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Sissejuhatus  

Ajalooliselt asusid inimesed elama teede ja jõgede (veeteede) lähedusse. Tee äärde tekkisid kõrtsid, nende mõjul kasvasid külad ja 

linnad. Sellised asulad pakkusid ränduritele ja kaupmeestele võimalust puhata, süüa, hobuste eest hoolitseda, vahetada uudiseid 

ning tegeleda kaubavahetusega. 

Tänapäeval avastame uuesti, et avaliku ruumi, eriti tänavaruumi kvaliteedil on eriline tähendus. Inimesed soovivad, et jalgsi käimine ja 

tänava ületamine oleksid turvalised, et oleks koht, kus kokku saada ja puhata, et tänavad ühendaksid naabruskondi ning pakuksid 

erinevaid võimalusi. Aina enam on neid, kes hindavad turul ostlemist, tänavafestivale ja kokkusaamise kohti. Järjest kasvab inimeste 

arv, kes soovivad linnas ringi jalutada, teha väikest hommikust sörkjooksu või sõita jalgrattaga.  

Üha enam esineb linnasid, kes soovivad muuta või uuendada oma tänavaid, kuid ei tea, kuidas seda kõige paremini teha või selleks 

puuduvad vahendid. Käesolev kataloog ning sellega seotud internetilehekülg www.streetscape.lv annavad innustust luua tänavaid, 

mis on turvalised, elavad ja huvitavad, kasutades kindlaid elemente tänavaruumi kujundamises.  

Kataloog on välja töötatud Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi ELRI-109 "ESTLATRUS TRAFFIC" projekti  "Uuenduslik 

tänavaruumi disain –  säästliku transpordi ja avaliku ruumi areng Eesti, Läti ja Venemaa piiriäärsetes linnades" raames. 

Miks on oluline mõelda ja arutleda tänava disaini üle?  

Viimastel aastatel võetakse linnades ette terve rida tänavate rekonstruktsiooniprojekte, millega muutub linnade keskkond. 

Kokkuvõttes võib seda kindlasti hinnata positiivseks – on paranenud tänavakatte kvaliteet, liiklus on ohutum, linnasid haljastatakse üha 

rohkem, moodustatakse jalgrataste infrastruktuur, uuendatakse tänavavalgustust jms. Tempoka projekti teostamise käigus ja 

standardsete lahenduste valimisel hakkavad linnad aga omapärasust kaotama ning muutuvad teineteisega järjest sarnasemaks. See 

ei ole pelgalt sentimentaalne arvamus, vaid annab märku sellest, et linnad peaksid hindama oma erilisi väärtusi. Nad peaksid leidma 

oma identiteedi ning õppima end „esitlema”, luues linnale iseloomuliku disaini, turismi marsruudid, kultuuriüritused ja muud sarnast. 

Avalikud ruumid, sealhulgas tänavad, kommunaalteenused ja muud erinevad lahendused võiksid keskenduda linna kuvandile. 

Tänav on avalike alade süsteemi põhielement, selle selgroog. Erinevuste ja iseloomu loomisel on tähtis roll üksikute tänavaelementide 

disainil ning nende koosmõjul ja suutlikkusel mõjutada linna keskkonda. Tähtis on tänavaruumis luua erilist, ent universaalset disaini, 

mida on mugav kasutada erinevatel ühiskonna gruppidel ja liiklejatel. 

Linnade (eriti väikelinnade) läbimõeldud, huvitav ja ainult “sellele linnale” iseloomulik disain võimaldab tõsta kohalike elanike 

elukvaliteeti, samaaegselt luues konkurentsvõimelist toodet turismi turule. Väikelinnadel on võimalus muutuda kui mitte turismi 

sihtpunktiks, siis tähtsateks turismi vahepunktideks– must be and must see.  

Kõik siin kataloogis esitatu on suunatud faktile, et laitmatu tänavaruumi põhielement on INIMENE
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I Inimene ja tänav 

Tavapäraselt on tänavate kujunduses ja nende  planeerimisel rõhk mehhaaniliste transpordivahendite liiklusel, kuid tänavad peaksid 

sobima kõikidele kasutajatele, sealhulgas jalakäijatele, jalgratturitele, ühistranspordi kasutajaile, sõiduautodele ning veokitele. Hästi 

teostatud tänava disain jätab piisavalt ruumi, et kõik tänava kasutajad võiksid mugavalt üksteise kõrvale mahtuda. 

 

Tänavaruumi disainis tuleb erilist tähelepanu pöörata tänava kasutajate, eriti vähem kaitstud kasutajate (lapsed, vanainimesed, 

invaliidid, jalakäijad ja ratturid) ohutusele. Tänava ohutust võib tunduvalt parandada kasutades sobivaid disainielemente 

tänavaruumis. 

 
sites.kittelson.com 
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1.1. Autotransport   

Auto leiutamisest alates on autode hulk aina kasvanud. Tänavate ja ristmike geomeetriline disain on enamasti loodud nii, et liiklus 

oleks sujuv ja kiire. Kõige enam tekib tänava kasutajate vahel konflikte just ristmikel.  

Ringristmik on kõige odavam, ohutuim ja esteetilisem liikluskontrolli viis. Ringristmik vähendab sõidukite omavahelise ning sõidukite ja 

jalakäijate vahelise konflikti riski ja tänu tunduvalt väiksemale sõidukiirusele väheneb erinevate avariide ja kokkupõrgete tugevus ja 

sagedus. 

Jalakäijate mugavuse tase kasvab tunduvalt kui väheneb autotranspordi liikumiskiirus. Sobivaima liikluskiiruse piirangu määramisel 

peab arvesse võtma konkreetse tänava rolli, ümbritseva maa kasutust, aktiivsust ülekäigurajal ja näiteks ka välikohvikute olemasolu. 

Transpordivahendi kiirus mõjutab kõiki tänava kasutajaid ja tänavat ümbritseva keskkonna elamiskõlblikkust. Aeglasem liiklus 

vähendab õnnetuste ja traumade arvu. 

Kõige suurem kasu, mida liikluse rahustamisega saavutatakse on TURVATUNNE. Liikluse rahustamist peaks kindlasti rakendama 

tänavatel, kus on eelistatult suurem jalakäijate vool – kaubandustänavad, promenaadid veekogude ääres, elamupiirkonnad.  

Autode arvu kasv linnades suurendab konfliktolukordade arvu liiklejate vahel ja loob ka ühe tähtsamatest linnakeskkonna 

probleemidest – autode parkimine. Problemaatiline on parklatele sobiliku suurusega ala leidmine, kui ka nende visuaalne 

väljanägemine, mis mõjutab otseselt tänavaruumi üldpilti. Maailmas on palju erinevaid näiteid viimase probleemi lahendamiseks, 

millest levinum on autoparklate visuaalse väljanägemise parandamine haljastuse abil. Valides asfaldi või monoliitbetooni asemel vett 

läbilaskvad tänavakatted, saame lahenduse sademevee äravoolu korraldamisel ja esteetiliselt sümpaatse lahenduse tänavaruumi 

disainis. Päevadel, mil autoparklad pole täis autosid, on neid võimalik kasutada muudeks funktsioonideks, nagu tänavakohvikute, 

spordimängude või turuplatsi jaoks.  
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AUTOPARKLA SOBITAMINE TÄNAVARUUMI 

             

 

http://www.sfbetterstreets.org

/ 
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AUTOPARKLA – LINNA ROHELINE TSOON 

  

     

 

Spordiks ja mängudeks 
http://buildabetterburb.org/c

openhagen-green-city-green-

parking// 

http://www.landezine.com http://www.landezine.com http://www.landezine.com 

www.eau-loire-bretagne.fr 
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1.2. Ühistransport 

Ühistransport on tähtis transpordiliik suurele arvule inimestele. See on nende pääs tööle, kooli, poodi, vaba aja veetmise võimalustele 

ja teistele igapäevastele vajadustele. Suurem osa ühistranspordi liikidest kasutavad tänavaid. Erandiks on metroo ja rong, mis vajavad 

eraldi infrastruktuuri. 

Ühistranspordi kasutusmahtu linnaruumis määrab põhiliselt peatuste olemasolu ja nende ligipääs. Ühistranspordi peatuste asukohta 

peaks planeerima järgmiste printsiipide järgi :  

 ühistranspordil on tänaval kõrgem prioriteet eratranspordi suhtes; 

 peatuste läheduses peavad olema ohutud ja mugavad tänava ületamise võimalused; 

 tänavad, mis ühendavad ümbruskonda ühistranspordi süsteemiga, peavad olema eriti turvalised ja kohandatud jalakäijatele 

ja jalgratturitele; 

 peatuste juurde on soovitav rajada turvalisi rattaparklaid; 

 peatused ei tohi blokeerida jalakäijate voolu kõnniteel; 

 peatused peab kohandama koormamata liikumist kõnniteel  

 peatusi ei defineerita ainult märgiga, vaid ka teekatte- ning kõnnitee märgistusega; 

 peatuskohti planeerides on soovitav neid siduda erinevate kommunikatsioonidega nagu elektrienergia ja vajadusel vee 

võimalus; 

Tähtis roll transpordi valikus on selle kvaliteedil, alates sisenemisest kuni väljumiseni. Ühistranspordi peatuste disainil on erakordselt suur 

osa mitte ainult inimeste hea tuju tagamisel, vaid ka linna visiitkaardil. (vt. Peatükk 2.3.2. Peatused). 
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1.3. Kergliiklus 

Üha enam inimesi tunnustavad jalgratast mugava liikumisvahendina. Jalgratas on tähtis instrument liikudes kiirema, “rohelisema” ja 

tervislikuma linna poole. Jalgratturid on seaduslikud liiklejad sõiduiteel, aga nad on aeglasemad, vähem nähtavad ning kaitsetumad 

kokkupõrkes mootorsõidukiga.  

Keerulisematel ristmikel ja suure liikluskoormusega tänavatel, kus kiirused on suuremad, on jalgratturitele vajalik eraldi infrastruktuur. 

Samas väikestel väikelinnade tänavatel, kus ratturid jagavad teed autoliiklusega, piisab täiesti info märgistusest sõiduteel. Tähtis on 

meelde jätta printsiip, et iga tänav on  ette nähtud ka ratturile, sõltumata jalgrattaradade märgistusest. 

Jalgratturite ja jalakäijate liiklust ei ole soovitav kõnniteel ühendada, kui ei ole võimalik selgelt ja vaieldamatult ära jagada kummagi 

liikumise radasid, sest kiiruse vahe jalakäija ja ratturi vahel on tunduvalt suurem, kui jalgratturi ja auto vahel ning võib põhjustada 

ränkade tagajärgedega õnnetust nii ratturile kui ka jalakäijale. Ühendatud jalakäijate/jalgratturite radadel on jalakäijate osas 

soovitav kohandada juhendeid, pimedatele ja kurtidele inimestele abi, et nad rattarajale ei satuks. 

