PEATÄNAV
TÖÖTUBA NOORTELE 10.MAIL 2016 KULTUURIKATLAS.
Osalesid günasistid kesklinna koolidest (VHK, Reaalkool, TIK, GAG, Westholm)
MILLISED RUUMIOLUKORRAD NOORTELE TALLINNA KESKLINNAS MEELDIVAD:
• Roheline ala, ilma mürata, liiklusest eraldi
• Päikselised kohad
• Tuulevarjulised kohad pargis
• Olemise ja nautimise kohad pargis
• Vaated merele
• Meeldib, et rannaäär on kesklinnas
• Ilusa vaatega istumiskohad, soovitavalt ümbritsevast veidi kõrgemal (hea ülevaade)
• Kaasaegne keskkond
• Kui vanad väärikad hooned on hästi eksponeeritud
• Erinevate liikumisviiside jaoks erinevad teekatted
• Kui jalakäijate alal on väikesed sillutiskivid mitte suured kiviplaadid (väike skaala)
• Kui vanalinnas pole autoliiklus jalakäijate alast eraldatud (ühel tasapinnal, jagatud
ala)
• Kui on mere äärde jala ligipääs
• Mere ääres jätkuv ühendus terve linna ulatuses, promenaad
• Lai jalakäijate ala tänaval koos istumiskohtade ja rattaliiklusega
• Allee koos laia kõnniteealaga
• Avarad alad, millel on servadel istumiskohad
• Kui avaral alal on müra ja tuuli isoleerivad elemendid (nt Vabaduse platsi
bussipaviljon)
• Kui väljakutel on keskel rohkem rohelust (kasvõi ajutist), mitte ainult äärtel
• Hipsterlik seltskond (teeb ruumi mõnusamaks ja justkui turvalisemaks)
• Tänavad, mis on vaikse liiklusega ja väikeste majadega (nt Maakri tn)
• Kohad kus on linnaloodus ja linnud
• Kui tänaval on erinevat tüüpi istumiskohti (pikad pingid, lamamistoolid, üksikud
istmed)
• Selged ja arusaadavad liikumise skeemid (nii jala, autoga kui rattaga liikudes, eriti
ristmikel)
• Kui ostukeskuse moodustab mitme väiksema hoone kooslus
• Kui ostukeskus on tänava ääres väike ja ning laieneb kvartali sügavusse ning parkla
on tagahoovis mitte tänava ääres (nt Kristiine keskus)
• Meeldib kui on avar muruala, vaba erinevateks tegevusteks, võimaluste ala.
MILLISED RUUMIOLUKORRAD NOORTELE TALLINNA KESKLINNAS EI MEELDI:
• Liiklusmüra
• Eraldatus avalikust alast ja nurgatagused (ebaturvaline)
• Kui on kahtlane kant ja imelikud inimesed liiguvad (ebaturvaline)
• Liiga suur väljak, millel pole tegevusi
• Avarad jalakäigualad, millel pole tegevusi (nt Kaarli pst)
• Mc Donaldsi lõhnad ja imelik seltskond selles piirkonnas
• Kui kergliiklustee on osa autoteest (nt pänu mnt viadukti juures) või suure liiklusega
tee kõrval (nt endise kultuurikilomeetri kohal)
• Kohad kus ei saa rattaga sõita
• Tiheda liiklusega tänava ääres käimine
• Kui jalakäijate ala on kitsas ja kole (tekivad kergesti tolmupilved)
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Kui avalikud ehitised on mittemidagiütlevad ja igavad (nt sadamaterminaalid)
Kui hoone põhifunktsioon on tõrjutud ja hoone kasutus rikutud (nt Sõpruse kino)
Kui linna keskuses on passiivne hoone, mis ümbrusega vähe suhtleb (nt Viru keskus)
Viru keskuse ja kaubamaja vahelise galerii alune tunnel, müra, tolm, tuul, suitsud.
Kui mere ääres pole istekohti
Vanunud ja ajas väsinud kohad
Tuulised kohad istumiseks
Segadust tekitavad ühendused ja liikumisteed (eriti ristmikel, nt postimaja ja Viru
keskuse ristmik)
Segased piirid autode ja jalakäijate alade vahel (välja arvatud vanalinnas)
Kui pargiala on ainult läbimiseks ja pole nautimise kohti
Kui jala on halvad ja raskendatud ligipääsud kohale kuhu minna tahad
Tuulekoridorid, mis tekivad kõrgemate hoonete vahele (nt Tartu mnt läbimurre)
Kui autoparklad on iga nurga peal
Ühetaolisus on igav
Kui suured ostukeskused on linna südames (lisaks parklad tänava ääres mitte
tagahoovis või parkimismajas)
Haisevad kohad
Räpased kohad, laga ja okse maas (sh Karja tn)

