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AEG TEHA TEADLIKKE VALIKUID

Arend ustegevusest Tal I i n na ti m bruse
elamuehituse nditel
Kaur Lass
AS Entec arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja; kaur.lass@entec.ee

Tall inna i imbruse elamuehitusel on kiitte j6udnud parimad pievad. Suve6htutel tekivad ummikud linna

sissesdidul. Ehitajad tulevad linna iimbruse uuselamupiirkondadest iiiiseks koju oomiigedele". Tallinna

iimbruse vallad vdtavad endale jiirjest rohkem linnaelanikke, pdliselanikud aga kipuvad kaugemale mii-

rast ja kiirast, igatsedes tagasi metsatukka ning elu looduse keskel. Nad ei harju naabri muruniitmisega,

ehitusmeeste pideva kopsimisega, asfaltteede ja uhkete autodega. Need riiiivivad neilt traditsioonilise alal-

hoidliku elulaadi. Uut omanikku tabab aga paari niidala piirast iillatus - tiiiile peab hakkama s6itma va-

rem, sest teed on umbes. Pealegi on kinnisvaraflri muutunud igamehe hobiks, nagu biirsil mflngimine enne

biirsimulli. Teadliku planeerimise jnlgi on siin raske leida.

Elamuehituse kiirel arengul Tallinna liitika, arendajal on aga visioon, dokumendiks, seda saab h6lpsalt
iimbruses on mitu p6hjust. mida ta jiirjekindlalt ellu viib. muuta, tagajiirgedele mdtlemata.
l. Elamispinda tihe elaniku kohta on 3. Pea kdikides Tallinna iimbruse val- Uldplaneeringu muutmisest keeldu-

Eestis mitu korda viihem kui nt dades on detailplaneeringut kiirem, misi ei osata v6i ei saagi iildplanee-
Skandinaavia maades. h6lpsam ja odavam teha kui Tallin- ringu ebakvaliteetse seletuskirja

2. Tallinna linnal ja enamikul liihi- nas. t6ttu motiveerida ja arendajal on
iimbruse valdadel puudub liibim6el- 4. Enamik omavalitsusi ei pea iildpla- seet6tfu kerge omavalitsust nurka
dud elamuehitus- ja planeerimispo- neeringut veel strateegilise arengu suruda.
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5. Soodne pangalaenupoliitika ning
kasvanud sissetulekud, millele v6ib
lisada iihiskonna stabiilsuse, t agav ad
pii siva tookoha j a kodaniku usalda-
tavuse panga silmis.

6. Tagastatud maa siillekukkumine -

muidu saadud kapital realiseeritak-
se kiiresti, etj6uda kohe heale elu-
jiirjele, pealegi ei teata tihti midagi
omanikuks olemise vastutusest ega
kultuurist.

7. Eesti pere unisfus omast majast
(metsaservas).

See loetelu ei ole kindlasti ammen-
dav. Kui p6hilisele m6elda, siis oleme
t6esti elanud viiikesel pinnal, pead-ja-
lad koos. Unistust oma kodust on just

tdna kerge ellu viia (kerge laenu saada,
stabiilne majandusareng). Muidugi on
isekiisimus, millist v6lakoormat pere
eelarve talubja kui soodsa laenu keegi
suudab vtilja riiiikida. Igatahes ei nde
kinnisvaraarendajad veel turu ammen-
dumist. Seejuures on aga huvitav jiilgi-

da, miks ja millise mustriga elamuehi-
tus levib. Kes seda suunab ja kas seda
iildse suunatakse? Kui palju v6ib koha-
ta terviklikke ja l?ibim6eldud iihtlase
milj<ioga kinnisvaraarendusprojekte,
nagu nditeks Veskimoldre? Nendele kti-
simustele vastust otsides tuleb tutluda
omavalitsuste ehitus-, arhitektuuri- ja