Ohutus- ja mugavustunde tagab jalgratturitele suutlikkus orienteeruda ja ümbruskonda tunnetada. See aitab paremini leida 

mugavamaid ja paremaid marsruute, vähendades sõitja pinget ja ebakindlust. Seda on võimalik saavutada nii märkide, kui ka 

visuaalsete viidetega nagu haljastus ja muud visuaalsed viited, ka viited sõiduteel. Eriliseks abiks on see just “pühapäevasõitjatele”.  

Sõidutee hooldamine ja tehniliselt heas korras hoidmine on eriti tähtis just jalgrtturitele. Tähtsamad aspektid, millele peaks tähelepanu 

pöörama, on sillutis ja kanalisatsioonikaevud. Krobelised pinnad, augud, lõhed ja ühenduskohad võivad põhjustada sõitja kontrolli 

kadu ja sellega kaasnevat kukkumist. Peab tagama, et kanalisatsioonikaevu kaane mustrid ja restkaevude võred oleksid 

jalgratturitele ohutud. Vastasel juhul võib jalgratturi ratas sattuda võre õõnsusesse ja põhjustada ratturi kukkumist.  

Jalgrataste turvalise parkimiskohtade nappus on põhiline põhjus, miks inimesed on kõhkleval seisukohal taolise transpordivahendi 

suhtes. Jalgratta kaitsmiseks ei piisa vaid heast lukust, on vajalik ka turvaline koht, kus jalgratast saaks lukustada. Linnas on tihtipeale 

märgata olukorda, kus jalgratas on lukustatud mõne puu, posti või äravoolutoru külge, aga selline lahendus ei kaitse alati rattavaraste 

eest. Sellepärast on tähtis rajada turvalisi rattaparklaid. (vt. Peatükk 2.3.6. Rattaparklad). 
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LIIKLUSEST OSALEJATE VOOLUDE JAOTAMINE  

  

 

   

 

 

 

http://©Grupa93 
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1.4. Tänav jalakäijatele  

Jalakäijatele sõbralik tänavakeskkond tagab neile meeldivat, mugavat ja efektiivset sihtmärki saabumist. Kõnniteed moodustavad 

linnakeskkonnas tähtsa avaliku väliruumi osa, kus kokku saada, suhelda, mängida, ennast näidata, rõõmustada, mõtiskleda ja 

õppida.  

Linnakeskkonnas jalutamiseks on vajalikud kaks tähtsat faktorit: võimalus käia piki tänavat ja võimalus seda ületada. Tänava 

ületamine peab olema lihtne, ohutu ja mugav.  

Kuskil mujal pole mõistel „universaalne disain” nii suur tähendus kui jalakäijate tänavate/kõnniteede keskkonna disainis. Jalakäijate 

keskkond peaks olema turvaline, meeldiv ja ligipääsetav igas vanuses ja füüsiliste võimetega inimestele. Jalakäijate keskkond peab 

olema lihtsalt mõistetav ja kasutatav, see peaks olema katkematu ja märkamatult viima sihtmärgini. Kõnniteede kate peaks olema 

libisemiskindel ja siledast materjalist. Kõnnitee äärde märke, pinke, haljastust või rattaparklaid paigutades tuleks neid asetada 

kohtadesse, kus nad ei sega jalakäijate voolu. Samas tänavamööbel ja muud tänava elemendid võivad olla ka instrument voolu 

organiseerimisel ja juhtimisel. 

Mõiste universaalne disain on Lätis suhteliselt uus, aga samas see muutub aina populaarsemaks. Norra on see riik, kus universaalne 

disain on tunnustatud, seda mõistet leidub nii poliitika dokumentides, lepingutes kui ka tehnilistes juhtnöörides.  

Universaalne disain on oma olemuselt uus mõtlemise suund, mis määrab, et tähtsaim ühiskonna väärtus on inimene ja ainult inimese 

heaolu ja turvatunne on põhilised inimsõbraliku keskkonna loomise kriteeriumid. Universaalne disain ei määra erilisi nõudeid mingile 

konkreetsele sotsiaalsele grupile, vaid muudab iga teenuse, kogu infrastruktuuri kui ka keskkonna kättesaadavaks igale ühiskonna 

liikmele. 

Universaalse disaini printsiipide elluviimise eesmärk linna planeerimisel on ligi pääsetava, ohutu ja inimsõbraliku keskkonna loomine, kus 

end mugavalt saab tunda igaüks, vaatamata võimalike taju erinevustele või tervise probleemidele. 

Universaalse disaini printsiibid: 

 Mugav igaühele: vältima peaks olukorda, kus kas või üks inimgrupp ei saa kasutada mõnda elementi, luues sellist disaini, mis 

vastab  ja meeldib kõikidele kasutajatele; 

 Mitmekülgne kasutamine /multifunktsionaalsus: kasutaja saab valida endale sobivaima kasutusviisi; 

 Kergesti arusaadav kasutus: vältida tuleks liigseid keerukusi ja peab olema koheselt arusaadav; 
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 Kergesti arusaadav info: esitatud erineval viisil, paigutatud tähtsuse printsiibi järgi; 

 Väikseim võimalus eksida: hoiatused takistuste ees, vastav tänava sillutis, hoiatused; 

 Minimaalne füüsiline koormus: kasutaja võib säilitada neutraalse keha positsiooni, kasutades mõõduka tegevuse jõudu, 

vähendatud pikaajalise füüsilise pingutuse vajadus. 

 Liikumisele ja kasutamisele vastavad mõõtmed ja ruum: avatud nähtavus takistusteta tähtsate tänava elementide juures/kohal 

nii istuvale kui ka seisvale kasutajale, piisavalt avar ruum kõikidele kasutajatele; 

 

“Universaalse disaini” printsiipide ellu viimise hea tava näited tänava ruumi planeerimisel: 

 Välise kallaku kalle ei pea ületama 1:12 või 8%;   

 Vaba ruum kallaku kohal peab olema vähemalt 2,4 m;  

 Kallaku minimaalne laius on 1,20 m, piirded peavad olema välja ehitatud kogu selle pikkuses;  

 Kahesuunalise liikluse kallaku laius peab olema vähemalt 1,80 m; 

 Kallaku laius peab moodustama 1,30 – 1,40 m, kui ratastooliga kasutatakse vaid ühte liikluse rada, ja teine rada on ette nähtud 

liiklusele ilma ratastoolita.  

 Minimaalne piirde kõrgus on 150 mm.  

 Kallaku alguses ja lõpus peab olema tagatud manööverdamise ala 1500 mm läbimõõdus. 

 

Mõnedes kesklinna piirkondades või tänavatel võib kasutada erilise disainiga katet, näiteks värviline betoon, sillutis või muud tüüpi 

materjalid, kuid need peavad olema siledad ja kergelt hooldatavad. 

Kuigi tänavaruumi disain on tähtis kõikidele liiklejatele, on jalakäijad eelistatud sihtgrupp, kes hindab tänavaruumi disaini elementide 

funktsionaalsust ja esteetilist kvaliteeti (vt. peatükk 2.3. Tänava disain). 
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UNIVERSAALSE DISAINI PRINTSIIBID 
  

 

http://©Grupa93 
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UNIVERSAALSE DISAINI PRINTSIIBID 
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UNIVESRSAALSE DISAINI PRINTSIIBID JELGAVA LINNA TÄNAVA SILLUTISTES 

   

  

Sillutis kui juhis ja hoiatus enne ülekäigurada 

©Grupa93 

©Grupa93 

©Grupa93 
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II Tänavakeskkond 

Tänav on tähtis linnaelu toimumiskoht. Tänav on süsteem, mis omamoodi sarnaneb protsessidele, mis toimuvad ökosüsteemis. Tänaval 

toimub pidevalt energia-, emotsioonide- ja inforinglus ning seda mõjutavad liiklejad, tänavate ja kõnniteede katted, tänavamööbel, 

tänavategevus, jms. Linna keskkonna ökosüsteem peab töötama sama harmooniliselt, nagu see töötab looduses.  

Luues tänavakeskkonna kooskõlas üldise linna arenguplaanidega, saavutatakse ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne lisakasu. 

Tänava renoveerimise planeerimisel tuleb silmas pidada ümbritsevat keskkonda, tänava olemasolevat ja planeeritud funktsioone ning 

tähendust. Tänavaid peab planeerima osana üldisest suurest pildist vastavalt asukoha soovitavale arengule.  

Igal ruutmeetril tänavaruumis peab olema oma tähendus ja funktsioon. Eraldussaari, ringteesid, kõnniteede laiendusi ja muid tee 

elemente võib luua mitte ainult kui ohutuid infrastruktuuri objekte, aga ka planeerida kui visuaalselt ja funktsionaalselt meeldivat 

välisruumi. Sellised kohad võimaldavad luua haljasalasid, kasutada sademevee ärvoolu süsteeme ja paigutada muid tänava 

keskkonna elemente - pingid, rattaparklad, tänava kohvikud, jms. 

Tänavaruumi on võimalik luua konkreetse koha tunnetust, kasutades erinevaid tänavakeskkonna elemente ning valides neid, mis 

peegeldavad koha konteksti, erilist iseloomu ning ümbritsevate maade kasutamist. Sellisena võib tänav olla kui elutuba ja hoonet 

täiendav eesruum.  

1.5. 2.1. Tänavate iseloom  

Tänav on linna struktuur, mis lisaks põhifunktsioonile – liiklusele, suudab samaaegselt laiendada meie eluruumi, olles elutuba 

jutuajamiseks naabritega, sisseostu tegemise kohaks koos sõbrannadega, söögituba õhtusöögiks perekonnaga või lõbusa õhtu 

veetmise koht koos sõpradega. 

Iga konkreetse tänava tüüp ja iseloom sõltub selle paigutusest linnas ja ümbritsevatest funktsioonidest. Tänavaid võib klassifitseerida 

paljude erinevate parameetrite järgi: näiteks tänavad, mida ümbritsevad elamud ja tänavad, kus põhifunktsioon on äritegevus. 

Selline funktsioonide jaotus tänavaruumis pole siiski alati võimalik. Tänav on avalik välisruum, millel on iseloomulik funktsioonide 

vahetus, muutus ja segunemine isegi mitu korda päevas. Sellepärast on eriti tähtis mõelda lahendustele, mida saab kasutada 

mugavalt ja funktsionaalselt erinevates olukordades.  
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Tänavaruumis on siiski võimalik eristada kolm põhitegevust - elamine, äri ja üritused.   

