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Kuidas kujunevad elanike  hoiakud ja strateegiad uuendus-algatuste 
suhtes elamisruumis? 

 
Kuidas individuaalsed ja kollektiivsed kogemused 

soodustavad/takistavad  algatustega kaasaminemist? 
 

Milline tähendus on elanike strateegiatel  elamisruumi kujunemisele? 
 

Kuidas  viia sõnum heast algatusest  elanikeni? 



ELAMISVIISID  
KOGEMUSLIKULT MÕTESTATUD  

ELAMISRUUMIDES 
 
        

Elanike individuaalne kogemus vahetus elamisruumis - KORTER 
 
  

      Elanike kollektiivne (ühistu) kogemus jagatud elamisruumis - MAJA 
 
 

      Elanike  kogemus avalikus elamisruumis – NAABRUSKOND JA LINN 



                                                           KORTER 
 

CAPACITY BUILDING – PREFERENCES AND CHOICE CAPACITY BUILDING – PREFERENCES AND CHOICE 



 
RENOVEERIMISKOGEMUS 

 
hind – vastupidavus – funktsionaalsus – esteetika – omanäolisus – 

siseplaneeringu kaasajastamine 
 

‘(…) tol ajal oli meil koer ka veel, et seal oli see põhjus, et mis on nagu 
vastupidavam. Puit on ikkagi see, mis kulub paratamatult rutem, laminaat 

peab kauem vastu koeraküüntele …’ 
 

‘Ikka tasapisi. Kõik on tehtud. Niipalju kui rahakott on võimaldanud. 
Jupphaaval.’ 

 
 ‘Nüüd me oleme ise muidugi veel huvitavamaks meie meelest selle muutnud. 

(…) me seal natuke võtsime seinu maha (…) ehitasime natuke teistmoodi seinad 
sinna vahele ja tegime seda planeeringut avatumaks’ 

 
isetegemine -  fragmentaarsed teadmised säästvast renoveerimisest -   

 
professionaalse nõustamise vajadus  ja võimalus ei ole teadvustatud 

 



MAJA  JA ÕUEALA 
 



 
ÜHISTEGEVUS 

 
 

tuttav elanikkond 
  

ühishuvid /vajadused /tahe  muuta elamisruumi kvaliteeti 
 

vajakajäämised ühistu toimimises 
   

‘(…) ta on niisugune väike... väikene kogukond, me seal kõik tunneme 
üksteist ja kui kokku saame, siis vestleme’ 

 
‘(…) liivakasti tegi minu isa, liiva tõid meil teise lapse vanemad - tõid liiva 

sisse, et me ikka niimoodi.’ 

CAPACITY BUILDING – PREFERENCES AND CHOICE CAPACITY BUILDING – PREFERENCES AND CHOICE 



ÜHISTU KOGEMUS  
 

Elanike vaade 
 

Juhatuse /esimehe usaldamine - otsustamise delegeerimine juhatusele –huvi 
puudus aktiivseks tegutsemiseks -  ekspertteabe  kaasamise vajaduse 

tajumine 
 

‘(… ) mina ka päris ausalt öeldes ei ole sellega kursis, nii tubli esimees meil ja ei 
hakka oma pead vaevama’ 

 
‘Ikka siin ja seal tuleb torustikke remontida kindlasti. Aga sellega oskab juhatus 

ja (…) on asjaga kursis, tema teab [ühistu esimees]. ‘  
 

‘(…) tegelikult oleks vaja majas teha mingi ekspertiis, mingi siukene inimene, 
kes tuleb ütleb tõesti, et noh mida majaga teha üldse. Esiteks on see, et  ta 

väljast laguneb, et kas ainult see soojustus, mis me sinna peale paneme, et kas 
see aitab või ta hakkab sealt edasi lagunema seest? Ja siis muidugi see, et meil 

trepikojas sees seintel ikka suured praod on sees (…)’ 



ÜHISTU  KOGEMUS 
 

Ühistujuhtide vaade 
 

elanike  mõtteviis ja ressursid: passiivsus - piiratud koduidentiteet – 
‘laenuhirm’ - majandusliku kapitali  vähesus 

 
‘(…) inimesed on mugavad, selles mõttes, et nii hea on ju  selle inimese 
kaela lükata, et las ikka mõtleb ja otsustab, et mis meie siin sekkume.’ 