kinnisvaraarenduspoliitikaga, kui see
hoopistiikkis ei puudu. Poliitikat m6ju-
tab teadagi omavalitsuste valitsemispe-
riood, mis seniajani on olnud kolm aas-
tat. Tallinnas on selle ajajooksul tavali-
selt mitu vdimupooret, mujal on olukord
iildjuhul stabiilsem. Kinnisvaraarendu-
se periood kestab enamasti 5-10 aastat:
aasta kulub sobiva koha leidmiseks, aas-
ta detailplaneerimiseks j a kruntimiseks,
aasta miiiigiks ja kaks kuni seitse aastat
piirkonna terviklikuks viiljaehitamiseks.
Valimisperiood on sellega vSrreldes kah-
vatult liihike, isegi kui see neljaaasta-
seks muutub. See tingib liihiajaliste po-
pulaarsete otsuste tegemis{yaj aduse".
See vajadus seondub eelk6ige sooviga
vdimul piisida ja saada tagasi valitud
ning seet6ttu on mitmest asjast ebapo-
pu laarne riiiikida. Nimetagem si i nkohal
neist m6ningaid.
1. Uute elanikega kaasnevad sotsiaal-

sed muutused ja sotsiaalse (sh koo-
lid, lasetaiad, arstiabi) ning tehnili-
se (sh vee- ja kanalitorustikud, teed
jms) infrastruktuuri kiire muutmise
vaiadus.

Rahuliku eluke skkonna kadumine
ja looduskeskkonna kiire muutmi-
ne, mida kasumiahnuses iildjuhul
veelgi kiirendatakse, sest unusta-
takse ettendhtud leevendavad meet-
med (nt ririrahust kinnipidamine
ehitustoodel, lageraie, mis v6imal-
dab kasutada suuremaid ehitusma-
sinaid, poolikult viiljaehitatud teed
ja korrastamata avalikud haljasalad).
Seniste elanike rahulolematus muu-
tustega ja kolimine vaiksemasse
kohta.
Planeerimistegevuse koordineeri-
matus ja mittetoimimine ning selle-
ga seotud seaduserikkumised (nt
valesti menetlemine, iildplaneerin-
gute puudumine v6i pidev muutmi-
ne, detailplaneeringu menetlemis-
v6i sisunduetest mciodaehitamine).
Tallinna piirkonna omavalitsuste
arenduste gel.use koordineerimafus
(Tallinnas suletakse koole, mujal ei
piisa kohti, pendelrdndega seotus
linna suunduvate teede liibilaske-
v6ime ammenduvus, iihistranspor-
di puudumine uusasumites jms).

Planeeringuspetsialistide p6ud -

piidevaid inimesi Eestis lihtsalt ei
koolitata, kuigi planeerimis- ja ehi-
tusseaduse j6ustumisest on moodas
10 aastat. P6uda suurendab veelgi
planeeringute menetlemise liigne
kohmakus, mist6ttu arhitektid ei
soovi planeeringute koostamisega
tegelda vdi on sellest aina enam
loobumas.

7. Kohalikutasandi arhitektuuripolii-
tika puudumine.

Need pitsitavad probleemid tulene-
vad soovimafusest tunnistada nende
olemasolu ning ebateadlikust arendus-
tege\.usest. Viimane tiihendab seda, et
pea kdikides omavalitsustes puuduvad
planeerijad - arhitektid ja insenerid,
kes lisandunud planeeringute ja ehitus-
lubade menetlemisega ja samal ajal ka
t6husa ehitusjdrelevalvega toime tulek-
sid. Erinevalt asjatundjast ei niie polii-
tik tavaliselt tervikut. Tegemist ei ole
pahatahtliku oskamatusega, vaid tdhe-
lepanu digesse kohta suunamise osku-
se puudumisega. Protsessis osaledes ei
osata end k6rvalt vaadala. Ei mdrgata
muutuse suurust ega selle t6sidust.
Keskkonna kujundamisel lastakse end
otseselt m6jutada (parteide) rahastaja-
test. Vaadeldavas valdkonnas on vdhe
ka koolitajaid ning kahjuks on ka Sise-
ministeeriumi ja Harju Maavalitsuse
roll n6uandjana enam kui tagasihoidlik.
Seet6ttu talitab igaiiks oma parima dra-
ndgemise jiirgi. Heal juhul 6pitakse
naabrite vigadest. Viimsi valla spetsia-
listid on usinalt kdinud Soomes kollee-
gidelt uurimas nditeks seda, mida t6-
hendab (suur)dnnetuse risk elukesk-
konnale, ning ka kohaliku omavalitsu-
se arhitektuuripoliitikat. Naabervalda-
de kogemustest dppimine vdib sageli
hiljaks jiiiida. Ollakse ise juba olukor-
ras, kus tekkinud ahelreaktsiooni on
v6imatu suuri kahjun6udeid tasumata
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Rahulik talumaja p6ldude keskel jddb ootamatult kula keskele. Rahul pole loodusest ilma
jddnud vanad olijad ega ka uued tulijad, kes ei suuda vana maja lammutamist ara oodata.