2.1.1. Äritegevus tänaval 

Tänavad, eriti kesklinna ja muude ühiskondlikult tähtsate linnaosade tänavad, võivad saada kaubanduse ja äri tähtsaks 

katalüsaatoriks. Kuuldes sõnaühendust tänav ja kaubandus, kerkivad silme ette erinevad turistide lemmikpaigad ja kuulsad 

ostutänavad. Sellised tänavad pole siiski pelgalt turistide vajaduste tagamine. Ka linna igapäevas on tekkinud tänavad, mille ümber 

on koondunud ühte tüüpi ja sarnase  funktsiooniga objektid – bürood, poed, kohvikud, restoranid. Seni on see toimunud loomulikul 

kujul, jälgides „pundi” printsiipi ja selle positiivset efekti ja mõju. 

Tänavaid planeerides on linnal võimalik läbi tänavaruumi luua mitte ainult mugavat keskkonda liiklejatele, aga ka toetada 

ettevõtjaid, pakkudes neile võimalust tuua äri  tänavale potsensiaalsetele klientidele lähemale, tuues esile kohvikuid, restorane ja 

poode.  

Ettevõtjad võivad olla tähtsad koostööpartnerid tänavaruumi loomise protsessis. Välikohvikud ja -restoranid elavdavad 

tänavakeskkonda, arendavad linna majanduslikku arengut ja loovad paiga ootamatutele tegevustele. Kaubanduskohad, mis 

paigaldavad oma tooteid väljapoole poe ruume, võivad luua isegi omamoodi kunstilise ja huvipakkuva väljapaneku. Tänavatel, kus 

on piisavalt palju aktiivseid ja loovaid ettevõtjaid, pole linnal vaja eraldi tänavaruumi hekorrastamises kaasa rääkida. Siiski on tähtis 

seda kontrollida, et see ei areneks omasoodu luues kaootilist ja visuaalselt mitte nauditavat tulemust, mis oleks linna üldpildile kahjulik.  

Sellist tüüpi tänavatele on tähtis luua võimalikult laiad kõnniteed, ette näha mugavalt autotranspordi peatuskohti ja jalgratta 

parkimise kohti. Toolid ja lauad peavad olema asetatud kõnniteele otse restorani juures ja need peaksid olema paigaldatud 

fassaadipoolsesse ossa. Välikohvikutel on vaja ka tõkkeid istumisala otstesse, et jalakäijad oleksid söögitsoonist eemale suunatud. 

Kuna eesmärk on lubada restoranidel suurendada aktiivsust tänavatel ja muuta need elavamaks, ei tohiks omavalitsused lubada 

restoranide või väliskohvikute söögitsooni täielikku ümberpiiramist.  

 

Äritänava ruumile võib omistada veel kaks tähtsat dimensiooni – smellscape (lõhnade maastik) ja soundscape (helide maastik).  
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2.1.2. Elamupiirkonna tänavad 

Erinevate linnade elamupiirkonnad on väga erinevad ja samas ka nii sarnased. Need kõik peaksid olema loodud nii, et oleks tagatud 

meeldiv keskkond elamiseks, silmas pidades öörahu, lõunat, laste kasvatamist, aiatöid, koeraga jalutamist, jalgrattasõitu.  

Elamupiirkonna tänavatel toimub eriline funktsioonide ja liiklejate segunemine, tänavatele peab mahtuma korraga  auto, jalakäija, 

rattur ja kõige ettearvamatum liikleja, laps, kes võib igal hetkel sõiduteele pallile järgi joosta. Sellist liiki tänavatel on tähtsal kohal 

liikluse rahustamise võtted, näiteks tänavaäärne haljastus, ringteed, võimalikult kitsas sõidutee osa tänaval -- kõik, mis võiks autojuhile 

meelde tuletada tänava eelistatud funktsionaalsust.  

2.1.3. Tänava muutlik iseloom 

Inimeste kontsentratsioon on üks põhilisi linnakeskkonna arengu katalüsaatoreid. Parim viis elanike ressursside koondamiseks on 

erinevate ürituste korraldamine. 

 Võimalik on eristada kolme erinevat tüüpi üritusi: 

 erilisi ja enneolematuid, 

 just sellele linnale iseloomulikke üritusi, 

 igapäevaseid, laiemalt märkamatuid, aga linna elule tähtsaid üritusi. 

Tänav linna keskkonnas on kui varuplaan ja koht erinevate üritustele ning erinevate olukordade lahendamiseks. Alati pole võimalik 

ning alati pole ka vajadust luua eraldi kohta üritusteks. Tänavaruum on suurepäraselt kasutatav linnale tähtsate sündmuste 

korraldamiseks. Tänavaüritustega on linnal võimalik luua midagi just temale iseloomulikku. 

Kõik tänavad sobivad ürituste korraldamiseks, kui valitakse õige formaat ja ulatus. Väikesed elamupiirkonna tänavad võivad saada 

pühapäeviti turuplatsiks, aga lapäeviti väliürituse toimumise paigaks. Linna põhitänav on koht igaastasele ja erilisele vaid sellele 

linnale omasele peole. Kui on plaanitud korraldada midagi enneolematut, ennenägematut ja suursugust, muutuvad kõik linna 

tänavad ja väljakud peo toimumispaigaks. Järgmisel päeval või juba paari tunni pärast on tänav taas avatud liiklusele.
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2.2. Hea tava põhimõtted tänava keskkonna planeerimisel ja loomisel 

Tänava ruumi planeerimise ja arengu käigus, võttes arvesse suhteliselt uusi, kuid samas väga arusaadavaid printsiipe, s.o., ühtne 

tänavaruum (shared space), käidavus (walkability) ja kolmas koht (third places), protsessi tulemusel saavutatakse lahendus, mis 

tagab elulise ja meeldiva tänavaruumi.  

2.2.1. Ühtsed tänavaruumid (shared space) 

Ühtne (omavahel jagatud) tänavaruum on linna planeeringu printsiip, mille eesmärk on üldine avaliku välisruumi kasutamine, 

sobitades end päevade, nädalate ja kuude rütmile. Ühtse tänavaruumi printsiip väldib traditsionaalse mootorsõidukite, jalakäijate ja 

muude liiklejate eraldumist. Tavapärased liikluse juhtimissüsteemid ja –seadmed (tänava äärised, jooned, valgusvoorid ja teemärgid) 

asendatakse integreeritud, inimesele suunatud arusaamaga üldise avaliku ruumi kohta – jalgsi käimine, jalgrattaga sõitmine, 

ostlemine ja auto juhtimine muutub võrdväärseks tegevuseks, ilma ühtegi neist eelistades. Erinevalt tavapärase tänavaplaneerimise 

praktikast, kus olid eraldatud liiklejate voolud, eelnimetatud printsiip imelikul kombel suurendab tänavaruumi turvalisust. Sellise printsiibi 

kasutamine võimaldab muuta mitmekülgsemaks välisruumi kasutamise viise (näiteks, päeval transport – õhtul jalakäijad, tänavaalad 

kaubanduseks pidustuste ajal jms.) ja loovad suurepäraseid võimalusi ebastandardseteks lahendusteks.   

    
http://www.gruene-havelland.de knowledge.allianz.com 
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  LAWEPLEIN RISTMIK, Hollandis  

 

 Hollandis, Drachteni linn (44 tuhat eleniku) oli üks esimesi, mis 

oma linna planeerimisel teostas ühtse ruumi (shared space) 

printsiipi. Aastani 2003 pildil nähtav Laweplein ristmik, mis on 

üks hõivatumaid ristmikuid linnas, oli jaotatud liiklejate 

vooludega. Oma voori signaal oli isegi jalgratturitele, aga see 

ei taganud ilma kokkupõrgeteta täiesti ohutut liiklust, sest 

valgusvoori signaalide suur arv ja mitmed rajad ei köitnud 

piisavalt liiklejate tähelepanu, vastupidi, see muutus 

halvemaks, kuna liiklejad liiga palju lootsid signaalidele ja 

kaasliiklejatele. 

 

 

2003. aastal ristmik muudeti ümber, luues ristmiku kui paika 

linnas, kus on meeldiv olla, luues ringikujulise liikluse, sisse seades 

muruplatsi, puittaimede istanduse ja purskkaevu.  

Purskkaevud loodi kui interaktiivseid liinna keskkonna 

elemendid. Nende kõrgus kasvab koos transpordi liikluse 

intensiivsusega väljakul.  

Ringikujuline keskpunkt on loodud kui väike küngas 

kõrgendusega, et ristmikku sisse sõites, liiklejad näeksid vaid osa 

kogu ristmikust, niiviisi tunnetuslikult vähendades sõidukiirust. 

Jagatud tänavaruum enne rekonstruktsiooni 

Ühtne tänavaruum pärast rekonstruktsiooni 

knowledge.allianz.com 

knowledge.allianz.com 
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2.2.2. Käidavus (walkability) 

Linna planeerijate seas saavad aina rohkem toetust projektid, kus on just jalakäijatele loodud linnaalad ja tänavad, võimaldades 

igapäevast liikumist, näiteks poodi või parki, käia jala. Käidavuse mõiste on tekkinud linnaruumi struktuuri ja ületatavate kauguste 

mõõdupuust, et hinnata, kas linn sobib jalgsi käimiseks. 

Tänava käidavuse tagamiseks on olulised järgmised küsimused, millel on suur tähtsus tagamaks, et inimesed tahaksid viibida tänaval 

ja valida just jalakäimist:  

 liiklusohutus – autotranspordi kiirus tänaval ja selle rahustamise võtted; 

 Tänava ületamise võimalused – et poleks liiga pikk ooteaeg, piisavalt palju võimalusi ohutuks ületamiseks, aeglustatud 

autotranspordi vool, väike ületamise kaugus; 

 Jalakäigurajad ja nende sillutis – piisavalt lai, sile, mugav, nähtav, mitte üle koormatud; 

 Orienteerumise võimalused – piisavalt palju infomärke, väikseim võimalus ära eksida, kartograafilise info saadavus;  

 Esteetiline kvaliteet ja läbimõeldud lahendused – piisav arv ja tühjendatud prügiurnid, puud ja muu haljastus, puhtus ja 

heakord, kunsti objektid, tänava elementide disain, uuenduslikud lahendused, interaktiivsus; 

 Ohutustunne – piisav valgustus, eemaldatud ebakvaliteetsed ja koordineerimata grafiti joonistused, ei tohi olla katkine 

tänavamööbel või muud elemendid, mis võivad luua ohutunnet isegi rahulikus paigas; 

 Atraktiivsus ja puhkus – koht, kus istuda ja olla, veeta aeg lastega, tänavakohvikud, poed, väikesed kontserdid või muu 

tegevus; 

Jalakäimist peetakse kestvaimaks liikumisviisiks, mis eriti sobib linna keskkonda ja väikeste vahemaade ületamiseks. Uuendades ja 

muutes paremaks mootoriteta liikumiste – jala, jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega, tõukerattaga, kui ka ratastoolis või liikudes 

lapsevankriga kasutamise olusid, luuakse alus keskonnasõbraliku linnatranspordi arenguks. 
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2.2.3. Kolmas koht (third places) 

Kolmandad kohad on need, kus tihti toimuvad vabatahtlikud, mitteformaalsed, juhuslikud ja oodatud inimkohtumised väljapool 

kahte kindlust  − töö ja kodu.  

