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13.–14. augustil 2010 Nelijärvel toimunud urbanistide 
suvepäevade teema oli kommunikatsioon.

Millest 
(Milleks) 
Urbanistid 
räägivad?
Et kas neid rääkijaid pole juba niigi palju? Mõnikord 
tundub, et muust ei räägitagi kui ainult linnast? 
Muidugi. Linnadest räägivad linnaplaneerijad, 
arhi tektid, geograafid, ametnikud, kunstnikud, 
maastiku arhitektid, arhitektuuri- ja kunstiteadlased, 
muinsuskaitsjad ja restaureerijad, linnakorraldajad, 
ajaloolased, insenerid, kirjanikud, politseinikud, 
pressiesindajad, ettevõtjad, ministrid, üliõpilased, 
vanaemad, looduskaitsjad, õigusteadlased ajalehes, 
telekas, raadios, MAJAs, internetis, Linnaplaneeri-
mise Ametis, Kommunaalametis, Transpordiametis, 
Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, 
Kanuti Gildi saalis, Linnafoorumil, seltsimajas,  
büroos, kodus, poes, vannis, bussis, telefonis.

Millest (milleks) urbanistidel veel rääkida?

Nagu inimestel kombeks, räägitakse ja loetakse 
peamiselt sellest, mis on kehvasti. Aga hoolimata 
kõigist maha- ja vajakajäämistest, mida arvamus-
meedia meile igapäevaselt loetleb, tuleb vastutust 
võtta ka saavutatu eest. Me oleme raginal välja 
murdnud vabaturumajanduslikku heaoluühiskonda, 
postsotsialistlik särgisaba küll ebakorrektselt 
ülikonnapükste värvli vahelt ripnemas ja soeng 
lähiajaloo sakutamistest sassis – aga me oleme kohal! 
Me oleme siin, kus, nagu väga tabavalt sõnastas  
Jonas Thente ühes hiljutises Vikerkaares [1],  
“kohutav õnnetus on see, kui nurgapealses kohvikus  
ei leidu caffè latte peale kardemoni”.

Ajad on ammu muutunud, ühiskond on teine, 
rahulolematus nõuab aga endiselt väljundit. Nii ei jäägi 
muud üle, kui see kohvitassi piimavahule raputada. 
Tõde (mure) on aga kusagil vahepeal. Me ei pea enam 
terve oma rahva eest väljas olema – aga me ei peaks 
ka pendlina teise äärmusse kiikuma ja unustama nina 
tassist välja tõsta.

Mitmel pool on märgata kogukondade võrsumist 
ja virgumist ning selle eelvõnke või järel laine või 
mõlemana linnaruumiliste teemade kerkimist 
arutelude keskmesse. Inimene on juba loomu poolest 
üks erakordselt jutukas loom – ja terve tema ajalugu 
on vabama suhtlemise lugu: sõnade teelt on langenud 
tõkked nagu sotsiaalne positsioon (demokraatia), 
vanus (arengupsühholoogia), sugu (naiste emantsi-
patsioon), rahvus (migratsioon), aeg ja ruum (telefon, 
internet), murenemas on keelebarjäär (Google 
Translate). Kunagi varem pole olnud lihtsam sattuda 
rääkima niivõrd erineva inimesega. Kunagi varem pole 
olnud lihtsam leida nii palju ühist pinda ja nii palju 
erinevaid sõnu.

Urbanist otsib erinevaid tahke ja ühiseid sõnu. 
Urbanist räägib sellest, millest räägitakse. Kuidas 
räägitakse. Kes ja kus räägivad. Mida on öeldud ja mida 
peaks ütlema. Urbanistil ei saa olla ego, tal peab  
olema visioon. Ta peab hea seisma linna eest. Ja linn, 
teadagi, on inimesed.

Urbanistika tulemus, praktiline väljund on 
eetika ja väärtushinnangute kasvatamine. Et meil 
oleks haritud kodanikkond, kellega avalikul sektoril on 
dialoogi pidada. Et meie linnaametnikud teaksid, kellelt 
nõu küsida, ega häbeneks seda teha. Et me saaksime 
usaldada neid, kelle koostöös sünnib avalik ruum.

