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Avalik ruum üldplaneeringu mõistes vastavalt ÜP 
nõustikule (pt 4.8)

ÜP-s oluline, et avalik ruum moodustaks loogilise 
toimiva võrgu (nt kallasrada avaliku ruumina)

Räpina valla ÜP. http://hendrikson.ee/maps/R%C3%A4pina-vald/

http://hendrikson.ee/maps/R%C3%A4pina-vald/


Avalik ruum üldplaneeringu mõistes vastavalt 
ÜP nõustikule (pt 4.8)

Räpina valla ÜP maakasutuse kaart



Millal ruumiline eskiis? Millal detailplaneering?
Milline on suhe era ja avaliku huviga?

Näide: Elvas kaupluse äripinna laiendamine avaliku ruumi (haljasala) arvelt. Seiskus kohalike 
vastuseisu tõttu. Ruumiline lahendus oli ilmselgelt loetavalt vastuoluline. Keskmisel juhul ei ole 
kavandatavad avaliku ruumi mõjud/muudatused nõnda ilmselged. Kaasata pädev konsultant.

Eesti Maa-ameti kaardirakendus.



Hea avaliku ruumi loomeks varuda aega!

Üheksa korda mõõda, üks kord ehita. Kallis ja raiskav on aina uuesti ehitada kui ei saanud 
piisavalt funktsionaalne (hästi teenindav), esteetiline, ökonoomne.

Orienteeruv ajakava:

_eskiis/konkurss ja eelarvestamine - 1 aasta (uuringud (sh mõõdistus), 
kaasamine/ideekorje, lähteülesanne, võistluseeskiri, eelkokkulepped, eeleelarvestamine, 
finantsvõimalused);
_vajadusel planeeringu hankimine ja koostamine – ca 2 aastat;
_ehitusprojekti hanke ettevalmistus (sh proj. tingimused) ja korraldamine - ca 0,5 aastat;
_projekteerimine – olulise avaliku ruumi puhul minimaalselt 1 aasta (eelprojekt, 
põhiprojekt, tööprojekt);
_ehitushanke korraldamine – 0,5 aastat;
_ehitamine – minimaalselt 1 aasta;

Kokku ca 4-5 aastat koos ehitusega. Mitte alluda arendaja ajasurvele.
_ehitise kestvus elukaarel (nt tänava puhul 20 aastat?)



Mis on avalik ruum kui elukeskkond?
Ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne
2018



Eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna 
kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada 
välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud.



Ruum on käesoleva aruande tähenduses piiritletud füüsilise ruumiga, 
mis hõlmab nii ehitatud kui ka looduslikku, nii välis- kui ka siseruumi. 

Ruum on piiratud ressurss, mille kasutamine peab olema teadlik, et 
võimaldada kõiki ühiskondlikult aktsepteeritud ja soovitud kasutusi – nii 
seniseid kui ka tulevasi.



Kvaliteetne ruum, sealhulgas elukeskkond ja avalik ruum, on üks kõigi 
Eesti elanike heaolu tagatistest.



Elukeskkonna konkurentsivõime 
Riigi atraktiivsuse kasv nt talentide ja välisspetsialistide asukohana, 
kohalike elanike elukvaliteedi paranemine ja turistide arvu kasv ehk
Eesti konkurentsivõime rahvusvahelisel tasandil, on tugevalt mõjutatud 
ruumiloomest ja selle kvaliteedist.

See on sõnastatud riigi huvi ja tellimusena.

Konkurents omavalitsuste tasandil.
Siin saab ÜP abil mõndagi kaasa aidata.



Metsa kõlakojad Võrumaal
Allikas: 
https://loodusegakoos.ee/kuhumi
nna/puhkealad/haanja-karula-
puhkeala/metsa-kolakojad

Aga ülejäänud (RMK) puhkealad?
Kas käsitleda ÜP tasandil ja 
kuidas?

Kõlakodade perimeetris RMK 
poolt mets raiutud…

Kas vajalikud juurdepääsud, 
toetavad ehitised on tagatud?

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/metsa-kolakojad


Ruumivaldkonnad on ekspertrühma käsituses eelkõige ruumi 
kavandamisega seotud erialad nagu ruumiline planeerimine, 
arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur ja disain.

Kommentaar: spetsialist on erialase kutsetunnistuse (vt 
kutseregister) ja tööalase kogemusega (tehtud tööd).



KOV – tasandi ruumiloome
Eeldatakse, et haldusreformi tulemusena on KOV või mitme KOVi poolt 
ühiselt palgal ruumipädevusega spetsialist.

ÜP koostamine kui pidev protsess?

Riigi tasandil on rakendatud rohkem ruumiharidusega spetsialiste,
et ruumiloome seisukohast pädevate otsuste langetamine
oleks tagatud. Koostöö ruumivaldkondade vahel on sidusam.

Puudub ühine platvorm / ruumiloome meeskond.