Foto: Kaur Lass
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Eesti pere unistus on oma maja

peatada.
Siinkohal tasubki meenutada, et

planeerimine on v6imalus midagi rea-
liseerida. Kehtiv planeering tagab aren-
dajale selle v6imaluse. Kehtestatud
planeeringu saab kiill tiihistada, kuid
maaomaniku ehitus6iguse kaotus tuleb
kompenseerida. Hea ndite pakub Tallin-
nas kdiv poli it i l ine diskussioon ammu
kehtestatud detailplaneeringu j iirgi kor-
rektselt projekteeritud Viru teise torni
ehitamise peatamisest. Ehitamise kee-
lamise korral tasutav suur kahjuraha
annaks ehk omavalitsusele aimu, et ot-
suste eest tuleb ka vastutada. Kui de-
tailplaneering on juba kehtestatud, jiiiib
diskussioon hoone sobil.use v6i mitte-
sobiluse rile lootusetult hiljaks. Hoone
rajamise 6igus on juba ammu antud.
Selliste otsuste puhul kannatab mitte
ainult omavalitsuse, vaid ka Eesti usal-
dusvddrsus. Euroopa kulfuuriruumis on
kombeks antud lubadusi tiiita.

Arengu koordineerimafuse suurim
miisteerium on Tallinnas tekkinud va-
jadus elanikke juurde saada (elanike
registreerimise kampaaniad s6idupile-
tite hinnasoodustuse ahvatlusel jms),
mis vastandub linna mitteametlikule,
kuid k6igile teada planeeringute menet-
lemisega venitamisele. Planeeringud ei
liigu koridorides linna enda mddratud
tdhtaegu arvestades. Uks pdhjus on siin
linnaametite funktsioonide kohati mit-
mekordne dubleeritus. Eri ametkonda-

metsa servas. Foto: Kaur Lass

de iihe ja sama valdkonna spetsialistide
arvamused kokku ei lange ja vdljast tu-
lev arendaj a v6i proj ekteerijal planeeri-
ja ei saa neid suhteid korrastada, kui
ametite juhid kokku ei lepi. Selle tule-
musena hakkavad ka arendajad eelista-
ma liihiiimbruse valdu. Oma m6ju sel-
lise eelistuse tekkel on ka asjaajamise

selgusel ja kiirusel. Linnale mdrkama-
tult viiaksegi maksuj6ulised elanikud
liihiiimbruse valdadesse (sotsiaalabi
saaja tavaliselt ei koli).