Kolmanda koha tärminit hakkas esimesena kasutama Ray Oldenburg – linnasotsioloog Floridast, kes on uurinud inimeste mitte 

formaalsete kokkusaamiskohtade tähendust. Oma raamatus „Suurepärane hea koht” (The Great Good Place) Ray Oldenburg 

tõestab, miks on kogukonnal ja selle ühiskonna elul sellised kokkusaamise kohad nii olulised. Sigmund Freud arvas, et inimese 

emotsionaalne heaolu sõltub sellest, kas tal on keda armastada ja töö, mida teha. Millele Ray Oldenburg lisab, et peale armastuseta 

ja töö on  inimesel vajalik ka teatud varjupaik − koht, kus kasvõi mõneks minutiks päevas võib eemal olla perekonnast ja ülemuste 

ülesannetest. Ray Oldenburg tuvastab kolmandad kohad kui ühiskondlikud kohad neutraalsel territooriumil, kus inimesed võivad 

kokku saada ja suhelda. 

Peatänavad, kohvikud, õllerestoranid, restoranid, turuplatsid, postkontorid ja muud ühiskondlikud kohad on kui ümbruskonna süda. 

Kohvikutel, baaridel, raamatukogudel, ostukeskustel ja teistel kolmandatel kohtadel, vastupidiselt esimestele (kodu) ja teistele 

(töökoht), on keskne roll kogukonna elujõulisuse ülalhoidmisel ja see on funktsioneeriva ühiskonna sisemise demokraatia alus.  

Kolmandad kohad arendavad sotsiaalset võrdsust, tagavad keskkonna demokraatlikku poliitikat ja ühiskondlike organisatsioonide 

loomist, kui ka pakuvad psühholoogilist tuge nii indiviidile kui ka ühiskonnale. 

Tänavaruumil on suur tähtsus ja potentsiaal “kolmandate kohtade loomisel”. Ideaalne “kolmas koht” loob võimaluse omavahel 

suhelda ja kokku saada inimestel, kes ühes kohas (ümbruskonnas, linnaosas) töötavad, elavad või puhkavad.  
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2.3. Tänava disain 

Tänavakeskkonna elementide läbimõeldud kasutamisega võib luua suurepärase väliruumi, mis aitaks kaasa kogukonna loomisele. 

See võib tõmmata endale jalakäijte huvi, paneb neid tundma turvalisemana, muudab neid elavamaks ning aktiivsemaks 

tänavaruumi kasutajaks. Raske on luua avalikku ruumi, mis edendaks üldist heaolu.  

Hea disaini korral on selle elemente lihtne kasutada tänavakeskkonnas ning need toovad endaga kaasa võimalikku lisaväärtust. 

Need võivad tasakaalustada erinevate tänava kasutajate huvisid. Hästi väljatöötatud avalik ruum aitab parandada meie elu, 

pakkudes tasakaalu ja harmooniat igapäevaellu. 

Tänavamööbel muudab tänavakeskkonda elavamaks ja viitab jalakäija suurele rollile dünaamilises linnakeskkonnas. Tänavamööbel 

kutsub jalakäijaid kasutama tänavaid ja tagab mugava keskkonna ilma mootorsõidukita liikumiseks. Tänavamööbliks on pingid, 

ühistranspordi peatused, valgustuselemendid, prügiurnid, jalgrattaparklad, märgid ning muud elemendid. 

Tänavamööbel elavdab tänavat mitmel viisil: 

 teeb jalutamise, jalgrattasõidu ja ühiskondliku transpordi kasutamise meeldivamaks, mugavamaks ja huvitavamaks; 

 arendab ettevõtlust ja üldist linna heaolu; 

 parandab avalikku ruumi ja loob koha suhtlemiseks.  

Tänavamööbli paigutamine on vajalik: 

 suure jalakäijate liikumisintensiivsusega kohtadesse, kaasa arvatud ristumistele (ristmikud, peatused, kunstiobjektid); 

 tänavatele, kus asub jalakäijate populaarne sihtmärk.  

Iga tänavaelemendi paigaldamisel linnaruumi peab järgima printsiipi, et tänavamööblil on teisejärguline osa tänava põhifunktsiooni 

ja ohutuse tagamise põhielementide ja infrastruktuuri objektide suhtes. Ükski tänava element ei tohi ohustada liiklust, jalakäijat või 

jalgrattaliiklust.  

Tänava põhifunktsiooniks on ja jääb mugava ja ohutu liikumise tagamine punktist A punkti B, kuid hea disainiga saame selle teha 

meeldivamaks. 
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2.3.1. Pingid 

Pingid on tänavaelemendid, mis tõmbavad ligi inimesi ja kutsuvad neid peatuma. Pinkidega puhkekohad tänavaruumis tagavad 

mugava keskkonna, kus inimesed saavad puhata, suhelda, jälgida või lugeda. Õige pingi paigutus on lihtne kuid tähtis žest, mis loob 

koha tunnet lähiümbruskonnas. Pinkide ülesanne on pakkuda istujale võimalus nautida ümbruskonda, huvitavat kohtumist, meeldivat 

vestlust, mõnusat lugemist, tagada rahulikku puhkust või lihtsalt võimalust jälgida elu tänaval. 

Printsiibid, mida jälgides on pingid alati hõivatud: 

 Pingid peavad olema paigutatud kohtadesse, kus need on nähtavad ja neile on lihtne juurdepääs. 

 Pingid peab paigutama erinevatele ilmastikuoludele ja olukordadele vastavalt sobivatesse kohtadesse - puude varju suviseks 

ajaks, päikesepaistelistesse kohtadesse kevade, sügise ning talve ajaks.  

 Pinki, mis on paigutatud pilkupüüdva objekti lähedusse, kasutatakse kindlasti tihedamini ja pingil istuja tunneb end palju 

mugavamalt. See võib olla kõrvalolev hoone, laste mänguväljak, kunstiobjekt või dünaamiline tänavaelu. Kui kõnnitee seda 

lubab, võib pink olla paigutatud ka risti tänava äärele, et luua jalakäijate taskuid; 

 Pinkide paigutamisel on neid soovitav kombineerida teiste tänava elementidega, näiteks haljastuse-, prügiurnide- ja 

valgustuselementidega, luues niiviisi kindla funktsiooniga ja piiridega ruumi.  

 Pinke kombineerides teiste tänava elementidega, võib luua meeldivaid ja mugavaid lühikese puhkehetke kohti 

tänavakeskkonnas.  

Pinkide disainil on suur roll nii tänava üldpildi loomisel kui ka pingil istuja mugavuse tagamisel. 

Pingid võivad olla valmistatud erinevatest materjalidest - puidust, metallist, betoonist, erinevatest komposiitmaterjalidest, aga need 

kõik peavad olema kõrgekvaliteetsed materjalid nii funktsionaalses, kui ka visuaalses mõttes.  

Pinkide disain võib sobida ja lõimuda tänava disainiga, või vastupidiselt, olla erinev ja anda tänavale uut iseloomu, identiteeti ja 

kvaliteeti.   

Alustades ülimugavatest kuni näiliselt istumiseks kõlbmatute pinkideni – need kõik on disainitud selleks, et inimesi ootamatutel viisidel 

kokku tuua ja võimaldada neil ümbruskonnaga paremini tutvuda. 
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KLASSIKALINE 
 

 Pahka jalgu 

Traditsioonaalsed ja linna pilti 

sulanduvad 

www.archiexpo.es https://twitter.com/kinasts 

www.marshalls.co.uk 

www.archiexpo.es 

www.dwell.com www.dwell.com 



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

27 | SIA "Grupa93" 

NAUDING 
 

Vaikne ja aeglane puhkus linnas - vastupidavast 

materjalist võrkkiiged 

Pink kui tiibklaveri kaas, mis kiigub hästi 

vähe 

www.archiexpo.es www.publimetro.co 

www.citylab.com 

www.thecityreview.com 

ny.curbed.com/ 
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 KOOSOLEMINE   

Pink, kus ära leppida – raske kaugele istuda 

Pink, mis sobib ideaalselt väikelinna keskväljakule või kortermajade õue. 

Pink, kus igapäevaselt või pidustuste ajal kokku saada, et teha lõket, 

laulda, juttu ajada, meenutada ja kuulata. 

Usalduse ring 

http://www.archiexpo.com www.2krota.ru 

www.marshalls.co.uk 

http://www.shareable.net 
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LÜHIKESEKS PAUSIKS 

Me ei soovi alati käeulatuses olla, aga silmside ja naeratuse 

võimalus loob mugavustunde ja kulub alati ära. Näitame 

ennast ja vaatame teisi. 

Lühike ootamine 

www.miljo-sikkerhet.no www.sloper.es 

www.archiexpo.com www.marshalls.co.uk 
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TALVE JA SÜGISE ÕHTUTEKS 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 
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TALVE JA SÜGISE ÕHTUTEKS 

www.keha3.ee 

www.celfwaith.co.uk www.calzolariarredourbano.it 

www.calzolariarredourbano.it 
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ERINEVUSEKS JA IDENTITEEDIKS 

 

Hariduslik 

www.thisiscolossal.com www.2krota.ru 

www.hyperallergic.com www.neatorama.com 
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ERINEVUSEKS JA IDENTITEEDIKS 
 

Kestvalt ja laadivalt – päikese patarei 

Jalgratturitele Petlik mõõtkava 

www.popupcity.net 

www.pinterest.com www.archiexpo.com 

www.designboom.com 
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 ERINEVUSEKS JA IDENTITEEDIKS 

Valgustuse ja disaini element 

http://2krota.ru 

www.lucile.be  

http://www.archiexpo.com www.inspirowaninatura.pl 

www.trinixy.ru 
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2.3.2. Peatused 

Peatused on oluline linnaelu ristumiskoht. Koht, kust pääseb meile olulistesse kohtadesse – tööle, kooli, poodi, parki, külla, kinno või 

restorani. Neid kasutatakse igal kellaajal, nii puhke- kui argipäeval. Peatused on linna visiitkaart - esimene, mida näeme saabudes 

ühistranspordiga.  

Peatused peavad olema rajatud ja paigutatud nii, et need muudaksid meie igapäeva mugavamaks ja meeldivamaks:  

 Lihtsasti ligipääsetav nii jalakäijatele kui ratturitele; 

 Paigutatud oluliste objektide lähedusse – kaubandusobjektid, omavalitsusasutused, pargid, väljakud; 

 Vaieldamatult peatusena ära tuntav; 

 Peatus on soovitav valgustada, tagades nii selle nähtavuse, kui ohutustunde ühistransporti oodates. 