Urbanist on linna hääl.

[1] Thente, Jonas Krimikirjanduse, käekottide ja 
firmaülikondade kõrval, Vikerkaar 7-8/2010, lk 127
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1Millised Eesti linnadest on tegelikult linnad? 2Millised oleksid Eesti  
linnad, kui supermarketid oleksid pühapäeviti kinni? 3Milline oleks  
näidend Eesti liiklusest? 4Mis inimesed me oleme? 5Kas Eesti ruumi
kultuur on (ka) autistlik? 6Kas geomeetria teeb linna loogiliseks?  
7Kuidas on 32 aastat tagasi tõdetu realiseerunud? 8Kas väljaspool meie 
vanalinnu on mõni jalutamisväärne tänav? 9Kas kodanike kaasamises  
ei varitse ka vastutuse hajumise oht? 10Eesti on ka vaene. Miks me ei ole 
seksikad? 11Mis on urbanistika mõte kolmeteistkümne aastase jaoks?  
12Millest on linnauurija väsinud? 13Kas autovaba kesklinn on tegelikult  
utoopia? 14Kas linnaruum peaks olema anonüümne nagu internet?  
15Kuidas teha nii, et oleks vähem tigedaid inimesi? 16Miks me kardame 
avalikke kohti sisukamaks muuta? 17Mis on Tallinna identiteet? 18Milline on 
linn, mis ei ole ehitatud ainult ühe liigi (inimese) jaoks? 19Mida teha,  
et inimesed hakkaksid omaenese elukeskkonna kohta küsimusi esitama?  
20Palju kära, vähe villa? 21Millega mõõta kvaliteeti? 22Kui eneseteadlik  
on linnauurija? 23Mis saab ees linnadest, kui need ükskord tühjaks 
jäävad? 24Kuidas luua ühist, kui raha kotid on isiklikud? 25Kas Eesti 
vajab linnapoliitikat? 26Kelle südame tunnistusel on kodanike sisuline 
planeerimisprotsessi kaasamine? 27Kes on Eesti kuulsaim flanöör?  
28Aga Pärnu? 29Kas linn on taltsas? 30Mida saab linnas ilma rahata teha?  
31Kas eesti urbanistikal on tulevikku? 32Mis defineerib väikelinna? 33Kes 
vastutab keskkonda kurnava lame katuste kogupinna eest? 34Milleks meile 
muru? 35Kumb oli enne, kas üksindus või linn? 36Kas mis tahes mõtlev 
linnaelanik saab üldse mitte olla urbanist? 37Millisest inimkogemusest 
kõnelevad Eesti linnad? 38Kas linn vabastab või orjastab? 39Miks on meil 
avalikus ruumis ebamugav? 40Kuidas lähendada reaalsust kujutlusele 
või kujutlust reaalsusele? 41Milline on eestilik kvartal? 42Mis juhtuks, kui 
autoomanikel oleks järgmistel valimistel ainult pool häält? 43Kas õige 
eestlane elab maal?
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1.	 “Mõisaküla	tekkis	suuresti	tänu	raudteele.	
Nüüdseks	on	linn	välja	suremas,	sest	rongiliiklus	
puudub.	Linnas	on	32	tänavat,	mille	kogupikkus	
on	15,5	km.	Mõisakülas	on	401	elamut	ja	884	
elanikku.”	–	Vikipeedia

2.	 “[...]	elamisväärseimates	linnades	on	kõik	alati	
pühapäeviti	suletud.	[...]	Kui	sa	tahad	oma	erialal	olla	
edukas,	pead	olema	terve,	omama	sõpru	ning	sul	peab	
olema	aega	luua	perekond.”	–	Rudi	Kull,	Müncheni	
hotelli-	ja	restoranipidaja	ajakirjas	Monocle	#35

3.	 “A	country’s	traffic	is	a	metaphor	for	its	
culture.”	/	“Liiklus	on	kultuuri	metafoor.”	–	hollandi	
ajakirjanik,	kirjanik	ja	filmimees	Jeroen	van	Bergeijk	
oma	raamatus	“My	Mercedes	is	Not	For	Sale”

