnilised, 

sotsiaalsed ja majanduslikud 

tegurid.



VORM PEAB LÄHTUMA FUNKTSIOONIST

Täna on vaja funktsionalismi definitsiooni vaadata ümberpöördult - seni peamisteks peetud

tehniliste, sotsiaalsete ja majanduslike tegurite kõrval peab saama võrdselt tähtsaks

esteetilised ja eetilised eesmärgid.



AMETNIK ON 
FUNKTSIONÄÄR –
100% FUNKTSIOONIDEGA JA 
ÜLESANNETEGA KOORMATUD

Organisatsiooni edukus 

põhineb protsesside ja 

töötajate efektiivsusel.



AMETNIK ON FUNKTSIONÄÄR

INNOVATSIOONIKS ONVAJALIK MÕNINGANE EBAFUNKTSIONAALSUS

• 100% tööülesandeid on paratamatus.

• 100% tööülesannete täitmine viib „ajudeta ametnikeni“

• Risk vajab tunnustamist, ebatäiuslikkus julgustamist.



BÜROKRAATIA PEAB
LÄHTUMA EESMÄRGIST –
UUED STRUKTUURID VÕI INIMESED

ÜLESANDED JA OTSUSED 

PEAVAD LIIKUMA TEISITI, ET 

SAAVUTADA SENISEST 

ERINEVAID EESMÄRKE –

ROHEPÖÖRE, 

RUUMILOOME, 



VORMI SAAB MUUTA KAHTE PIDI 

ALT ÜLESSE

• Võttes endale ise uusi ülesandeid ja jättes osad tänased ülesanded täitmata või täites neid

halvemini.

• Sekkudes väljakujunenud protsessidesse ja valdkondadesse, tekitades teadlikult

võimusuhetes ja otsustusahelates segadust.



VORMI SAAB MUUTA KAHTE PIDI 

ÜLEVALT ALLA

• Muutes organisatsiooni juhtimisstruktuuri, andes ametnikele ja ekspertidele uued

volitused ja ülesanded vabastades nad varasemates kohustustest

• Palgates uusi eksperte