M6nes vallas on kiill asjaajamisega
probleeme, kuid Tallimaga v6rreldes
on ka k6ige aeglasem vald kiire ning
enamasti kinnisvaraarendajalembene,
sest soovib uusi elanikke. Isekiisimus
on, kas teadlikult vdi alateadlikult.
Teadlikult on selle eesmdrk valla elu-
keskkonna iimberkujundamine, nduko-
gudeaegsete tiihermaade ja s6javdebaa-
side korrastamine jms. Alateadlikult
liihtutakse vajadusest kasvatada valla
maksubaasi. Alateadlikult seepdrast, et
tikski omavalitsus, kui Mimsi vald viil-
ja awata, ei ole tegelikku tulude ja ku-
lude tasakaalu peale elanikkonna kas-
ru pdhjalikult analiiiisinud. Viimsi ko-
gemus on ajalehtede kaudu teada: ana-
h.iiisi tulemused mdjusid kainestavalt
ning senist ekspansiivset arengut ha-
kati ohjeldama. P6hjus oli lihtne: uue
elanikuga kaasneb nii tulu kui kulu.
Noore pere puhul on kaasnev kulu suu-
rem: siinnitoetusi, lastaia- ja koolikoh-
ti, t6husamat perearstivdrgustikku jms
liiheb vaja kohe ja kiiresti. Seejiirel tu-
leb aga paus - tdnased lapsed ise veel
tulu ei teeni. Tiinaseid lasteaedu ja koo-
le peab hiljem saama nbiteks vanade-
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Uued elamualad keset p6lde ja metsi toovad k6ige muuga kaasa valgusreostuse. Linnalik
tanavavalgustus ei kuulu maaelu juurde, see jditab ilma v6imalusest margata taevatahti ja

vdhendab kontserdi v6lu, mida ritsikad pimedas korraldavad. Inimene ei peaks loodus-
kaunisse kulamiljoosse endaga kaasa tooma linna, mille eest ta p6geneb. Valaduse konal
saab loodusobjekte valgustada, aga mitte nii kirkalt, et silm parast pimedusega ei harju.

Foto: Kaur Lass
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kodudeks, pdevahoolduskeskusteks
vms kohandada, sest meie rahvuse soo-
line ja vanuseline struktuur on iisnagi
skandinaaviapdrane. Hoone muudeta-
vust oleks seega m6istlik arvesse vdtta
juba maja projekteerides. Kulu pShjus-
tavad ka uued kommunikatsioonid ja

teed, mis rildjuhul jiietakse kiill arenda-
ja ehitada. Tegelik kulu ilmneb omava-
litsusele seega viivisega: lumehooldus,
teede ja torustike remont, haljastute
niitmine jms on piisikulud, mis suure-
nevad koos amortiseerumise ja haljas-
fuse vananemisega. Lisada tuleb veel
otsene vee ja reovee puhastamise kulu
senisest erineval viisi l. Koormuste
muutudes senised omapuhastid ja oma-
veevdrk enam ei toimi, vajatakse ter-
viklikku iihisveevdrki. Loetelu sellega
ei l6pe, teemadest on olulisemad veel
loodushoid, puhkekohtade loomine ja
hooldus, turismi suunamine, jddtmema-
janduse korraldamine jms. Vahel loode-
takse tulu kohaliku teenuste miirigi pa-
ranemisest, kuid seegi ei kipu toimima,
sest teeninduse tase ei ole parem kui
Tallinnas ning raha napib. Noor pere
loovutab suure osa oma sissefulekust
otse pangale, sest laen tahab maksmist.
Kohaliku teenuse ostmiseks raha ei jiit-
ku. Kokkuhoid sunnib raha hulgilattu
v6i supermarketisse viima. Scioma
peab ning sealne valik on iildjuhul oda-
vamja parem kui kohalikus poes. kus
pealegi tuleb iga kauba mrir.igikuupdev
alati iile kontrollida.

K6igele lisaks on veel iiks varjatud
probleem: senise jdukama elanikkonna
mujale suundumine. Miks seda tehak-
se? Suure laenu all dgav pere ei liigu
kuhugi, vanemad pered ja iiksikud jiiii-
vad samuti paigale. Hdsti teeniv pere
soovib aga elada uues keskkonnas, et
tagada lastele rahulik kasvukeskkond
v6i endale meelepdrane elukoht pensio-
nipdlveks. Viiljariinne on hoomatav
nditeks Viimsis, aga ka mujal. Minnak-
se ka Tallinnasse tagasi, sest valla eeli-
sed loodusldhedase elukeskkonnana on
kadunud. Minnakse ka Tallinnast kau-
gemale, ostetakse suur maalapp linnast
eemal ning ollakse targemad - maja
ehitatakse uue kinnistu keskele ja mets
jiietakse alles. Eestlane vajab privaat-
sust ja kui rahalised vdimalused on ole-
mas, siis ei hoia teda miski kinni. Oma-
valitsus kaotab aga hea maksumaksja ja
oluliselt tulu.