4.	 “Tuntud	tõsiasi,	et	linn	on	olnud	ja	jääb	
ehitus	likuks	ja	organisatsiooniliseks	suurvormiks,	
mille	kohta	kehtib	ütlus,	näidake	mulle	oma	linna	
ja	ma	mõistan,	mis	inimesed	te	olete.”	–	U.	Valdre	
kogumikus	“Vanalinn	inimese	elukeskkonnana”	
(1985)

5.	 “Muuseas,	oma	mõttekäigus	jõuab	ta	[Tyler	
Cowen]	vahepeal	ka	meie	põhjanaabrite	soomlasteni,	
kelle	kohta	ta	arvab,	et	soomlastel	on	palju	kultuurilisi	
omapärasid,	mis	on	sarnased	autistidele:	nad	
töötavad	sageli	kõrgtehnoloogilistel	töökohtadel,	
tänaval	on	kummaliselt	vaiksed,	inimesed	on	
napisõna	lised,	populaarsed	on	nii	klassikaline	
muusika	kui	ka	lihtne	arhitektuur	ja	paistab	olema	
sotsiaalselt	aktsepteeritav	inimesega	rääkides	mitte	
talle	otsa	vaadata.”	–	Marit	ja	Toomas	Hinnosaar	
vahendavad	oma	blogis	Tyler	Coweni	mõtteid

6.	 “Iga	kord,	kui	pean	taksojuhti	juhendama,	et	
kuidagi	koju	jõuda,	saan	aru,	missugune	ääremaa	ja	
labürint	on	Lasnamäe.	See	on	Saksa	DVs	valmistatud	
rapidograafi	triumf	loogika	üle,	postmodernistlik	
kangelastegu.	Ma	ei	näe	tänavavõrgu	keerukusel	
mingit	muud	põhjendust	kui	arhitektide	kinnisidee!”	–	
Tõnu	Kaalep	“Tallinna	juhis”	kirjatükis	“Lasnamäe!”

7.	 “Linnaplaneerimisel	kui	linna	juhtimise	
levinumal	vormil	peab	olema	töökindel	tagasiside.”	–	
kogumik	“Tallinna	arengu	probleeme”	(1978)

8.	 “Mis	eristab	suurepäraseid	linnu	ja	keskpäraseid	
linnu	üle	maailma?	See	on	nende	avaliku	ruumi	
kvaliteet.	Sest	kuidas	veel	kujuneb	sinu	arvamus	
linnast,	kui	mitte	selle	tänaval	jalutades!”	–	Tim	
Tompkins	dokumentaalfilmis	“Congested	Streets”

9.	 “Linna	üks	elementaarsemaid	ülesandeid	
on	tänavaaukude	lappimine.	Vanasti	saatsime	
töömehed	välja,	et	augud	üles	leida.	Nüüd	palume	
inimestel	helistada	ja	aukudest	teada	anda,	et	
need	siis	geoinfosüsteemi	kanda.	Mida	me	ka	ei	
teeks,	küsime	alati	endalt,	kuidas	muuta	inimesed	
ise	aktiivsemaks.“	–	Raymond	Thomas	Rybak,	
Minneapolise	linnapea	ajakirjas	Monocle	#35

10.	 “Berlin	ist	arm,	aber	sexy!”	/	“Berliin	on	vaene,	
aga	seksikas!”	/	–	Klaus	Wowereit,	Berliini	linnapea	
teleintervjuus	2004

11.	 “Ma	arvan	tõepoolest,	et	peaksime	oskama	
oma	töö	mõtet	seletada	ka	[oma	erialast]	kaugel	
seisvale	inimesele,	olgu	ta	siis	biokeemik	või	
kolmeteistkümneaastane	laps.“	–	Theo	Kermans,	
Londoni	Ülikooli	hollandi	keele	ja	võrdleva	
kirjandusteaduse	professor	Sirbis	18.06.2010