Kavandamine (visioon)? Planeerimine? Projekteerimine? Ehitamine?

Kas olukord vajab täiendavaid uuringuid ja visiooni ruumilise 
kavandamise näol?

Kas piisab vaid konstruktsiooni projekteerimisest, et hakata ehitama?

Ruumiline 
visioon

Planeerimine / 
Projekteerimine Ehitamine



Tark tellimus. Väikekonsultatsioon
Alustada väikekonsultatsioonist, et selgitada, millisest otsast 
alustada.

Kutsetunnistusega ruumispetsialistide kohta vt kutseregistrist: 
www.kutseregister.ee
Veel on abiks erialaliitude kodulehed:
www.arhliit.ee
www.maastikuarhitekt.ee
www.planeerijad.ee

http://www.kutseregister.ee/
http://www.arhliit.ee/
http://www.maastikuarhitekt.ee/
http://www.planeerijad.ee/


Tark tellimus. Visioon ja arhitektuurivõistlus – tagatud õnnestunud ruumiline lahendus (palju ideesid, 
asjakohane žürii, korrektne hange). Korraldada vastavalt meie parimale praktikale – vastavalt juhendile.



Tark tellimus. Planeeringu tellimine

Juhendmaterjal: Soovitused ruumilise
planeerimise konsultatsioonihanke
läbiviimiseks.
Eesti Planeerijate Ühing
2018

Planeerimishanke korraldamisel on kõige 
tähtsam läbi mõelda hangitava teenuse 
eesmärk ja planeeringu ülesanded. See 
võimaldab välja selgitada, kas 
planeeringu korraldajal on vaja lisaks oma 
teenistujate teadmistele ja oskustele 
täiendavat konsultatsiooni.

Kui eesmärk pole selge, siis enne leida 
ruumiliste eskiiside teel vajalik sisend 
planeeringule.

Eduka pakkumuse valiku aluseks ei ole 
vaid madalaima hinna kriteerium!



Tark tellimus. Ehitusprojekti tellimine

Ehitusprojekti standard EVS 932:2017.

Esmakordselt on sõnastatud välisruumi projekteerimise ülesanded ehitusprojekti raames. Standardile 
viidates võimalik seda ka projekteerijalt nõuda.

Näiteks: asula tänavavõrgu projekteerimisel tuleb tegeleda muu hulgas ka tänavaruumi kui suhtlemise 
keskkonna projekteerimisega (sotsiaalruum) ja tänavaruumi arhitektuurse projekteerimisega. Soovitus 
ÜP jaoks.



Tark tellimus. Ehitusprojekti tellimine

Ehitusprojekti standard EVS 932:2017.



Tark tellimus. Ehitusprojekti tellimine

Ehitusprojekti standard EVS 932:2017.



Tark tellimus. Ehitusprojekti tellimine

Tänavaruumi kasutused.
Roosi tn näide Tartus

Üldplaneeringu tase?



Asula sisesed tänavad üldplaneeringus
ÜP-s määrata elutänavasõbralik tänava liik - EVS843 Linnatänavad



Asula sisesed tänavad üldplaneeringus
ÜP-s määrata elutänavasõbralik tänava piirkiirus



Asula sisesed tänavad üldplaneeringus
ÜP-s määrata elutänavasõbralik tänava piirkiirus



Asula sisesed tänavad üldplaneeringus
ÜP-s määrata elutänavasõbralik 
ristlõige kõigile liikujatele



Näide: LIHULA peatänava 
arhitektuurivõistlus (töös).
Ühtlasi riigihangete seaduse 
mõistes ideekonkursi vormis 
riigihange.

Hindamiskriteeriumid, mida 
kasutatakse auhinnavõitjate 
väljaselgitamisel on:
- ideekavandi arhitektuurne 
kvaliteet, funktsionaalsus ja 
vastavus võistlusülesandele;
- linnaruumiline ja 
planeeringuline terviklikkus ning 
sobivus olemasolevasse 
keskkonda sh arhitektuurse 
lahenduse värskus ja 
tänapäevasus;
- lahenduse otstarbekus ja 
realiseeritavus ehitusliku 
ökonoomsuse ja ekspluatatsiooni 
osas.



Maa-ala piiritlemine
ÜP jaoks vajaliku sisendi andmine – liikuvuse 
tasakaal, seosed eramaaga…



Kohalik kogukond peab olema 
kaasatud konkursi raames 
eeltööna.



Kohalik kogukond peab olema 
kaasatud konkursi raames 
eeltööna.



Kohalik kogukond peab olema 
kaasatud konkursi raames 
eeltööna.



Kohalik kogukond peab olema 
kaasatud konkursi raames 
eeltööna.



Reeglina korraldada potents. konkursil osalejate 
kohtumine korraldaja ja valla esindajaga.



Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine – barjäärivaba elukeskkond, elukeskkonna avalike 
teenuste kättesaadavus, taktiilne kommunikatsioon...