Eesti maaomanike struktuurist tin-

gituna esineb meil ka palju iihekordseid
arendusprojekte, millega kiiib tihti kaa-
sas vastutuse puudumine. Pikaajaline
arendaja ei saa endale lubada halba
mainet ega alla turuhinna miiiiki. Maa
tagasi saanud omanik, kel pole juuri,
v6i siis selle odavalt iiles ostnud spe-
kulant saab aga seda teha. Seljuhul on
eesmdrk v6tta kiiresti vdlja kogu raha
ja siille sadanud kingitus maatLiki kujul
dra unustada. Tekkiv keskkond on see-
juures sekundaarne ja kliendi rahulolu-

uuringu peale isegi ei m6elda. Selle
vii l jund on pooleli olev kinnisvaraaren-
dus. Elanikud kurdavad vallale oma
muresid, vald on neist teadlik. Nii v6ib
kesta aastaid. Siia v6ib lisada teise ohu
- kinnisvaramull puruneb, laenuintres-
sid liihevad iiles ja pangad asuvad tor-
miliselt kinnisvara miiiima. Sel juhul
v6ib fulemus sellesama omavalitsuse
jaoks olla rillatav: saabub v66rkeelne
elanikkond ja jiiiib kohustus lahendada
elanike probleemid. Eesti piiride ava-
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Alati ei maara keskkonna kvaliteeti hoonestuse uhtsed mahud ja uhtlane ilme. Kui hoones-
tus on t ihe, si is kaob igasugune privaatsus (ca 10 m on l i iga vi i ike vahe). Kui iga teine maja
reast ara votta, tekiks m6istlik elukeskkond, mis tagaks minimaalse omaette olemise ruumi.

Foto: Kerttu K6ll

Eestis on pal ju ruumi ja vdhe inimesi, ometi tahab arendaja t iht i  oma maa iga ruutmeetri
mriugiga maksimaalselt teenida. Nii kerkivad tuhja p6llu ja metsa veerde vaikestele

kruntidele suured majad. Elamud on l indina mooda maastikku, k6rval haigutab tuhjus.
Meeldiv vaade on uutel elanikel vaid senikaua, kuni kdikjal on samasugune t ihedus. Kes
siis enam seal elada tahab? Omaette olemist ihkav eestlane vist mitte. Foto: Kaur Lass=
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nedes ei tuleks muukeelse elanikkonna
all mdelda ainult seniseid muulasi, vaid
ka mujalt Euroopast sisserdndajaid,
kelle jaoks sellised majad ja korterid
v6ivad kriisi ajal tunduda Kesk-Euroo-
pa v6i Skandinaavia hindu arvestades
eriti odavad. V6ib ka juhtuda, et need
poolikud kiilad jiiiivad tiihjaks ja kas-
vavad v6ssa nagu paljud n6ukogude-
aegsed linnakud v6i kolhoosikeskused.
Tulevased pSlvkonnad peavad neid
lammutama hakkama. Samas v6ib ar-
vata, et Eesti hdre asustus ja eestlas-
konna vdhenemine oma maal pigem
ahvatlevad teisi siia kodu looma. En-
nekdike varitseb see oht Tallinna tiih-
jaksjiiiivaid "mdgesid". Meil jiiiib nle
neid ohte arvestada. Siinkohal v6iks
spekuleerida veel ktmnete erinevate
stsenaariumidega, kuid see pole ees-
mdrk. Vastutuse puudumist saab regu-
leerida omavalitsus vaid kirjalikult,
mddratledes enne planeeringu kehtesta-
mist arendaja kohustused ala arendami-
sel ja infrastrukfuuride toimivuse taga-
misel. Hea ndite saab siin tuua Viimsi
vallast. Arendajad kiill kurdavad ja hii-
daldavad, aga teevad teed, haljasalad
jms korda. Kasumit jagub targa tegut-
semise puhul piisavalt ja selle osaline
loovutamine iihiskonna heaks on loo-
mulik ning nii seniste kui uute elanike
vajadusi arvestav. Hea kinnisvaraaren-
daja on nagu autotootja: ta viriseb kiill
turvalisuse tasamise n6uete kalliduse

ille, kuid pdrast rakendab seda Saabi
vdi Mercedese kombel peamise mi.iii-
giedu tagava argumendina.