12.	 “Kogu	aeg	on	vaja	oma	tegemisi	uuesti	üle	
laulda	ja	sõnastada,	küsida	neidsamu	asju,	et	
mille	nimel.	Ühel	sellisel	viljakal	väsimushetkel	
tuli	pähe	mõte	teha	“Ööülikoolis”	loengutsükkel	
nimega	“Pealisülesanded”:	küsisin	inimestelt,	
miks	nad	hommikul	üles	tõusevad.”	–	Jaan	Tootsen	
Sirbis	18.06.2010

13.	 “Ma	keelaksin	kesklinnas	kõik	autod.	Vaadake,	
autod	on	pelgalt	mööduv	moehullus.	Nüüd	on	
see	ümber.	Nüüd	peavad	nad	siit	väga	kaugele	
kaduma!“	–	Lawrence	Ferlinghetti,	ameerika	luuletaja,	
maalikunstnik	ja	kirjastaja	internetis

14.	 “Igale	ehitisele,	nii	era-	kui	avalikule,	peaks	
nähtavale	kohale	kinnitama	ehitise	looja(te)		
nime(d).	Lisaks	peab	tekitama	elanikepaneeli,		
kus	premeeritakse	linnaplaneerijaid	mugavate		
piirkondade	loomise	eest.”	–	Demos	Helsinki		
trükises	“Onnellisuuspoliittinen	manifesti”

15.	 “Kui	sul	on	võimalus	linnast	ära	minna,	siis		
võid	rahulikult	linnas	elada.	Aga	kui	sul	ei	ole	
võimalust	linnast	ära	minna,	vaat	siis	teeb	tigedaks.“	
–	Fred	Jüssi	ERR	uudistes	04.02.2010

16.	 “Me	sisustame	võidu	oma	kodusid,	kuna	meil	
puuduvad	kvaliteetsed	avalikud	kohad.”	–	Demos	
Helsinki	trükises	“Onnellisuuspoliittinen	manifesti”

17.	 “Tallinnas	on	ühendatud	keskaegne	arhitektuur	
ja	skandinaavia	modernsus,	seejuures	on	säilinud	
selle	kõrgelt	hinnatud	linna	ainulaadne	identiteet.“		
–	www.puhkaeestis.ee

18.	 ““Sõitsime	sõbraga	öösel	jalgratastega	ringi,	
kui	äkki	jooksid	meile	Paldiski	maanteel	vastu	neli	
hobust,”	kirjeldas	öösel	kella	kolme	paiku	toimunud	
sündmust	pealt	näinud	Mihkel.”	–	Eesti	Päevaleht	
22.05.2008,	“Hipodroomilt	pääses	linna	peale	
kaheksa	hobust”

19.	 “Käijaid	oli	mitmesuguseid.	Enamik	nõudis	
uudishimulikult,	miks	elab	ta	tünnis	ja	mitte	mujal.	
Ühele	ütles	ta	nõnda:	“Mida	see	teile	annab,	kui	teada	
saate?”	Too	vastas:	“Annab	ikka.	Ma	tahan	teada,	
võib-olla	on	mul	elus	midagi	tähtsat	kahe	silma	
vahele	jäänud	ja	olen	kogu	oma	elu	eksikombel	majas	
elanud.”	–	Arvo	Valton	novellis	“Tünn”

20.	 “Kui	Baudrillard	defineeris	omal	ajal	
“kommunikeerumise	ekstaasi”,	siis	praegu	näib	
maailma	haaranud	“dialoogi	tekitamise”	orgia.”	–	
Karin	Hallas-Murula	Sirbis	30.07.2010

21.	 “Iga	suure	tsivilisatsiooni	mõõdupuu	on	tema	
linnad	ning	iga	linna	mõõdupuu	on	tema	avaliku	ruumi,	
tema	parkide	ja	väljakute	kvaliteet.”	–	John	Ruskin

22.	 “What	is	the	city	but	the	people? ”	/	“Mis	muud	
on	linn	kui	selle	elanikud?”	–	William	Shakespeare

23.	 “Kas	see	pole	mitte	paradoksaalne,	et	vanad	
tehasehooned	on	nüüd	ökonoomsed	ja	ihaldusväärsed	
elukohad	linnas,	samas	kui	neist	pääsemiseks	
ehitatud	eeslinnad	on	muutunud	väsitavateks,	
jätkusuutmatuteks,	iiveldamaajavateks	kohtadeks?”	
–	Michael	Morrissey’	sõnad	www.walkablestreets.
com	vahendusel