 
‘(…) see ei muutu ikkagi nii pea, et välisuksest hakkab oma kodu (…) Miks 

ei hakka, ma ei saa aru.’  
 



 
NAABRUSKOND – SEMINARI TÄNAV 

 
 

Kogemus ja kujutlus -  mis on ja mida veel ei ole 







EELARVAMUS 
 
  

‘valmisprodukti kogemus’ -  ‘treenitud tahtmatus osaleda’ -
alainformeeritus -  osaluskultuuri puudumine 

 
‘See on positiivne kui ikka tehakse. Aga mida NAD siis teha tahavad?’ 

 
 

mõtlemis-rutiin  ‘midagi ju ei muutu’: õhusaaste, müra, heakord, 
lemmikloomapidamine, (hooaja) liiklus 

 
‘(…) seal käiakse ainult koeri jalutamas, aga kui sinna ON MÕELDUD 

midagi huvitavat (…), siis tuleb kätt tõsta, ma ei oska praegu öelda, kui 
ma ei ole veel seda näinud ‘ 



EELISTUS  
 

Kvaliteedi muutus: visuaalselt tajutav, kasutatav, turvaline atmosfäär 
 

mänguväljakud/olemise kohad igas vanuses lastele 
Igas vanuses ja erineva huviga elanikele: 

istumis- ja kokkusaamiskohad 
jalutus- ja jalgrattarajad 

kohvik 
koerte jalutusalad 

liiklusskeemi ümberkorraldamine 
 

maastikukujundus ja haljastus – ‘sirelilõhn’ 
 

Elanikud ei seo ‘lineaarpargi’ ideed  majade 
renoveerimis/rekonstrueerimiskavadega – tervikliku ruumiprogrammiga 

 



                                KAPITAL  JA IDENTITEET 
  

kompensatsioon maja õueala piiratud  ja kohati ebaturvalisele 
ruumikasutusele 

säästev ajakasutus – tegevused lähiümbruses 
‘tasuta  teenus’ 

sümboliline väärtus – tajutud analoogia linna teiste hinnatud paikadega 
 
 
‘Isegi Tallinna tuttav (…) tuli siia peale seda kui väljak valmis sai ja ütles 
(…), et issand kui ilusaks Rakvere on läind, et Tallinnast ei saa arugi, ta 
on suur ja lai, aga Rakvere on nii kompaktne ja keskväljak ja terve see 
kant (…) Meil oli kohe nii mõnus seda kuulda, nagu oleks ise aidand seda 
teha. ‘ 



 
Ühistujuhtide vaade  - professionaalsus ja informeeritus 

  
Tervikliku ruumiprogrammi teostatavus - takistused: 

 
enesekesksus - nõrk uuendusmeelsus  - madal investeerimissuutlikkus    

 
Tervikliku ruumiprogrammi  väärtus: 

 
  tõstab kinnisvara väärtust ja kujundab  linna mainet tervikuna 

 



ELAMUPÕHISELT UUENDUSELT NAABRUSKONNA 
ÜMBERKUJUNDAMISELE 

 
Tähtsaim ülesanne: koondada killud tervikuks 

 
Ühistute  organisatsioonikultuuri ja osaluskultuuri arendamine: 

 
kommunikatsioon 

rollijaotused – juhatus ja liikmete kaasamine 
 

Ühistutevaheline koostöö – probleemid ja õnnestumised 
 

Linnavalitsuse  vahetu kontakt linlastega 
 

Ühistu liikmete teadlikkuse tõstmine , selgitustöö, teadmiste jagamine  
erinevates valdkondades  (säästev renoveerimine,  rahastusskeemid,  

arhitektuur, linnaplaneerimine) – läbi ekspertide vahetu osaluse  ühistu 
koosolekutel jm foorumitel 

 