Meetmeid, mida olukorra paranda-
miseks saab rakendada, on palju.
Nimetage neist t6husamaid.

I . Teadlik planeerimistegevus ja stra-
teegilistest arenguotsustest (iildpla-
neering, arengukava pdhieesmiir-

gid) kinnipidamine. See eeldab aeg-
ajalt osaliselt ebapopulaarsete ot-
suste tegemist, nagu niiiteks praegu
Viimsis toimunud i.ildplaneeringut
muutvate detailplaneeringute alga-
tamisest keeldumine, kohalike loo-
duskaitsealade loomine jms.

Olustikule, objekti eripiirale ja asu-
kohale vastav planeeringu menetle-
mine. See eeldab paindlikkust ning
omavalitsuse ja arendaja sisulist
koostri<id. Niiiteks peab vald v6i
linn olema arcndaja sisuline koos-
toopartner, s6ltumata sellest, kas
tegu on elamuehituse, puhkerajati-
se v6i keskkonnaohtliku objektiga.
V6ib lisada, et mida suurem on ala
v6i ohtlikum objekt, seda enam on
vaja, et omavalitsuse spetsialistid
osaleksid planeeringu kokkukirju-
tamises.
Planeerij ate j a arhitektide profes-
sionaalsuse kasv. See eeldab eriala-
liitude senisest t6husamat tcicid,
kehva v6i suurte vigadega t<i<ide te-
gijate avalikustamist, planeerijate jt
spetsialistide koolitust, maavalitsu-
se muutumist n6uandjaks ja seniste
riigihangete korra (mdiirav on vaid
hind) muutmist. Nii planeeringu.
projekti kui kapakkumise hindami-
sel peab saama mddravaks sisuline
kvaliteet.
Viiiirtusliku kiilamilj oo, loodus-
koosluse jms kaitsmine kohalikul

2.

Hea miljoo s6ltub arhitekti oskusest flirtida loodusega ja planeerija oskusest jdtta alles
tanavalt avanev v6rratu vaade kordumatule loodusele. Stiili maerab hoone detailide, vArvide
la maastiku eripdra kokkusobitamine. Meeldiv lahendus ei pea olema kallis, see peab olema

hoole ja armastusega lAbi m6eldud. Laitmatu t6o kiidab tegijat. Foto: Kaur Lass J .
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Sageli on elukeskkond ideaalne siis, kui arendusest on vdlja ehitatud vdike osa. Selline
elamukvartal vaatega aasale ja seljaga metsa poole on ideaalne kodu, jdrgib eestlaslikku
ridaktllastiili ja sulandub loodusega. Tavaliselt tahab aga omanik oma maa maha mLiua ja

si is on tulemuseks hoopis teine keskkond. ldr i l l  kaob, jdAb maale tulnud l inn, mil le eest peab
taas p6genema srigavamale sisemaale. Seekord kogemuse jagu targemana. Olgu meil

tarkusi 6ppida teiste vigadest. Foto Kaur Lass
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tasandil. Kdik see. rnis annab valla-
le v6i linnale identiteedi, tuleb siii-
litada, et rahuldada seniste elanike
vajadused ja eristuda positiivselt
teistest. See eeldab kohalikul tasan-
dil looduskaitse- ja keskkonnakiisi-
muste teadl.ustamist ning sihikind-
laid samme otsuste vastuv6tmiseks
ka siis, kui koik ei ole rahul. Hea
niiite pakub Mdealuse rnaastikukait-
seala moodustamine Mimsi vallas
hoolimata meedias ihnunud tauni-
vatest arliklitest ja arendajate pool-
sest  kohtuga dhvardanr isest .