TEGEVUSED, MIDA NOORTELE MEELDIKS LINNAS TEHA:
• Istumine
• Jalutamine
• Uisutamine
• Spordivõistlused
• Rattaga sõitmine
• Pinksi mängimine
• Päikeseloojangu vaatamine
• Läbiv liikumine, kiirustamine
• Teiste vaatamine (eriti kuskil ääre peal, distantsil mitte käigutee ääres, soovitavalt
ümbritsevast kõrgemal)
• Supelranna tegevused (päevitamine, lebotamine, ujumine jmt)
• Mängud sõpradega
• Tsirkuse tegemine ja vaatamine (avaral muruplatsil)
• Mitmel tasapinnal tegevused
• Varjualused, kus ei pea olemise eest maksma
• Pikniku pidamine
• Wifi
• Katustel käia
• Kiikumine
• Rulatamine + bmx
• Muusikat kuulata
• Muusikat teha + muud esinemised
• Laste mängualad + treeningalad igale vanusele
• Tänavamale
• Ronimine
• Lauaga istumiskohad (õppimine, lauamängud jmt)
• tänavakunst
• kodulinna eksponeerimine külalistele (sh väljamaalastele, millise mulje kodulinn
jätab? Mis jääb linnast meelde?)

NOORTE ETTEPANEKUID:
Kirjeldus skatepargi mõttest ja funktsioonidest (Idee autor: Linda Li Arro):
Skatepargi mõte oleks pakkuda tegevust ja kohta, kus olla avalikus ruumis. See skatepark
peaks peale trikkide tegemise võimaluse pakkuma head õhkkonda sotsialiseerumiseks ning
kasvõi uute tutvuste loomiseks. Samuti peaks see skatepark pakkuma hea viisi ennast
väljendada või endast märk maha jätta läbi tänavakunsti.
Skatepark peks olema pooleldi basseini stiilis ning basseini sees peaks olema ka erinevaid
rampe. 1/3 skatepargist oleks maa all, selleks, et kui vihma või kasvõi lund sajab saab varju
all ikka trikke teha. park peaks pakkuma võimalusi ka talvisel ajal harrastada seal triki
suusatamist või lumelauatamist.Terve park peaks olema enamasti tehtud betoonist ja
erinevad takistused võiksid mõjuda just kui abstraktsete skupltuuridena.
Estonia poole jääv sein (millest pool osa on klaasist ja kust tuleb õõsiti valgust) ja sinna
juurde kuuluvad istekohad peaksid vastutama pargi sotsiaalse poole eest. Selles pargi osas
saab puhata trikkide vahel ja sõpradega niisama sõitjaid vaadata. Samuti saab seinale jätta
oma sõnumeid ja ennast kunstiliselt väljendada. Veel peaks sellest seinast saama elektri
ühendust, et nt telefoni laadida. Selleks, et park ei jäärks liiga kiviseks võiksid istumisala
ümbruses olla ka wifi puud, mis kiirgavad wifit.
lisaks peaks park pakkuma ka vaheldust ning põnevust Pärnu maanteel jalutajale, kes pargist
mööda kõnnib. Kõnnitee jääks Pärnu mnt ja skatepargi vahele.
See skatepark ei pakuks head võimalust mitte ainult ekstreemspordi harrastajatele vaid
toimiks ka kui sotsiaalse elutoana avalikus ruumis, kus saaks kohtuda vanade sõpradega ja
leida uusi tutvusi. Hetkel puudub Tallinna kesklinnas selline noortele suunatud koht avalikus
ruumis ning sotsiaalse elutoa vormi, kust leida uusi tutvusi täidavad hetkel vanalinna baarid.

Muusika ja kunsti park (Sass Jürisoo, Kristofer Keskküla ja …?)
Meie mõtteks oli luua park, kus saaks vabalt muusikat ja kunsti luua. Park koosneks nagu
väikestest amfiteatritest. Esinemisplats või lava oleks ülejäänud linnaruumiga samal tasandil,
aga iga lava ümber on pealtvaatajatele mõeldud astmed. Need astmed teevadki pargi
eriliseks. Astmed eraldavad üksikud esinemisplatsid nii, et erinevate esinejate kunst üksteist
ei häiriks. Lisaks moodustavad astmed suurepärase koha möödujatele aeg maha võtta ja
mõnda juhuslikku esinejat nautida. Astmete kõige ülemisel tasandil oleks muruplats ja puud,
mis veelgi enam isoleeriksid erinevaid lavasid. Kõige ülemisele tasandile tekiks park, kus on
võimalik tegeleda tänavamale ja teiste rahulike tegevustega. Astmeid oleks neli või viis.
Astmete peal oleks vetthülgav pehme kummine materjal ja astmete külgedel puit. Park
oleks, tänu oma välimusele, väga atraktiivne ka siis, kui esinejad puuduvad.
Pargis üleni summutav „kisakast“ kus saab ennast tühjaks karjuda.