24.	 “We	must	not	build	housing,	we	must	build	
communities.”	/	“Me	ei	pea	looma	maju,		
vaid	kogukondi.”	/	–	Mike	Burton,	arhitekt

25.	 “Üks	meie	majanduse	regionaalarengu	
probleeme	tuleneb	linnapoliitika	täielikust	puudu-
misest.	Isegi	sõna	“linnapoliitika”	on	meil	sisuliselt	
tundmatu.	Ometi	piisaks	siinkohal	vaadata	üle	
lahe	ja	tutvuda	sealse	arenguga.	Pealinnad	on	riigi	
majandusarengu	mootorid	ja	innovatsiooni	keskused.	
Seetõttu	peab	riigi	keskvõimu	teostatav	linna	-	
poliitika	poliitiliste,	õiguslike	ja	rahaliste	vahenditega		
aitama	kaasa	konkurentsivõimelise	pealinna	
arengule.”	–	Edgar	Savisaar	Postimehes	19.10.2007

26.	 “Kodanike	kaasamine	on	nagu	spinati	söömine:	
kellelgi	pole	põhimõtteliselt	selle	vastu	midagi,	
sest	see	on	sulle	kasulik.”	–	Sherry	R.	Arnstein,	
kaasamiskonsultant

27.	 “All	truly	great	thoughts	are	conceived	by	
walking.”	/	“Kõik	tõeliselt	head	mõtted	tulevad	
jalutades.”	/	–	Friedrich	Nietzsche

28.	 “Igal	linnal	on	sugu	ja	vanus,	millel	pole	miskit	
pistmist	demograafiaga.	Rooma	on	naissoost,	nagu	
ka	Odessa.	London	on	teismeline,	marakratt,	ja	see	
pole	muutunud	Dickensi	aegadest	saadik.	Pariis	
tundub	mulle	kahekümnendates	noormehena,	kes	on	
armunud	vanemasse	naisesse.”	–	John	Berger,	inglise	
kunstikriitik,	romaanikirjanik	ja	maalikunstnik	

29.	 “Linn	ei	ole	asfaltdžungel,	linn	on	
inimloomaaed.”	–	Desmond	Morris,	inglise	
zoo-	ja	etoloog

30.	 Mine	vihata	sauna	ehk	rahata	linna.	–	eesti	
vanasõna

31.	 “Tulevik	huvitab	mind,	sest	kavatsen	oma	
ülejäänud	elu	seal	veeta.”	–	Charles	Kettering,	
ameerika	leiutaja

32.	 “[...]	depressiivsed	eesti	väikelinnad	/	meil	väga	
tihti	pole	põhjust	sinna	minna	/	kus	igal	pool	ei	voha	
hullult	kaubandus	/	kus	mõned	endiselt	ei	lukustagi	
ust	[...]”	–	HU?

33.	 “Teadlased	tegid	NASA	Goddardi	Kosmose-
lennukeskuse	põhjalikku	kliimamudelit	kasutades	
kindlaks,	et	maailma	suurlinnade	katuse-	ja	
teepindade	muutmine	vaid	10%	peegeldavamaks	
[...]	neutraliseeriks	57	miljardi	tonni	süsihappegaasi	
kahjulikku	soojendavat	mõju.	See	on	kahe	aasta	jagu	
terves	maailmas	toodetavat	süsihappegaasi	2006.	
aasta	andmete	põhjal	arvestades.”	–	Robert	Adler	
võrguartiklis	“Paint	the	Town	White	–	Reflective	
Roads	and	Roofs	Cool	Climate”

34.	 “California	Ülikooli	uurimus	näitab,	et	väetise	
tootmise,	niitmise,	lehepuhuri	kasutamise	ja	muu	
muruhooldusega	kaasneb	umbes	sama	kogus	
kasvuhoonegaase	või	rohkemgi,	kui	parkides	levinud	
ilumuru	ise	suudab	õhust	siduda.”	–	uudis	portaalis	
ScienceDaily	22.01.2010