5. Terviklike kinnisvaraprojektide
eelistan-rine, mi1le raames rajatakse
teed, tdnavad, iihtse ilmega v6i
omavahel sobiva stiiliga elamud,
avaliku funktsiooniga hooned ning
kohaiikku teenindust oakkuvad dri-
pinnad.

6. Infrastruktuuri, lasteaia- ja kooli-
v6rgu ning iihistranspordi arenda-
misei tuleb teha omavalitsuse piire
iiletavat koostood. Selleks liiheb
vaja ornavalitsuste koostociorganit,
kus pdevapoli it ikat ci arvestata. See
vdiks tekkida nii orrar alitsuste l i i-
du kui ka maavalitsuse baasil. Sel-
l ine l i i t eeldab aga Liksteise tund-
mist ja usaldamist. Hea ndite pakub
vastloodud Harj umaa tihistranspor-
dikeskus.

Eesti on viimasel ajal riha rohkem
ja mdrkarnatult muuturnas skandinaa-
viapdraseks. Muu hulgas oleme haka-
nud kartma konstruktiivset kriitikat ja

v6itlema senise riigikona ajal kujune-
nud tavade hoidmise eest. Selles osas
meil pikka praktikat ei ole. Seda enam
vajame arengu tagan.riseks, keskkonna
sdil itamiseks, sotsiaalseks heaoluks ja
majanduskasvuks koostood ja oma lii-
hiajaliste asj aaj amistavade muutmist.
Viihendada on r,'aja emotsionaalset suh-
tumist ja suurendada sisulise tcio osa-

Uksik st i i lne maja ei
loo veel keskkonda.
Sellest majast voib

saada piirkonna vaa-
tamisvaarsus, kuid
elukeskkonna loob

majade kogum.
Ruum, kus me elame,
peab olema tervikuna

meeldiv. Uksik hea
maja peab leidma

endale stiilsed kaas-
lased. Vahel v6ib

sel leks kuluda sadu
aastaid.

Foto: Kaur Lass

kaalu. Kui Tall inn suudaks kaotada lin-
naosade ja eri ametite tegevuse kattu-
vuse ning vallad suudaksid ette vdtta
iihiseid keskkonnaprojekte, saaksime
planeeringute kiiigus vdhendada asja-
ajamist ja ajaraiskamist ning suunata
vabanenud loomingulisuse probleemi-
de sisulisse lahendamisse. Tdna on meil
unikaalne v6imalus kasutada Euroopa
abiraha. Vdikeses riigis on selleks vaja
teha koostciod nii omavalitsuste kui
sektorite vahel. Tuleb leida ihine keel,
omandada iiksteise kuulamise ja mdist-
mise oskus. Arendustegevus h6lmab
peale kohaliku omavalitsuse ka koda-
nikke, arendajaid, riigi ametkondi, v6r-
guhaldusfirmasid jt osalisi, kes anna-
vad hiljem panuse planeeringuteja pro-

jektide ellLrviimisse. Ornavalitsus peab
olerna signaaliandjaks ja arendustege-
vuse koordineerijaks. Omavalitsuse ju-

hid peavad oppima spetsialiste usalda-
ma. Usaldus on aga kahepoolne. Spet-
sialistid vajavad poli it ikute lubadusi,
rnida saab usaldada. Need lubadused
ei tohi sdltuda tuule suunast. Ka valija
mdletab. Peatselt toimuvad kohalikud
valimised on need, mis mddravad ko-
haliku arhitektuuri- j a planeerimispolii -

tika kujunernise v6i sellega jiitkuvalt
mittetegelernise. Olgu meil kdigil ko-
danikuna oskus teha tarku valikuid ja
jagugu poliitikutel julgust jiitta arhitek-
tuur ja planeerimine prievapoli it ikast
viiljapoole. Nii tagame endale meeldi-
va elukeskkonna. e
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