Linna raames oleks soovitav rajada ühtselt disainitud peatusi, aga nende sisustus võib olla erinev, arvestades peatuse funktsiooni ja 

asukohta: 

 peatus dünaamilise liiklusega väga hõivatud tänaval - ainult kohamärgina; 

 peatus, kus ühistranspordi ooteaeg on rohkem kui 5 minutit - pingiga; 

 peatus võimalusega sinna jätta rattad, et edasi liikuda ühistranspordiga; 

 linna keskseim peatus – kasutajatele kui kohtumispaik, teadetetahvel, kiosk, kohvik. 

Olulised tänavakeskkonna elemendid ühistranspordi peatuste jaoks on märgid, katusealused ja pingid. Peatuse territooriumi eriliseks 

märgistamiseks võib kasutada kõnniteest ja tänavast erinevat sillutist mängides värvi, tekstuuri ja materjaliga.  

Peatustes, kus ooteaeg on lühem kui 5 minutit, ei ole pinkide ja katusealuse paigaldamine tingimata vajalik, kuid kindlasti on vajalik 

peatuse märk. Ühistranspordi peatuse märk näitab, kus inimesed peaksid ühistransporti ootama ja kus sisenema ühistransporti. Märgid 

peavad selgelt näitama transiidi operaatorit, marsruudi numbrit ja graafikut. Võimalusel peaks olema ka kaart, mis näitaks 

ühistranspordi marsruute, mis teenindavad peatust ja kohalikke sihtmärke. Informeeritus loob kindlustunde.  

Peatustes, kus ooteaeg on enam kui 10 minutit, oleks vaja paigutada katusealuseid. Katusealused kaitsevad reisijaid vihma ja päikese 

eest ning tagavad mugavuse. Katusealused on erinevas suuruses ja erineva disainiga, samaaegselt on need kasutatavad ka 

infotahvlina. 

Peatuse disain võib olla kooskõlas ümbritseva keskkonnaga, kuid võib ka kasutada kohale ja linnale iseloomulikke põhielemente.



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

36 | SIA "Grupa93" 

ERINEVA TASEME JA TÄHENDUSEGA 

       

     

 

 

http://translink.com.au 

www.newurbanroswell.com www.boutique-homes.com archidose.blogspot.com 

Kui linna keskseim kokkusaamise koht - kohvikuga, 

ajalehe kioskiga ja jalgratta parklaga 
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MÄNGULISED 

     

  

coop.partizaning.org 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 
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NAUDINGUT JA PUHKUST PAKKUVAD 

     

    

          

www.etatrust.org.uk www.okclips.com 

Rõõmu lugemine 

blog.xuite.net 

www.recyclart.org www.eyeofthefish.org 

www.kids-bookreview.com 

www.okclips.com www.ilyke.net 

architecturelover.net www.woostercollective.com www.kink.se 
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 MAHLASED 

 

       

 

 

www.elistmania.com www.elistmania.com www.designadv.ru www.okclips.com 

sandboxworld.com 
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SÄÄSTLIKUD 

 

 

peatus, kus valgus süttib liikumise peale (liikumisandur) 

peatus, mis on tehtud taaskasutatavatest plastikpudelitest ja LED valgustitest 

www.creativecriminals.com 

http://www.skyscrapercity.com 
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INTERAKTIIVSED  

  

   

 

Peatus – kaal 

www.notcot.org www.behance.net 

http://www.creativeguerrillamarketing.com 
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WIFI JUURDEPÄÄSUGA JA PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA 

    

  
www.huffingtonpost.com 

www.geek.com 

sophiemr.blogspot.com 

www.mainova.de feldmanarchitecture.com 
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PEATUSED GARE DE LYON, PARIS 

   

 

www. projets-architecte-urbanisme.fr www.projets-architecte-urbanisme.fr 

www. projets-architecte-urbanisme.fr 

Modernne ja mugav – ideaalne väikelinna keskseks peatuseks 
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2.3.3. Valgustus 

Valgustus on põhielement, mis loob pimedal ajal tänavaruumis turva- ja mugavustunde nii jalakäijatele kui ratturitele ja autosõitjatele.  

Õigesti valitud valgustid tagavad mitte ainult valgustuse põhifunktsiooni, aga loovad ka tänava ruumilist disaini ja originaalsust. 

Seetõttu on tähtis valida valgustid, mis näevad ka päevasel ajal head välja. 

Kasutades tänava valgustamiseks laternaposte, peaks neid paigutama kohtadesse, kus neid saab kasutada ka muu funktsiooni jaoks, 

näiteks valgusvoori või märkide paigaldamiseks, luues visuaalselt meeldivamat tänavapilti. Sarnaselt võib tänavaruumi mõjutada 

jalakäijate tsooni valgustamine. Tehes seda hoonete seintele paigaldatud valgustuse abil väldime valguse saastatust, sattumist 

akende kaudu siseruumidesse. Kohtades, kus eelmainitu on võimalik, on soovitav ühendada tänava, sõidutee ja jalakäijate tsooni 

valgustuslahendusi. 

Linnaruumi ei valgusta ainult spetsiaalselt paigutatud tänavavalgustid. Huvitavat ja erinevat aurat võib luua hoonete valgustamisega, 

mis võib öösel muuta tänava ja ka kogu linna üldist iseloomu. Enne uute valgustuslahenduste rajamist või nende rekonstrueerimist, 

peaks läbi viima linna öise vaatluse, et hinnata kuidas planeeritud valgustuslahendused sulanduvad tänavaruumi koos hoonete 

valgusallikatega või isegi hoonete akendega.  

Oluline roll linnakeskkonna loomisel öisel ajal on ka valgusallika värvil, mis soovitavalt on soe valge või kollakas, tekitades rahuliku ja 

meeldiva atmosfääri, kus on soov viibida. Ebasobivaks linnakeskkonna valgustuseks peetakse sinist valgust, mis tekitab jahedust ja on 

ebameeldiv. Siiski esineb linnasid, kus tänavavalgustus on sinist värvi ja eriti seal, kus kuritegevuse tase on kõrge, sest uuringud 

näitavad, et sinise värvi mõjul väheneb kuritegude arv isegi kuni 10%. Arvatakse, et see tuleneb sellest, et selline valgustuse värv on 

hiljuti loodud ja ebatavaline, seetõttu käituvad inimesed ettevaatlikult. 

Pimedal ajal muudab valgustuse oluliseks igapäevane vajadus, seetõttu on tähtis mõelda energiasäästlike valgustite peale, näiteks 

LED või päikese energia. Tähtis on ka valgusti disain, mis tagab maksimaalselt efektiivse valguse kasutamise ja väldib valgusreostust 

öises taevas ning elumajade akendes. 

Tänavaruumi valgustus liigub koos teaduse arenguga aina lähemale energia säästule. Kaugel pole aeg, kus võib hakkama saada 

ilma traditsiooniliste energia allikateta. Huvitav avastus on aine, millega tänavate ja kõnniteede sillutist töödeldes tagab öise 

valgustuse. Aine akumuleerib päikeseenergiat ning selle tulemusel helendab pimedal ajal või tekitatakse valgust keemilise reaktsiooni 

tulemusel.  

Hästi rajatud tänavavalgustus parandab avalikku keskkonda, samaaegselt tagab ohutust teedel, jalgrattaradadel, kõnniteedel, 

alleedel ja treppidel ning tekitab turvatunnet. Valgustus on oluliseim tänavakeskkonna disainielement pimedal ajal.  
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LED VALGUSTUS 

       

    

Tooge välja erinevus 

jaxstumpes.blogspot.com 

www.landscapeonline.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

sustainablecitiescollective.com 

landscapeonline.com 

Minimāls gaismas piesārņojums 



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

46 | SIA "Grupa93" 

KAUNISTAMA 

   

    
lv.wikipedia.org 

www.photoriga.com www.citariga.lv 

©Grupa93 
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MĀKSLAS IZPAUSME 

    

    

http://designyoutrust.com www.citylab.com 

blog.shiftboston.org travelbetweenthepages.com magazine.saatchiart.com 
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TÄNAVA ISELOOMU TÄIENDAV 

       

     
www.keha3.eeenlightingrotermanni-quarter.png http://www.thesavagefiles.com 

www.notcot.org 

www.curiocitybird.com www.citylab.com-

quarter.png 

www.facade-lighting.com 
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MUUDE TÄNAVA ELEMENTIDE VALGUSTUS 

     

   

www.visitkraslava.com/ www.voru.ee careersinfinance.mfsa.com 

www.spoki.tvnet.lv www.enlightermagazine.com 
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2.3.4. Prügiurnid 

Võimalik, et prügiurnid on üks vajalikumaid tänavaruumi elemente, mis teeb välisruumis olemise meeldivaks. Õigesti paigutatud 

prügiurnid kergendavad tunduvalt koristamist, tagades tänavatel puhtust ja korrashoidu.  

Prügiurnid peaksid olema paigutatud vastavalt inimeste voolule ja nende kontsentratsioonile - intensiivse jalakäijate liikumisega 

tänavatel vähemalt 200 m vahemaaga. Soovitav on paigutada need igale tänavanurgale ja kohtadesse, kus inimesed perioodiliselt 

kogunevad, näiteks peatused või platsid. Prügiurnid peaksid olema otsese jalakäijate voolu läheduses, aga samas ei tohi need 

inimesi segada või luua visuaalselt saastatuse tunnet.  

Prügiurnid peaksid olema ligipääsetavad ja nähtavad, samas silmapaistmatud. Need peaksid olema paigutatud piisavalt tihedalt, et 

ei tekiks soovi prügi maha visata, siiski pole neid vaja paigaldada tihedamini kui iga 200 meetri tagant, nähtavuse kaugusele. Muidugi 

ei toimi selline reegel ristmikutel. Igal tänava nurgal peab asuma prügiurn.  

Suurt panust jäätmemajandamisel võib pakkuda koostöö ettevõtjatega, kes tavaliselt oma hoonete sissepääsu juurde 

prügikonteinerid paigaldavad. Kaaluda võiks selle kohustuslikuks määramist näiteks kaubandusettevõtetele.  

Prügiurnide disainil on tähtis roll mitte ainult tänava üldpildi kujundamisel, vaid ka funktsionaalsusel. Soovitatavalt ei tohiks need olla 

pealt lahtised, et linnud nende sisu laiali ei kannaks. Kohtades, kus tegutsevad vandaalid, peaks mõtlema prügiurnide stabiilsusele ja 

vastupidavusele. Metallist prügiurnid on vastupidavad, kuid neid pole väga mugav puhtana hoida. Omakorda komposiitmaterjalist 

urnid on kerged ja mugavad hooldamise seisukohast, aga ei ole ohutud sigareti kustutamise tagajärjel põhjustatud põlemise 

olukordades. Prügiurni disain peaks soovitatavalt olema selline, et sinna poleks võimalik visata ebasobivat prügi, näiteks olmeprügi, 

mille kogumiseks on ette nähtud konteinerid.  