35.	 “‘Sügisball’	räägib	kuuest	üksteisega	riivamisi	
kokku	puutuvast	magalaelanikust,	keda	kõiki	ühendab	
üksindusetunne.	[...]	Kui	katsuda	kuidagi	žanri	
määratleda,	siis	võib	öelda,	et	‘Sügisball’	on	süsimust	
komöödia	üksindusest,	ahastusest	ja	lootusetusest.”	
–	www.sygisball.ee

36.	 “[...]	kui	lähtuda	regionaaluurimise	definit-
sioonist	“segu	maastikulisest,	keskkonda	uurivast		
geograafiast,	vaimset	miljööd	uurivast	sotsioloogiast	
ning	keskkonna	ajalist	muutumist	käsitlevast	
ajaloost”,	võib	öelda,	et	Undi	romaani	paradigma	
lähtub	suuresti	just	nendest	mõtte	listest	
pidepunktidest.”	–	Donald	Tomberg	Sirbis	10.10.2008

37.	 “[Linn	on]	endas	peituva	inimkogemuse	
väljendus.”	–	Saul	Bellow	romaanis	“More	Die	
of	Heartbreak”

38.	 Linnaõhk	teeb	vabaks.	–	keskajast	pärinev	ütlus

39.	 “Koolihooned,	polikliinikud	või	bussijaamad	
tõestavad,	et	me	ei	oska	luua	ühiseid	ja	omaks-
võetavaid	ruume.	Arhitektuur	ja	linnaplaneerimine	
ei	arvesta	ühiseid	kogemusi	õnneliku	ühiskonna	
põhieeldusena,	samamoodi	nagu	ahistavad	avalikud	
kohad	ja	ühisruumid	ei	soosi	21.	sajandi	inimeste	
mugavustunnet.”	–	Demos	Helsinki	trükises	
“Onnellisuuspoliittinen	manifesti”

40.	 “Linn,	nii	nagu	me	seda	ette	kujutame,	
näilikkuse,	müütide,	pürgimiste	ja	õuduste	pehme	linn	
on	sama	reaalne,	ehk	isegi	reaalsem	kui	see	kõva	linn,	
mille	võib	leida	kaardilt,	statistikast,	linnasotsioloogia	
monograafififiatest	ja	demograafififiast	ja	
arhitektuurist.”	–	Jonathan	Raban,	inglise	reisi-	ja	
romaanikirjanik

41.	 “Pilvile	meeldis	Volta	kvartal.	Siin	on	
palju	erineva	suurusega	hooneid.	On	selliseid	
väikseid	suvilaid,	kuhu	mahub	vaevalt	üks	kassiga	
vanatädi	elama.	Aga	on	ka	kaks	kõrget	hoonet,	nii	
50-kordset.	Need	ehitati	selleks,	et	oleks	kvartalil	
maamärk.	Programmi	ega	nõudlust	nendele	eriti	
ei	jätkunud,	seepärast	jäeti	korrused	vahelt	ära	
ja	tehti	ainult	fassaadid.	Toredad	tornid	on,	nagu	
korstnad.	Skandinaavia	disain	ikkagi.	Ka	linnaosa	
giidis	mainitakse	Pilvi	elukohast	peamiselt	seda,	et	
see	on	soomelik	kvartal,	[...]”	–	Kalle	Komissarov	
Majas	4/2007

42.	 “Autod	on	kõige	õnnelikumad	siis,	kui	teisi	
autosid	ei	ole.	Inimesed	on	kõige	õnnelikumad	siis,	
kui	teisi	inimesi	on	ka.”	–	Dan	Burden,	jalakäija-	ja	
jalgrattasõbralike	liikluslahenduste	ekspert

43.	 Lirvake,	kui	linna	läed,	kullake,	kui	koju	tuled.	
–	eesti	vanasõna	
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13.–14. augustil 2010 Nelijärvel toimunud urbanistide 
suvepäevade teema oli kommunikatsioon.