Mänguala igale vanusele:
Ronimine – Parkour – Labürint - Laheda disainiga liumäed - Purskaevude ala – Treening –
Pinx – Male – Laud – Kiiged - Joogivee kohad - Skulptuurid (ronitavad) - Tänavakunsti kohad,
pidevalt täienev, muutuv - Pehmed jooned - Ühesugune läbiv kujundus – Sulandub –
Vaatamisväärsus - Punane pehme kummipind
Linlane ei vaja alati pinki või lambiposti. Tallinna linnasüdamele oleks tarvis kohta, kus
inimesed saaksid tunda end vabalt, väljendada emotsioone, murda välja rutiinist. Mõtlema
peaks inimestele, kes igapäevaselt elavad ja tegutsevad linnakeskkonnas. Et neil oleks paik,
kus pärast väsitava päeva lõppu aega veeta ning võimalus kodu (reeglina väike korter
korrusmajas) asemel linnakeskkonnas lõõgastuda.
Elemendid, mis linnale palju juurde annaks:
- haljasalad, kohad, kus piknikku pidada
- mängulised ja mitmekesised maapinnavormid
- kiigud ja liumäed, looduslähedased ronimis- ja turnimisvõimalused (ehk mänguplatsid ka
täiskasvanutele)
- kohad, kus saaks ja oleks lubatud harrastada parkuuri
- purskaevud (võimalik ka läbi joosta ja märjaks saada)
- lauatennise lauad, malelauad
- joogivee kraanid/kavukesed
- pidevas muutuses tänavakunsti pinnad
Ehk siis looduslähedus ja mängulisus teeks head inimese psüühikale.
Autorid: Emma Pipi Penelope Visnap, Berta Kisand, Juulia Mikson, Mari Poom, Karoline Mai ?

Laudadega ala
Läbikäidav koht
Vähe müra (autodest eemal)
tuulevaikus
Poolvari
Puude lähedus
Vaade / purskkaev / veekogu (moodsam)
Kohvipood /söögikoht lähikonnas
WIFI (mis töötab)
Pistikupesa
Hea valgustus õhtusel ajal
Laua lähedal valgustus
Erinevates kohtades sama disain
Kui üksi tahad istuda, siis saad valida puuga laua (puu laua keskel)
Meie idee oli selline, et parkides või mujal vaiksemates alades oleks lauad, kus saaks nt
raamatut lugeda või õppida või tööd teha jne. Laua küljes oleks pistikupesad, et saaks arvutit
laadida ja seal piirkonnas oleks hea wifi ja valgustus. Mõne laua keskel võiks olla puu, et
võõrad inimesed saaks ühe laua taga istuda ilma ebamugavustundeta.
Lugupidamisega
Anna Aamisepp

Katuste maastik
Mitmel tasapinnal tegevused jalakäijatele
Uus tänavaruum katustel?
Ühendused katustel olevate tegevustega (aiad katustel, astmelised aiad)
Tõstetud pinna all mõnus varjualune, kus olla ilma raha maksmata
Ühe tasandi katus on järgmisele põrand
Sambad, sillad tunnelite asemel, trepid ja liumäed, redelid ja köied
Mitmekesine pinnamood
Filmid, etendused
WIFI
Autorid: Grete Rahi ja Karl Ander Aleksius ?

ARHITEKTUURIKOOLI VANEMA GRUPI TÄHELEPANEKUD (APRILL 2016):
Tänaval liikudes on palju tegevusi, mida me heameelega ei tee. Valik tegevusi, mida noortele
ei meeldi tänaval teha, aga peab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kellelegi ütlema, et palun mööda (eriti rattaga)
Trügida
Põiklema takistuste eest (suured augud)
Pean pressima äärde (nt rattur tuleb)
Järskudest astmetest / kallakutest üles minema
Hingata sisse mürkgaase
Ootama
Mõnikord jooksma
Süüa
Ootama valgusfoori taga
Sõita jalgrattaga millel on pidurid
Jalutama kõnniteel

Tänavaruum on meie kõigi ühine elutuba. Võiksime siin rohkem aega veeta ja erinevaid
tegevusi teha, sest väljas viibimine on tervisele kasulik. Valik tegevusi, mida noortele
meeldib tänaval teha:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pingil istuda
kohvi juua
rulaga / jalgrattaga sõita
jalutada
maju vaadata
jalgrattaga sõita
niisama liikuda
sõpradega olla
kohvikus käia
pilte teha
tänavasport
niisama jalutada
parkides olla
korvpalli mängida
joosta