Prügiurnid on üks neid tänavaelemente, mille disaini valik on eriti tähtis. Harva esineb olukordi, kus prügiurne kuidagi eriliselt 

linnakeskkonnas rõhutatakse. Prügiurni disainis peab tunnetama seda väga kitsast piiri, kus neid ei rõhutata, aga samas tehakse need 

nähtavaks. Prügiurnide nähtavust ja kasutamist võib edendada nende paigaldamine prognoositavatesse prügi viskamise vajadusega 

kohtadesse – pinkide, poodide kõrvale, tänava nurgale jne. Peab arvestama sellega, et jalakäijad ei kasuta prügiurni, kui see ei jää 

nende trajektoorile. Prügiurni ei kiputa kasutama ka siis, kui valitud marsruudist peaks kõrvale astuma vaid mõne sammu.  

Territooriumitel, kus liikleb suur inimhulk ja sellega seoses tekib sinna ka suur kogus prügi, on tähtis mõelda erinevatest prügiurnidest 

erineva prügi jaoks, et seda sorteerida ja ümber töödelda. 

Tänaval süüa on ebaviisakas ja suitsetamine kahjustab tervist, aga vaevalt on  lähitulevikus inimloomust võimalik muuta. Seetõttu on 

prügiurn üks olulisemaid tänavakeskkonna objektidest, mis linna- ja tänavaruumi korralikumaks ja meeldivamaks suudab muuta.



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

51 | SIA "Grupa93" 

VÕIMALUS SORTEERIDA 

     

   

jaxstumpes.blogspot.com www.zerowastesg.com www.inhabitat.com 

www.inhabitat.com http://www.urbanff.com.au 
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SOBIB KESKKONDA 

     

     

 

www.falco.co.uk 

Andmise aktsent 

Kirot akcentu 

www.escofet.com 

www.streetscape.co.nz www.wyopass.org www.streetfurniture.com 

nclurbandesign.wordpress.com 
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2.3.5. Kunstilised aktsendid 

Inglise keelne termin “public art” peegeldab täpselt selle mõtet. Kunst, mis tegelikult pole üldse kunst, vaid hoopis ühiskonna 

väljendusviis avalikus ruumis, sel juhul välisruumis.  

Kunstilised aktsendid annavad tänavaruumile erilise dimensiooni. Need võivad luua ümbruskonnale maine ja koha identiteedi, luua 

ühtekuulumis - ja uhkustunde, näidata seost või määrata piire. Need muudavad tänavaid visuaalselt huvitavamaks ja tekitavad 

külastajate seas huvi. 

Kunstiobjektid võivad olla erinevates kohtades, sealhulgas suure intensiivsusega tänavatel ja ka väikese jalakäijate vooluga kohtades, 

et luua erilist paika, mida avastada. 

Kunstiobjektid võivad olla nii professionaalide kui ka tavaelanike loodud ja tehtud: skulptuurid, joonistused seintel ja tänavatel, 

tulemüüri maalingud, erilised märgid ja viited, isegi reklaam, tänavate ja kõnniteede sillutis, hoonete arhitektuursed elemendid. Need 

võivad olla nii staatilised ja alalised, kui ka mobiilsed ja hetkelised. 

Tühjade hoonete seinu on võimalik kasutada, et tänavakeskkonda kodusemaks luua ja vähendada maha jäetuse ning tühjuse 

tunnet. Tühjade seinte elustamiseks on võimalik kasutada kõrgekvaliteetset avaliku kunsti, mosaiiki, materjali tekstuure (näiteks, 

telliskivide muster), vertikaalset haljastust jms. 

Kunstilised aktsendid võivad olla ükskõik kus ja ilmuda kõige ootamatutes kohtades, siiski panevad neid põhiliselt tähele ja hindavad 

jalakäijad ning jalgratturid. 

Kunstitöid on võimalik õnnestunult ühendada juba tavapäraste tänavaruumi elementidega, näiteks pinkidega, haljastusega, 

purskkaevudega või isegi tänava sillutisega, muutes kohad ja paigad huvipakkuvamaks ja andes uue elu oma aja ära elanud 

asjadele.  

Mitmetahulises ja koloriitses ühiskonnas ei saa loota, et kõikidele meeldib kõik. Sama kehtib ka kunstiväljenduste kohta tänavaruumis, 

samas on see viis, kuidas kõnetada, harida ja/või ühendada ühiskonna arvamust. Objektid näitavad konkreetset kohta tänapäevas 

ning kollektiivset mälu, annavad impulsi koha tuleviku väljendustele. Erinevad arvamused kunstiliste väljenduste kohta avalikus 

välisruumis on positiivne ja hea signaal ühiskonna arvamuse kohta nende elukeskkonna suhtes ja viitab sellele, et on huvi selle 

kujundamise vastu.  

“Public art” ülesanne on kaasata tähelepanu asjadele, kohtadele, üritustele, isiksustele, liikumisele, mõtetele ja ideedele. 
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TULEMÜÜRID JA MUUD MÜÜRID 

     

  
www.parkulturu.lv www.kasjauns.lv 

Aigars Sloģis riga2014.org www.avsite.gr 
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ÜLEKÄIGURAJAD 

  

     

3-D efektiga 

http://cdn.images.express.co.uk www.hqwallbase.com 

tegalcyber.org warszawa.gazeta.pl www.mtc.ca.gov 
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 SKULPTUURID 

Linna identiteet 

Tantsusammud 

hellaheaven-ana.blogspot.com tourism2.ventspils.lv 

www.seattle.gov lookingaroundlondon.blogspot.com 



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

57 | SIA "Grupa93" 

PALJU JA ERINEVAD 

       

     

www.demilked.com tweets.seraph.me www.flicr.com 

www.streetartutopia.com www.opticalspy.com 

www.theartjunkie.wordpress.com 

©Grupa93 
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www.demilked.com www.demilked.com www.demilked.com 

www.kasjauns.lv 
www.arterritory.com 
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2.3.6. Jalgrattaparklad 

Aina enam inimesi on tunnustanud jalgratast ja peavad seda mugavaks liikumisvahendiks. Jalgratas on tähtis vahend teel kiirema, 

“rohelisema” ja tervislikuma linna poole.  

Jalgratta ohutute parkimiskohtade puudus on põhiline põhjus, miks inimesed ikka veel kõhklevad sellise transpordivahendi osas. Oma 

jalgratta kaitsmiseks varaste eest on vähe heast lukust, vajalik on ka turvaline koht, kuhu jalgratast lukustada. Linnas on tihtipeale 

näha olukorda, kus jalgratas on lukustatud mõne puu, posti või äravoolutoru külge, aga selline lahendus ei kaitse alati rattavarga 

eest. Sellepärast on tähtis luua turvalisi jalgrattaparklaid. 

Jalgrattaparkla on spetsiaalselt jalgrataste parkimiseks rajatud koht, mis on varustatud  näiteks kinnitusraamide ja rattakappidega. 

Neid peab rajama: 

 Otsese jalgratta marsruudi sihtpunktide (büroohooned, jaamad, hariduse- ja puhkeasutused, spordi- ja kaubanduskeskused, 

teenindusettevõtted, riigi- ja omavalitsusasutused jms) lähedusse; 

 Nii, et koht ja konstruktsioon ei segaks jalakäijaid ja tänavakoristustöid; 

 Hästi nähtavasse kohta ja peavad olema tuvastatavad jalgratta parklatena, näiteks parklat kattev katus ei kaitse ainult 

sademete eest, vaid on ka silmapaistvat värvi; 

 Nii, et need ei segaks teiste tee kasutajate nähtavust, eriti ristmikel ja ülekäiguradade kohtades, ega segaks juurdepääsu 

avalikele- ja eraobjektidele; 

Jalgratta kinnitusraame peetakse turvaliseks, kui sellega saab kinnitada rattaraami ja vähemalt ühe ratta. See peab olema stabiilselt 

kinnitatud ja vastupidav mehhaaniliste kahjustuste eest. Selle paiknemine peab olema hästi nähtav, avalik ja asuma ideaalkorras 

turvavaatluse all olevas kohas. Sobivaimaks ja turvalisemaks peetakse U- tüüpi lukku.  

Kui jalgratas jäetakse pikemaks ajaks hoiule, peab arvestama, et isegi kõige turvalisem võti ja kõige stabiilsem jalgrattalukk ei 

garanteeri 100% turvalisust. Jalgrattalukud on mõeldud peamiselt lühiajaliseks ratta hoidmiseks.  

Pikaajaliseks jalgratta hoidmiseks peab rajama suletud jalgratta kapid või suletava ruumi/aia jalgrataste parkimiseks.  
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  “u” KUJULINE 

     

     
www.securabike.com en.wikipedia.org 

_parking_rack 

chucks-fun.blogspot.com www.divritenis.lv www.veloriga.lv 

urbanplacesandspaces.blogspot.com 
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TURVALISED JA KÜTKESTAVAD 

      

    

www.onlyinoldtown.com 

chucks-fun.blogspot.com http://assets.inhabitat.com 

chucks-fun.blogspot.com chucks-fun.blogspot.com 

architectureartdesigns.com 
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MITMEFUNKTSIONAALSED 

     

   

Koht, kus jalgratturid saaksid lugeda ja kohvi juua 

www.toxel.com http://assets.inhabitat.com 

http://assets.inhabitat.com 

www.landscapeonline.co

m 

www.ideasinmotionsouthend.co.uk 

Barjäär, haljastus ja ratta hoidmiskoht ©Grupa93 
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KAUGELT NÄHTAVAD 

          

  
untappedcities.com 

www.publimetro.co 

www.hbdesigns.co.uk 

dreamstime.com 

©Grupa93 
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VEEL TURVALISEMAD 

   

  

www.bakfiets-en-meer.nl 

www.patentauction.com 

www.evworld.com 

Kindel ja kestev 

www.thecityfix.com 

Kallis, kuid mahukas ja ohutu 
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B&R (BIKE AND RIDE) 

     

   

www. railzone.nl 
www.kansascyclist.com www.pedals.org.uk 

www.winnipegtransit.com www.transport.act.gov.au 
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2.3.7. Märgid ja reklaamid 

Tänavakeskkonnas asuvad tähised annavad spetsiifilist informatsiooni suuna, sihtmärgi või asukoha kohta. Märkidel on suur tähtsus 

ruumi mõistmisel. Need võivad olla viitavad, keelavad, seletavad, innustavad, julgustavad, soovitavad.  

