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Mis on ruumiloome?

Ruumiloome on ruumi arengut mõjutavate otsuste
kujundamine ja elluviimine

 Ruumiloome põhieesmärk on iga ruumiotsusega elukeskkonda 

parandada;

 Riigikantselei juurde kokku kutsutud ruumiloome eksperdirühma töö 

tulemused. https://www.kul.ee/uuringud#arhitektuur; 

 Kinnisvarapoliitika põhimõtted (aprill 2021) 

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigi_kinnisvarapolii

tika_pohimotted_.pdf
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Ruum kui väärtus

Meie riik on meie kodu, kus tahame, et meil oleks hea ja 

turvaline elada

 Konverents RIIK KUI KODU ja esitlused http://www.arhliit.ee/uudised/eal/463/

 Ruumiloome kaudu luuakse materiaalne kapital, mis on samaga Eesti riigi ja 

iga Eesti elaniku sotsiaalse ja kultuurilise kapitali kandja;

Ruumiloome oskustest sõltub elukvaliteet 
https://arvamus.postimees.ee/7365740/raul-jarg-ruumiloome-oskustest-soltub-

elukvaliteet
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Ruum kui väärtus 

Ruumilise keskkonna kvaliteedi määrab elukeskkond ning 
ehitatud keskkond oma omadustega

 Ruumilise planeerimise põhimõtted on sõnastatud planeerimisseaduses. 
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/pohimotted/; 

 Väärtuspõhine elukeskkond võib sisaldada väga palju erinevaid väärtusi. 
Oluline on neist hoolimine ja avaliku huvi sisustamine;

Ruumiloome hõlmab erinevaid valdkondlikke, erinevate
seaduste alusel tehtavaid ruumi mõjutavaid otsuseid laiemalt
kui planeerimine ja projekteerimine
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Kvaliteetne ruumilahendus

Hea elukeskkonna aluseks oleva kvaliteetse ruumilahenduse
eeldus on hea ja läbimõeldud ruumiotsus

 See sisaldub ka ruumilise planeerimise põhimõtetes;

 Hea elukeskkonna kavandamisel tuleb visioonina arvestada kvaliteetse 

ruumi aluspõhimõtetega https://www.kul.ee/media/60/download ja nende 

elluviimise tegevusplaaniga https://www.kul.ee/media/61/download; 

 Kultuuripärandit ja ehitusmälestisi väärtustava ruumiloome kvaliteedipõhimõtteid  

on kirjeldanud Rahvusvaheline Kinnismälestiste Nõukogu (ICOMOS). 
https://www.icomos.org/en/about-icomos/committees/regional-activities-europe/90984-

quality-principles-new-version-available
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Kvaliteetne ruumilahendus

Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete olulised läbivad teemad on mh 

ruumilise keskkonna kohandatavus, mitmekesisus ja ligipääsetavus. Vt 

https://www.riigikantselei.ee/ligipaasetavus ning https://planeerimine.ee/juhendid-ja-

uuringud/ligipaasetavus/;

Kvaliteetse ruumi loomise väljakutsega toimetulek eeldab ehitatud 

keskkonna terviklahendusi ja pikaajalist järjepidevat arvestamist 

kõigi investeeringute tegemisel 
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Kvaliteetne ruumilahendus

Hea ruumilahendus kasutab antud hetkel teadaolevat ja sobivamat parimat 

teadmist ja oskusi, sobitub kohalikku ruumi ja kogukonda ning loob kohataju;

 Ruumiloome teese on oluline silmas pidada ka erinevate meetmete disainimisel, 

juhendites ja integreerimisel muul viisil; 

 Eriti just olemasolevate ehitiste puhul võib planeeringute mõju olla vähene;

Uus Euroopa Bauhaus

 Kaunimate, kestlikumate ja kaasavamate koos elamise viiside kujundamine
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_et
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Rollid ruumiloomes

Riik hõlmab nii riigivalitsust kui kohalikku omavalitsust;

 Ruumiloomes on võrdsed partnerid nii riigivalitsus valitsusasutuste kaudu kui kohalik 

omavalitsus, sh nende ühenduste kaudu;

 Oluline on koosmeel ja sidusalt toimiv tervik, mitte rollide erinevuse rõhutamine;

 Kommunikatsioon ja avatud suhtlemine osalejate vahel on vastastikuse mõistmise 

ning kokkulepete möödapääsmatuks aluseks;

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond loodab, et 

ruumiloome koolituste sari on abiks nii riigivalitsuse kui kohaliku 

omavalitsuse töötajatele nende igapäevase tegevuse kaudu hea 

elukeskkonna kujundamisel ja loomisel
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