KVALITEETSE RUUMI
ALUSPÕHIMÕTTED

Kvaliteetne ruum on tehis- ja looduskeskkonna tasakaalustatud ruumiline tervik, mis hõlmab välisruumi ja siseruumi. Säästva ja tervikliku elukeskkonna kavandamine ja loomine (ruumiloome) sisaldab planeerimisja projekteerimistegevust (sh ruumilist planeerimist, arhitektuuri,
maastikuarhitektuuri), ehitustegevust ning muude ruumiotsuste (nt
liikluse ja liikumisvõimaluste, teenuste, metsamajandamise jm) ruumilist
haldamist, eesmärgiga muuta olemasolev elukeskkond ruumiotsustega
pikas vaates võimalikult paljudele paremaks. Kvaliteetse ruumilahenduse
eelduseks on hea ja läbimõeldud ruumiotsus ehk ruumi arengut mõjutav
valitsemistasandi otsus. Järgnev loetelu kätkeb hea lahenduse põhimõtteid, millega ruumiotsuste kaalumisel arvestada.

Aja- ja
asjakohasus

hea ruumilahendus on teadmistepõhine ja kasutab antud hetkel teadaolevat ja sobivamat parimat
teadmist ning kujundab uusi teadmisi ja oskusi.
Ruumihariduse ja -teadlikkuse kasv aitab ühiskonnal paremini kujundada häid ruumilahendusi.
Ruumipädevus on asjatundlikkus ja vastutusvõime
ruumi arengut mõjutavate otsuste kujundamisel ja
elluviimisel. Ruumiotsuse (sh ruumiliste planeeringute) puhul jälgitakse, et nende põhimõtted oleksid
elluviimisel ajakohased ja nende ruumilahendused
tulevikuvaates kohandatavad, kuna nende mõju
ehitatud keskkonna arengule on ajaliselt pikk.

Otstarbekus

hea lahenduse aluseks on ruumi vastavus kasutaja
vajadustele ja erinevate kasutusotstarvete tunnistamine. Ühe kasutusotstarbega ruumid on erandlikud,
hea ruumilahendus põhineb erinevate kasutusviiside
ja ruumikasutajate koostoimel. Lahendus on kavandatud otstarvetel hästi kasutatav. Hea kasutatavus
tähendab siseruumide puhul üldjuhul mugavat, otstarbekohast ruumijaotust, mööblipaigutust, valgustingimusi, sisekliima juhtimist. Ruumid ja alad on
sobiva suurusega ja omavahel loogiliselt seotud.
Näiteks elamu sobib hästi elamiseks, teater sobib

hästi etenduste andmiseks ja lavastuste ettevalmistamiseks, tänavad sobivad liikumiseks nii inimestele
kui autodele ja pakuvad lisaks võimalust seal ka
pikemalt viibida. Otstarve võib hoone või linnaruumi
lahenduse eluea jooksul muutuda, seega on ka
paindlikkus otstarbekuse kõrval oluline.
Kohandatavus

hea lahendus laseb ennast tellimuse, ühiskondliku
või majandusliku olukorra muutudes kohandada.
Ruumiliste lahenduste muutmine on kallis. Seetõttu
laseb hea lahendus ennast uues olukorras võimalikult väikeste ümbertegemistega järgmises funktsioonis kasutada. Kuna tulevik ei ole ette teada ei
tellijale, arhitektile ega omavalitsusele, saab kestlikkust taotleda põhiliselt spetsii lise funktsionaalsuse
arvelt, kasutusvõimaluste mitmekesistamise kaudu.

Säästlikkus ja
tõhusus

lahendus kasutab majanduslikke ressursse arukalt
ja minimeerib ehitise elukaare kulusid ilma järeleandmiseta ruumikvaliteedis. Ruumilise lahenduse
kuludena tuleb arvestada kavandamise, projekteerimise, ehitamise, kasutamise, korrashoiu ja lammutamise kulusid, samuti kaudseid kulusid, mis on vajalikud liikuvuse, energia- ja toidutootmise, hariduse,
tervishoiu ja kaitse tagamiseks ning paljusid teisi
seonduvaid kulutusi. Ruumilise lahenduse säästlikkus ilmneb võimalikult paljude kulurühmade koosvaates. Kõigi elukaare protsesside puhul eelneb
ehitusele täpne ja kõikehõlmav kavandamine, et
saavutada parim ruumikvaliteet majanduslikult
mõistlikel tingimustel. Kvaliteeti ja tõhusust toetavad
koostöömeetodid mõeldakse läbi ruumiloomeprotsessi algjärgus. Hea ruumilahendus lisab majanduslikku väärtust luues parema kvaliteediga ja vastupidavamaid arendusobjekte ning soodsaid tingimusi
rahvamajanduse arenguks.