Märgid peavad olema paigutatud läbimõeldult ja hästi nähtavatesse kohtadesse. Nende sisu peab olema lihtne ja mitte 

üleküllastatud, selge ja arusaadav juba kaugelt.  

Eriti suurt tähtsust omavad märgid just linna külastajatele, kes ei tunne lühemaid ja ohutumaid teid läbi linna. Märkidega on tähtis 

näidata täpset ja arusaadavat suunda pääsemaks tähtsamate linna objektideni või kohtadesse, mida soovitakse näidata. Märgi info 

peab olema usaldusväärne ja tõene. 

Märgid peavad aitama linnas orienteeruda ja vajalikku leida. Hea tänavate markeerimise süsteem (tänavanimede plaadid) võib 

asendada viiteid erinevatesse kohtadesse linnas, näiteks kooli, kirikusse, ostukeskusesse jne. Tänavanimed peavad olema märgitud 

igal tänava nurgal ja peavad olema hästi loetavad suure tonaalse kontrastiga. Märke on võimalik paigutada väga erineval viisil, aga 

soovitav oleks sama sisuga märgid paigutada ühte konkreetsesse kohta, et suurendada info tajutavust ja arusaadavust. Näiteks 

paigutada tänava nimeplaadid  kas ainult majade seintele või ainult tänava ristmikele posti otsa.  

Aegajalt võivad infokandjana ja/või liikluse organiseerijana toimida ka muud tänavaruumi elemendid, näiteks kunstiobjektid või 

haljastus, mis võib vähendada vajadust märkide vastu. Siiski täiesti ilma märkideta linnakeskkonnas hakkama saada ei ole võimalik.  

Ka reklaami ja kuulutuste postid võivad olla infoallikaks konkreetse paiga kohta ning atmosfääri loojaks. Kuulutuste postid on 

õnnestunud lahendus kuulutuste ja teadaannete paigutamiseks, samaaegselt võib neid kasutada koha äratuntava märgistusena. 

Kuulutuste postid on soovitav paigutada kohtadesse, kuhu perioodiliselt kogunevad inimesed: 

 Transpordipeatuste lähedusse, aga mitte otse peatusesse; 

 Tänavanurkadele, aga mitte varjates nähtavust; 

 Platsidele, aga mitte varjates vaadet; 

Reklaamid ja poodide kirjad võivad rõhutada tänavakeskkonna iseloomu, samas võib läbimõtlemata reklaami paigutamine tekitada 

segase ja ebameeldiva atmosfääri. Ei ole vaja ja pole isegi soovitav määrata rangeid standardeid reklaamide kujundamisel ja selle 

paigutamisel. Samas oleks hea, kui reklaamidele leitakse ühtne element või stiil (paigutus, raamistus või vorm), mis võimaldaks 

säilitada iga reklaami individuaalsust, samaaegselt tagades tänavaruumi üldpildi loomist ja säilitamist.  
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KUULUTUSTE POSTID JA INFOPANEELID 

       

      
www.poga.lv www.building.lv 

www.zz.diena.lv 

www.toxel.com dimensions-studio.co.uk 

www.visualizenashua.com www.new.pentagram.com digitalscreenmedia.org www.visualizenashua.com 
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REKLAAMID  

   

        

www.boredpanda.com 

blogs.ubc.ca stuff4restaurants.com 

www.pelfind.com 

www.g.cz 

www.taringa.net 
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INTERAKTIIVSED JA KASULIKUD  

   

  
www. nicolawood-design.blogspot.com 

www.taringa.ne www. architizer.com 

www.architizer.com 
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LINNAMÄRK 

     

     

       

www.vieglicelot.lv 

www. radionewz.net 

www.vieglicelot.lv 

glasgowmerchantcity.net 
www.rezekne.l v 

anythingispossibletravel.com www.edp24.co.uk 

www.deepwhite.lv 

www.ficsum.com 
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2.3.8. Haljastus 

Haljasalal on tähtis koht kogu linna roheluse struktuuris. Need parandavad tänavakeskkonna kvaliteeti ja mugavust ning tekitavad 

võimaluse sademevee probleemi lahendamiseks linnakeskkonnas.  

Tänavaruumi haljastuse moodustavad rohelised ribad tänava kõrval, väikesed platsid tänava ristmikul ja ümberpaigutatav haljastus 

(konteinerhaljastus). 

Tänavad, mille ääres kasvavad puud, tekitavad turvatunde mitte ainult tunnete tasandil. Turvatunde loob ka liikluse aeglustumine, 

mida tekitab kitsam sõidutee osa. Tänavaäärne haljasala aitab selgelt eristada sõidutee ja kõnnitee tsoone, andes jalakäijatele 

turvalisema tunde. Puud tagavad füüsilise ja psühholoogilise barjääri jalakäijate ja mootorsõidukite liikluse vahel, muutes liikluse 

ohutumaks ning jalutamist meeldivamaks. 

Tänavaruumi haljastusel ei ole mitte ainult vaimse heaolu funktsioon, vaid sellel on ka suur roll linna vihmavee majandamisel. Mida 

ulatuslikumad on rohelised tsoonid ja mida vähem betoneeritud ning sillutatud territooriumi on, seda jätkusuutlikum on linna 

sademevee lahendamine.  

Tähtis koht tänavaruumi loomisel on ka ümberpaigutataval haljastustel erinevates lillepottides ja konteinerites. Konteinerhaljastustuse 

näol saavutatakse suhteliselt lühikese ajaga ja võrdlemisi väikeste finantsvahenditega rohelise tsooni efekt. Nii on võimalik luua 

roheluse tunde efekti ka kohtades, kus pidevat haljastust pole võimalik rajada. Suure panuse sellise haljastuse tekkimisele teevad 

eraettevõtted ja asutused, näiteks tänavakohvikud ja poed.  

Suurte ja rahaliselt kulukate parkide alternatiivina võivad olla “minipargid” tänavaplatsidel või ümber pinkide, luues väikeseid, aga 

intensiivseid ja efektiivseid rohealasid, mis pakuvad naudingut lühikestel puhkehetkedel igapäeva kiires rütmis.  

Rohelised fassaadid muutuvad aina populaarsemaks linnakeskkonna haljastamisel. Väiksemates linnades, kus esinevad võrdlemisei 

suured hoonetevabad territooriumid, ei ole vertikaalhaljastus nii eluliselt tähtis ja aktuaalne lahendus. Fassaadide haljastust võib 

kasutada huvitava aktsendina ja lisaväärtusena linna konkurentsivõime suurendamisel. Samaaegselt peab tunnistama, et suurel osal 

nõukogudeaegsetel hoonetel on roheline fassaad, mis on tekkinud tänu erinevatele ronitaimedele. Vertikaalhaljastus tõstab 

välisruumi visuaalset esteetilist kvaliteeti ja parandab ka hoone energiaefektiivsuse näitusid. Haljastatud fasaadidel on ka kõrgem heli 

absorbeerimise võime, mis võimaldab vähendada müra tekitatud mõju. 

Iga linna haljastus on kohaspetsiifiline, kajastab inimeste arvamust rohelusesse ning toetub senisele kogemusele. On linnu, kus 

haljastusele on pööratud suuremat tähelepanu ainult kesklinnas ja linnu, kus rohelise elemendi suhtes on eriliselt mõeldud juba linna 

sisenedes. Linnades, kus on palju eramuid,  ei ole tihtipeale eraldi haljastustööd vajalikud. Konkreetse linna elanikud võivad väga 

oluliselt panustada linna haljastamisesse haljastades kortermajade rõdusid ja majaesiseid. Läti linnade kogemus näitab, et seda laadi 

aktiivsuse suurt tõusu võib ajendada linna poolt korraldatud ilusaima aia, rõdu, majaesise või isegi väikeaia konkurss.  
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ROHELINE ALA TÄNAVA KÕRVAL JA TÄNAVAL 

     

  

www.venstpils.lv www.scan-plast.lv 

www.westsideaction.com www.lebomag.com 

©Grupa93 
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KUNSTI OBJEKTIDENA 

      

         www.delfi.lv www.liepajnieks.lv 

www.venstpils.lv www.innovateholyoke.com 

www.pinterest.com 
Strangereverysunday. 

blogspot.com 

www.kaylinfitzpatrick.com 

 

Maitseroheline ja salat 
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MINIPARGID 
VÄIKESED KUID INTENSIIVSED – MINIMAALSED VÄLJAMINEKUD, MAKSIMAALNE MÕJU 

      

     

 

 

planningnews.blogspot.com 

www.amantesdaferrovia.com www.improvesf.com 

brooklynheightspress.wordpress.com blog.lpainc.com 

www.greenspiration.pl 
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HALJASTUS TURVATUNDEKS 

       

        
www.panoramio.com 

www.venstpils.lv www.blogto.com ©Grupa93 

©Grupa93 
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 LIHTSALT ROHELUSEKS 

     

    
www.csmonitor.com www.skyscrapercity.com 

www.kkp.lv 

www.mcsagroup.com 

©Grupa93 ©Grupa93 
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ORIGINAALSED LAHENDUSED ÜLLATUSEKS 

     

    

www.greenpacks.org dugchicago.blogspot.com www.enteresan.com 

witness.theguardian.com http://www.dreamhamar.org 
beautifuldecay. 

com 
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2.3.9. Vee elemendid 

Vesi ja eriti voolav vesi omab inimpsüühikas rahustavat efekti. Dekoratiivsed basseinid, ojad ja purskkaevud muudavad tänavaruumi 

elavamaks ja kütkestavamaks ning mõjuvad positiivselt inimeste tujule. Eriti tähtis on vee olemasolu tänavaruumis kuumadel 

suvepäevadel.  

Vee-elemendid ei pea olema eraldiseisvad, vaid neid võib integreerida tänavaruumi ka kui mängu või üllatust. Lisaefekt 

saavutatakse kombineerides neid teiste tänavaruumi elementidega: valgustusega, haljastusega, kunstilise efektiņa või isegi pingi 

funktsioonina. Vee elemendi multifunktsionaalsus ja lõimumine teistesse tänavaruumi elementidesse on väga soovitav arvestades 

meie ajavööndi erinevusi ja pikka talveaega.  

Laiaulatuslikult ja rõhutatult võib rääkida loomulike veekogude kasutamisest tänavaruumi loomisel. Linnades, kus on looduslikud 

veekogud, on hea võimalus luua keskkond, mis on meeldiv ja mugav mitte ainult kohalikele elanikele, aga ka müüdav linna 

külalistele. Tihti esineb olukordi, kus linna ajaloolise arengu kestel on kõige liiklusrikkam tänav kujunenud just veekogu äärde. 