Millest 
(Milleks) 
Urbanistid 
räägivad?
Et kas neid rääkijaid pole juba niigi palju? Mõnikord 
tundub, et muust ei räägitagi kui ainult linnast? 
Muidugi. Linnadest räägivad linnaplaneerijad, 
arhi tektid, geograafid, ametnikud, kunstnikud, 
maastiku arhitektid, arhitektuuri- ja kunstiteadlased, 
muinsuskaitsjad ja restaureerijad, linnakorraldajad, 
ajaloolased, insenerid, kirjanikud, politseinikud, 
pressiesindajad, ettevõtjad, ministrid, üliõpilased, 
vanaemad, looduskaitsjad, õigusteadlased ajalehes, 
telekas, raadios, MAJAs, internetis, Linnaplaneeri-
mise Ametis, Kommunaalametis, Transpordiametis, 
Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, 
Kanuti Gildi saalis, Linnafoorumil, seltsimajas,  
büroos, kodus, poes, vannis, bussis, telefonis.

Millest (milleks) urbanistidel veel rääkida?

Nagu inimestel kombeks, räägitakse ja loetakse 
peamiselt sellest, mis on kehvasti. Aga hoolimata 
kõigist maha- ja vajakajäämistest, mida arvamus-
meedia meile igapäevaselt loetleb, tuleb vastutust 
võtta ka saavutatu eest. Me oleme raginal välja 
murdnud vabaturumajanduslikku heaoluühiskonda, 
postsotsialistlik särgisaba küll ebakorrektselt 
ülikonnapükste värvli vahelt ripnemas ja soeng 
lähiajaloo sakutamistest sassis – aga me oleme kohal! 
Me oleme siin, kus, nagu väga tabavalt sõnastas  
Jonas Thente ühes hiljutises Vikerkaares [1],  
“kohutav õnnetus on see, kui nurgapealses kohvikus  
ei leidu caffè latte peale kardemoni”.

Ajad on ammu muutunud, ühiskond on teine, 
rahulolematus nõuab aga endiselt väljundit. Nii ei jäägi 
muud üle, kui see kohvitassi piimavahule raputada. 
Tõde (mure) on aga kusagil vahepeal. Me ei pea enam 
terve oma rahva eest väljas olema – aga me ei peaks 
ka pendlina teise äärmusse kiikuma ja unustama nina 
tassist välja tõsta.

Mitmel pool on märgata kogukondade võrsumist 
ja virgumist ning selle eelvõnke või järel laine või 
mõlemana linnaruumiliste teemade kerkimist 
arutelude keskmesse. Inimene on juba loomu poolest 
üks erakordselt jutukas loom – ja terve tema ajalugu 
on vabama suhtlemise lugu: sõnade teelt on langenud 
tõkked nagu sotsiaalne positsioon (demokraatia), 
vanus (arengupsühholoogia), sugu (naiste emantsi-
patsioon), rahvus (migratsioon), aeg ja ruum (telefon, 
internet), murenemas on keelebarjäär (Google 
Translate). Kunagi varem pole olnud lihtsam sattuda 
rääkima niivõrd erineva inimesega. Kunagi varem pole 
olnud lihtsam leida nii palju ühist pinda ja nii palju 
erinevaid sõnu.

Urbanist otsib erinevaid tahke ja ühiseid sõnu. 
Urbanist räägib sellest, millest räägitakse. Kuidas 
räägitakse. Kes ja kus räägivad. Mida on öeldud ja mida 
peaks ütlema. Urbanistil ei saa olla ego, tal peab  
olema visioon. Ta peab hea seisma linna eest. Ja linn, 
teadagi, on inimesed.

Urbanistika tulemus, praktiline väljund on 
eetika ja väärtushinnangute kasvatamine. Et meil 
oleks haritud kodanikkond, kellega avalikul sektoril on 
dialoogi pidada. Et meie linnaametnikud teaksid, kellelt 
nõu küsida, ega häbeneks seda teha. Et me saaksime 
usaldada neid, kelle koostöös sünnib avalik ruum.

Urbanist on linna hääl.

[1] Thente, Jonas Krimikirjanduse, käekottide ja 
firmaülikondade kõrval, Vikerkaar 7-8/2010, lk 127
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