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SAKSAMAA ENERGILISED LINNAD
LIIS PALUMETS, linnahuviline 

21. sajand on linnade sajand. Linnad on majandusliku arengu vedurid ja 
innovatsiooniallikad. Suuremad metropolid on kujunemas oma geopoliitiliselt 
mõjult olulisemakski kui paljud riigid. Teisalt peitub linnades ka suurim 
potentsiaal keskkonnaalastele väljakutsetele vastamiseks. Milline peaks olema 
riikide roll linnade arengu toetamisel ja nende sõlmprobleemide lahendamisel? 
Saksamaal ollakse veendunud, et riikliku linnapoliitika väljaarendamine 
koostöös linnade-valdade, liidumaade ja mitmesuguste organisatsioonidega 
on äärmiselt oluline, sest linnade heast käekäigust sõltub kogu riigi edukus. 
Äärmiselt tähtis on ka linnaarengu ja -planeerimise teemad avalikkuse ette 
tuua ning avalikku arutelu edendada. Selleks peetakse juba 2007. aastast 
linnapoliitikale pühendatud konverentse.

Kui esimesed kokkusaamised olid käsitluslaadilt üldisemad, siis 2012. 
aasta oktoobris Berliinis toimunud konverents1 keskendus keskkonna- ja 
energiasäästu teemadele, kuna üleminekus madala süsinikutarbimisega 
majandusele nähakse üht olulisimat linnade arengut mõjutavat protsessi. 
Mõistagi ei saa neid küsimusi lahendada isoleeritult, vajalik on energiasäästu 
temaatika sidumine teiste majandus- ja sotsiaalsfääris lahendamist nõudvate 
küsimustega terviklikult integreeritud linnaarengu strateegiateks. 

TOIMUNUD

1. VAATA LISA: www.natio-
nale-stadtentwicklungspoli-
tik.de/cln_032/nn_251556/EN/
UrbanEnergies/urban__ener-
gies__node.html
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Konverentsi pealkiri „Linnaenergiad“ („Städtische Energien”) viitaski 
lisaks tavapärastele energeetikateemadele ka teistlaadi, linnaarengus tihti 
katalüsaatorina toimivatele energiatele, nagu näiteks inimeste suhtlemisel 
tekkiv sotsiaalne energia või noorte uuenduslik ja värske energia.

Saksamaa riikliku linnapoliitika väljatöötamisel ei varjata ambitsiooni mõjutada 
linnapoliitika kulgu kogu Euroopas. Sellele kohaselt oli seekordne konverents 
esmakordselt rahvusvaheline ning hõlmas kuulajaid ja esinejaid mitmelt 
mandrilt, kohal oli tõeline linnaasjatundjate kahurvägi. 

Näiteks USA Columbia ülikooli professor Saskia Sassen rääkis vajadusest 
ümber mõtestada ja/või avastada linnade potentsiaal, mis tuleneb inimeste 
ja ruumi koostoimest. Sasseni järgi on oluline, et inimesed saaksid ruumiga 
suhestuda, seda omaks pidada. Mõnikord on selleks vaja koonduda ja 
koguneda, et oma olemasolekut ruumis manifesteerida. Teinekord piisab ka 
iga üksiku inimese vähesest tegevusest, et luua ühist hüve – näiteks oma 
koeraga ohtlikus pargis jalutades muutub park ohutumaks kõigi jaoks.

Brasiilia linna Curitiba endise linnapea Jaime Lerneri ettekanne sellest, 
kuidas Curitibast sai üks jätkusuutliku linnaarengu edulugusid, oli tõeliselt 
kaasahaarav ja humoorikas ühemeheetendus, millest ei puudunud värvikad 
kujundid. Näiteks võrdles ta autot ämmaga, kes juba kord su juurde elama 
tulles hakkab ka su elu juhtima. Fakt on see, et Curitibas kasutusele võetud 
niinimetatud maapealne metroo on tänaseks levinud juba rohkem kui saja 
kahekümnes linnas üle maailma.

Endine Kolumbia pealinna Bogotá meer Enrique Peñalosa, kes aastast 2009 
kuulub ka New Yorgis tegutseva Transpordi- ja Arengupoliitika Instituudi2 
juhtkonda3, sidus mobiilsusküsimused sotsiaalse õigluse põhimõttega.  
Ta toonitas, et liiklusprobleemidele lahenduste leidmine ei ole tehniline,  
vaid poliitiline küsimus. Tuleb lihtsalt aru saada, et ühel 100 inimesega 
bussil on 100 korda suurem õigus tänavaruumile kui ühel autol, ning inimene 
30-dollarilisel jalgrattal on võrdväärne liikleja inimesega 30 000-dollarilises 
autos. Seetõttu alustati Bogotás investeeringuid teedesse just jalgratta- ja 
kõnniteedest.

Konverents toimus Berliini Tiergarteni linnaosas asuvas Maailma Kultuuride 
Majas (Haus der Kulturen der Welt), mis on konverentsi teema kontekstis 
tähelepanuväärne selle poolest, et hoone vahetus läheduses ei ole 
võimalik parkida. Kõiki konverentsist osavõtjaid kutsuti üles kasutama 
kohalejõudmiseks ühistransporti. 
 

ARTIKLI AUTOR OSALES EELMISE AASTA 11.–12. OKTOOBRIL BERLIINIS  
TOIMUNUD KONVERENTSIL „LINNAENERGIAD“. 

  
VAATA KONVERENTSI ESINEJATE 
ETTEKANDEID SIIT:  
www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/
Artikel/SW/staedtische- 
energien-reden-statements-
fotos.html

2. en.wikipedia.org/wiki/ 
Institute_for_Transportation 
_and_Development_Policy

3. en.wikipedia.org/wiki/
Board_of_Directors