Promenaadi väga intensiivse liiklusega tänava äärde rajada pole lihtne ülesanne, samas on see siiski teostatav. Ükskõik milline 

promenaad ka poleks, see meeldib alati inimestele, mis on algus ja alus meeldiva paiga loomisel.  

Promenaadid on ühed jalutamise lemmikpaigad nii linna elanikele kui linna külalistele, eriti olukorras, kus need on veekogude kõrval. 

Promenaadi heakorra tase ja avarus sõltub jalakäijate voolu intsensiivsusest. Igal promenaadil peaksid olema pingid ja prügiurnid. 

Promenaadid võivad olla täiendatud traditsiooniliste tänavaruumi elementidega nagu jalgrattaparklad, valgustus. Sinna sobivad igat 

liiki objektid, mis võivad täiendada promenaadi rekreatiivset funktsiooni.  

Vee-elementidel ei ole tänavaruumis ainult dekoratiivne, vaid ka funktsionaalne tähendus. Kiirelt liikuvas linnapildis on hädavajalikud 

joogivee purskkaevud, mida saavad kasutada turistid linna vaatlemise ajal või linnaelanikud igahommikust  jooksu sooritades. See 

võib olla väike, kuid väga tähtis linna poolne žest, hoolitsedes mitte ainult oma elanike ja külaliste eest, vaid ka ülemaailmse 

keskkonna ja ressursside kokkuhoiu küsimuste kontekstis. Rajades joogivee kohti peab arvestama jalakäijate voolu igapäevase 

intensiivsusega, valides kohad, kus inimesed perioodiliselt peatuvad - turismiobjekti paikades, asutuste juures jne. Need peavad olema 

paigaldatud nähtavasse kohta ja üheselt mõistetavas vormis, et purskkaevu kasutaja võiks segamatult janu kustutada, samaaegselt 

häirimata ülejäänud linna elu ja ennast ohustamata. 



Tänavakeskkonna disaini kataloog 

 

79 | SIA "Grupa93" 

 

PURSKKAEV 

     

   

www.visitkraslava.lv pixeltopia.buzznet.com www.kcfountains.wordpress.com 

en.academic.ru www.tourism.jurmala.lv 
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LÕIMUNUD TÄNAVA RUUMI – ESTEETILISEKS NAUDINGUKS JA MÄNGUKS 

     

 
 

www.skyscrapercity.com www.carstenburmeister.com rotalskapis.blogspot.com 

mainstreetsquarerc.com 
www.lafoundation.org 
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JOOGIVESI 

       

   

Purskkaev “KAEV”, mis on ka joogivee võtmise koht 

www.bustersimpson.net www.latarh.lv 

www.bikexprt.com www.pinterest.com www.pinterest.com www.murdockmfg.com 
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PROMENAADI ETAPI VARIANDID 

 
©Grupa93 
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2.3.10. Muud tänava elemendid 

 

 

 

 

Linnaruumi mitmekesisus eeldab paljude erinevate elementide olemasolu, mis  tagavad 

selle turvalisuse ja multifunktsionaalsuse. Meie vajadused on need, mis määravad nende 

sisu, vormi, kvaliteedi ja kvantiteedi. 

Tänavaruumi loojad on tõkked, välikohvikud, hoonete fassaadid ja aiad, tänavate ja 

kõnniteede katted, hoonete katused, veeanumad koertele, lindude toitmiskohad, 

kellad, parklate makseautomaadid ja tuletõrjehüdrandid, isegi elektri- ja gaasikapid. 

Kõik objektid, millel on kindel funktsioonaalne tähendus või dekoratiivne väärtus, loovad 

koos harmoonilise, arusaadava ja mugavalt kasutatava tänavaruumi nii jalakäijatele, 

autojuhtidele ja ühistranspordi kasutajatele.  

On võimalik, et lähitulevikus hakkame linnapildis kohtama üha enam iseloomuliku 

disainiga, vormiga ja asukohaga elemente, mida me seni ei ole harjunud igapäevaselt 

tänaval nägema.  

Vahel võivad tähtsaks ja iseloomulikuks tänavaruumi elemendiks ja loojaks kujuneda 

asjad ja kohad, mis on moodustunud loomulikult ja seetõttu on sobivad ja jääva.  

 

 

©Grupa93 
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KELLAD 

  

            

Koha identiteedi looja 

Koha identiteedi ja tähenduse rõhutaja (Kell Rezeknes, 

Atbrīvošanas (Vabaduse) alle ja 18. novembri tänava ristmikul) 

www.rezekne.lv 

www.citadariga.lv 

www.laikastils.lv www.tourism.sigulda.lv 

www.irlaiks.lv 
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PEIDETUD MAALID PIIRETEL

www.demilced.com 

www.demilced.com www.demilced.com 

www.demilced.com 
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LEIDLIKUD BARJÄÄRID 

Skulptuur takistusena ehk barjäär kui skulptuur 

www.openyourpage.ru popupcity.net 

twicsy.com www.dezeen.com www.pinterest.com popupcity.net 
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 MAALITUD ELEKTRIKILBID

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www. castrobiscuit.com www.thesun.co.uk 

Tähelepanu köitvad 

Nähtamatud 
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ELEKTRIAUTODE LAADIMISKOHAD 

 

     

      
greentothescene.wordpress.com 

www.treehugger.com 

www. cltampa.com 

blogs.shell.com www.treehugger.com 

http://www.greencarreports.com 
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SILLUTIS 

     

     

www.dailytonic.com landscapearchitecturedaily.com 

landscapeonline.com landscapeonline.com blogs.sweden.se 

Suund 

Reserveerides/viidates 

©Grupa93 

©Grupa93 
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2.4. Tänavaruum kui kokkusaamiskoht, selle loomise printsiibid 

Alati pole selgelt arusaadav, mida tuleks konkreetses kohas teha, et see inimestele meeldiks. Tuntud ameerika urbanist William Holly 

Whyte on öelnud - raske lon uua sellist kohta, mis inimesi ei köidaks, küsimus on, kui tihti see toimib?  

Kogu ühiskond on ekspert  

Üks printsiipidest, mida peab tähele panema koha loomise protsessis, et ühiskond on ekspert. See tähendab, olukorrad, mida indiviid 

ei saa lahendada üksi, üheskoos on lahendatavad, seetõttu tänavaruumi kui meeldiva avaliku välisruumi koha loomisel on suur 

tähtsus ühiskonna kaasamise protsessil. Kogukonnas on inimesi, kes teavad koha ajalugu, teised seal elavad või töötavad, keegi 

omakorda igapäevaselt läbib seda. Igaüks on oma nägemusega, kuid saades kokku, luuakse alus ideededele ja nende 

arendamisele.  

Lätis on heaks kiidetud Briti nõukogu olukorra analüüs ja ideede loomise meetod “Tuleviku linnade mäng”, mis võimaldab erinevate 

alade, kogemuste, huvide ja vanuse gruppide esindajatel teha koostööd, luua uuenduslikke ideid ja lahendada ühe kindla 

territooriumiga (linn, maakond, ümbruskond) seotud küsimusi. 

Nimetatud protsessi põhiline kasu on inimeste kaasamine konkreetse koha loomisel, mis omakorda on iga indiviidi iskliku suhtumise alus 

konkreetse koha suhtes ja ühtekuuluvustunde loomine. 

Luua kohta, mitte disaini 

Elevat ja meeldivat tänavat pole võimalik luua ainult tänavaruumi disaini elementide abil. Me võime luua ilusat kohta, kuid sinna 

inimesed ei tule. Koha tähtsust mõjutab mitte ainult disain, vaid ka selle õige esitusviis ja omavaheline suhe, näiteks pink mugavaimas 

ja meeldivaimas kohas, ümbritsevate jaekaubanduse objektide koostöö, üksikutel juhtudel, isegi jalakäijate voolu suuna muutmine, 

kuid meelde jättes, et harjumusi on raske ümber muuta, seetõttu on tähtis, et need muutuksid ja võtta neid arvesse. 

Jälgida ja tähele panna 

On olemas negatiivne kogemus, kui üritatakse luua tänavakeskonna lahendusi, kordagi kohal mitte viibides. Võimatu on luua 

suurepärast kohta ja ruumi, kui sa pole seal kordagi olnud. Olles kohapeal ja jälgides elu ja liikumist linnas ja tänavatel kas või 10-15 

minutit erinevatel aegadel, näiteks hommikul, keskpäeval ja õhtul, on võimalik näha, mis inimestel meeldib, mis mitte, kus neil meeldib 

kokku saada või milliseid kohti nad väldivad. Tähtis on töö käigu raames minna tänavale ja jälgida, jälgida ka hiljem, kui projekt on 

juba lõpetatud ja koha plaan on loodud, et saada kogemusi ja järeldusi järgmisteks töödeks.  
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Ühendada 

Ebamäärane, kuid tähtis on mitte ainult inimestevaheline suhe, aga ka suhe asjade ja objektide vahel. See ongi põhjus, miks linnades 

on tekkinud kindla iseloomuga objektide kooslused, näiteks tänav, kus on suur arv pulmakleitide poode ja kaubanduskohad, kus 

müüjakse lilli. Laste raamatukogu, mänguväljak ja jäätise kohvik asub lähestikku, koha külastatavus on sellisel juhul palju suurem kui 

need iga üks asuksid  linna eri kohtades. Sarnaselt on ka linna tänavaruumi elementidega. Nende paigutus peab olema omavahel 

integreeritud ja täiendatud – pink lillepeenra kõrval vaatega tänavale või purskkaevule, ajalehekioski kõrval tänava nurgal.  

Investeerimine pole kulutamine 

Tänavaruumi korrastamine ja rekonstruktsioon nõuab suuri vahendeid. Lisaväljaminekuid mõistagi nõuab ka selle heakorrastamine. 

Arusaadav on soov raha kokkuhoida, valides vähem kvaliteetseid ja läbi mõtlematuid heakorra lahendusi, mille tulemusel peab 

kokku puutuma nii probleemidega ekspluatatsiooni ajal, kui ka ühiskonna nördimusega alusetu raha kulutamise kohta. Vastupidine 

efekt saavutatakse, investeerides läbimõeldud, kontrollitud, kvaliteetsetesse ja kestvatesse lahendustesse, mis pikaajaliselt tasuvad 

end mitte ainult rahaliselt, vaid ka ühiskonna suhtumises, väljendades oma rahulolu mugava ja meeldiva keskkonnaga.  

Protsess ei lõppe kunagi 

Igapäevaselt, igakuiselt ja iga aastaselt ühiskond, selle vajadused ja silmaring muutub. Tänavakeskonna kestvuse tagamiseks peab 

teostama selle pidevat monitooringut, efektiivselt, kiirelt ja paindlikult reageerides märgatud puudustele ja vajadustele või sisse 

seades uusi ideid.  

 

      

www.diena.lv www.voru.ee 
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