Kliimakohasus
ja keskkonnasõbralikkus

hea ruumilahendus arvestab kliimamuutustega.
Hea lahendus on keskkonnasõbralik ta näeb looduskeskkonnas väärtuslikku ühisressurssi, ning
hoiab, arendab ja võimendab ruumilise keskkonna
looduslikke komponente, samuti pakub lahendusi elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Tühermaad
võetakse muuhulgas kasutusele taastuvenergia
tootmiseks, valdavalt kujundatakse neist inimsõbralik maastik, kus on oma koht nii kohaspetsii lisel
loodusel kui ka inimesel. Kahaneva elanikkonna
tingimustes kohandatakse asumid kompaktsemaks.

Ohutus ja
tervislikkus

hea ruumilahendus tagab tervisliku, turvalise ja
ohutu elukeskkonna ning soodustab tervislikke eluviise.

Ligipääsetavus

hea ruumilahendus on kättesaadav ja kasutatav
kõigile ühiskonna liikmetele nende kogu elukaare
vältel. Hea ruumiline lahendus võimaldab ligipääsu
erineval viisil liikuvatele, erineva suuruse ja vanusega
inimestele. Hea lahendus sobib kasutamiseks kõigile,
ruumimahtude ja funktsioonide jaotus on selge ja arusaadav. Hea lahendus toetab ühistranspordi kasutamist ning keskkonnasäästlikke tervislikke liikumisviise. Hea lahendus pakub jätkusuutlikke elamistingimusi ja tugevdab sotsiaalset vastupanuvõimet,
luues kvaliteetset, kättesaadavat ja ligipääsetavat
elamispinda. Kasutajasõbraliku ruumi kujundamine
tähendab ruumi kasutamise mugavuse ja funktsionaalsete vajadustega arvestamist ning lahendusi,
mis võivad näiteks olla seotud erinevate liikumisvõimalustega, ühendusteede, puhkealadega vms.

Sotsiaalne
sidusus

hea lahendus arendab ühiseid väärtuseid. Hea
ruumilahendus ei täida üksnes funktsionaalseid,
tehnilisi ja majanduslikke nõudeid, vaid ka seob
inimesi ja suurendab omavahelist lävimist.

Mitmekesisus

hea ruumilahendus toetab elavaid ja segakasutusega naabruskondi ning aitab vältida segregatsiooni.
Ta loob tänapäevaste vahendite abil keskkonda, mis
kultuuripärandi austamise kõrval loob ka uusi kultuuriväärtusi ja toetab bioloogilist mitmekesisust.

Eristatavus
ja kohataju

hea ruumilahendusega luuakse paiku, mis on
eriomased, sobituvad kohalikku konteksti ning millel
on iseäralikud tunnused, mis loovad teatava kohataju.
Ehitatud keskkond vajab terviklikku kultuurikeskset
lähenemist ning humanistlikku vaadet sellele, kuidas
me ühiselt kujundame paiku, milles elame ning
pärandit, mille me enesest maha jätame.

Pärandisõbralikkus

hea lahendus arvestab ajaloolise kontekstiga,
kultuuri ainelise ja vaimse koosseisuga ning kasutab
seda olulise ressursi ja tööriistana. Hea ruumilahendus toetab pärandiväärtusega objektidele võimalusel
uue rakenduse leidmist.

Esteetika

arhitektuursel kvaliteedil on kunstiline mõõde, kus
ruumiline kooskõla, sobiva mõõtkava tajumine ja
tundlik materjalikasutus avaldavad otsest positiivset
mõju meie elukvaliteedile. Hea ruumilahendus pakub
valdavale osale kasutajatest ilu, inspiratsiooni, naudingut ja rahulolu. Esteetika saavutatakse tundliku
kavandamise ja asjatundliku ehitamise abil. Ühiskonna vaates on eriti oluline avaliku ruumiga kontaktis
oleva ruumiosa esteetika.

