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Avaliku ruumi mõiste areng ja 
tähendusväljad 
ANTTI ROOSE, HELEN SOOVÄLI-SEPPING, ANNI MÜÜRIPEAL

Eesti ühiskond pöörab üha enam tähelepanu meie igapäevasele elukeskkonnale. Ka 
ühiskonna demokraatlikud protsessid, mis liiguvad kord avatuse ja sidususe, siis jälle 
sulgumise ja eraldatuse poole, on toonud eesti keelde uusi sõnaühendeid. Üks nen
dest on avalik ruum. Ruumi mõiste kasutamine ja sidumine omadus sõnaga avalik 
ei ole ainult keelefilosoofiline küsimus, vaid katse jõuda ühisele arusaamale meid 
ümbritsevast ruumist ja selle kasutusest. Seejuures tuleb arvestada mõiste mitme
tähenduslikkust: ruum esineb nii argi kui ka teaduskeeles abstraktse, keskkonna ja 
ühiskonnateadusliku mõistena. Eesti keeles ei ole termin avalik ruum veel juurdu
nud. Näiteks ei esine see Eesti Keele Instituudi (EKI) mitmekeelses terminibaasis 
(Esterm). Niisamuti ei leia seda sõnapaari andmebaasist „EKI ühendsõnastik 2020”. 

Küll on mõistelist selgust loomas teadlaskond, niisamuti kodanikuaktivistid, kes 
seisavad kvaliteetsema avaliku ruumi eest. Seegi artikkel lähtub 2019/2020. aasta 
Eesti inimarengu aruandest „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” (Sooväli 
Sepping 2020), milles on olulisimal kohal avalik ruum. Inimarengu aruanne kui ole
muselt ülevaatekogumik (24 artiklit 39 autorilt) sisaldab Eesti kõige värskemaid ja 
aktuaalsemaid avaliku ruumi käsitlusi, mis ühtlasi raamistavad siinset artiklit.

Avaliku ruumi mõiste käsitlemisel piirdume järgnevalt geograafia ja kitsamalt 
linnauurimuslike suundadega, mis esindavad tänapäeva kodanikuühiskonna ava
liku ja linnaruumi vaatenurki. Samuti hõlmab arutelu ehituse ja arhitektuuri vald
konda. Anname ülevaate mõiste avalik ruum käsitlusest ruumiteadustes ning selle 
ühiskondlikust olulisusest, samuti analüüsime mõiste tähendusvälju ja kirjeldame 
selle kasutuskontekste. Peame oluliseks rõhutada, et me ei püüa täpselt määratleda 
teaduslikku terminit, vaid soovime ärgitada arutelu selle üle, kui muutlik on eesti
keelse avaliku ruumi mõiste tähendusväli erialakeeltes.

Ühiskondlik arutelu avaliku ruumi üle, linnaruumi füüsiline areng, linna
planeerimine ja investeeringud avalikku ruumi on järsult elavnenud nii Eestis kui 
ka mujal maailmas. Avaliku ruumi loome pole mitte ainult moes, vaid on prog
rammiline linnapoliitika; iseäranis suurlinnades, näiteks Londonis ja New Yorgis, 
on varasemast olulisem kohakesksus, mis seostub linnakujunduses jalakäijate eelis
tamisega autodele (Madden 2017). Sarnaseid näiteid leiab Eestistki. Eesti Vabariigi 
100. sünni päeva auks tehti EV100 arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum”, mille 
alusel ehitati, uuendati ja taaskäivitati 15 linna keskused, peaväljakud, pea tänavad ja 
nendega piirnevad alad. Peale teema tähtsustumise on avaliku ruumi olemus  teinud 
Eestis viimastel kümnenditel läbi suure muutuse. Ühelt poolt toimub avaliku ruumi 
erastamine ning teiselt poolt on vaja linnakeskkonda ja elukvaliteeti parandada 
 linnaarenduses, täpsemalt avaliku ruumi loomes. Avaliku ruumi eestikeelne mõtte
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lugu ja selgitus areneb kohaliku ja üleilmse avaliku ruumi arengu tuules. Siit ka põh
jendus järgnevateks lehekülgedeks, mis selgitavad, kuidas avalikku ruumi paremini 
mõista ja mõtestada ning edendada nii füüsilises, geograafilises keskkonnas kui ka 
eesti keelekeskkonnas. 

12. märtsil 2020 välja kuulutatud eriolukorra ja liikumispiirangutega sai avalik 
ruum seninägematult oluliseks, ühekorraga isikuvabaduse ja avalikkuse kehastu
seks. Valitsus kehtestas 2+2 reegli, mille kohaselt tuli avalikes kohtades hoida teiste 
inimestega vähemalt kaks meetrit vahet ja koos tohtis viibida kuni kaks inimest 
(Kriis.ee). See reegel teadvustas teravamalt kui kunagi varem avaliku ruumi mõistet 
ühiskonnas. Mõiste tõlgendamine väljus akadeemilistest ja poliitilistest aruteludest 
ning osutus iga inimese argielu küsimuseks: kuidas käituda, tegutseda ja olla üld
kasutatavas kohas?

1. Avaliku ruumi mõiste kujunemine 

Sõltuvalt teemast kasutavad linnauurijad kõrvuti nii kirjeldavat, juhusliku tähen
dusväljaga kui ka kitsast ja konkreetset mõistet. Avaras tähenduses on avalik ruum 
subjektiivne: see sõltub kasutajast ning seda tajutakse ja kogetakse ennekõike indivi
duaalselt. Kitsamas kasutuses tuleneb mõiste tähendusväli kas tsiviilõigusest ja linna
korraldusest või konkreetsest uurimisfookusest ja objektist, näiteks piiritletakse 
mõistet füüsiliselt ja ruumiliselt või sotsiaalteaduste ja ühiskonnauuringute võtmes. 
Füüsilises ruumis piisab, kui üksi elav inimene kutsub koju külalise ning juba on 
loodud teatud ajaks ja teatud inimestele avalik ruum (Lapin 2014). Kitsam mõiste 
märgib avaliku ruumi laiema käsituse objektiivseid omadusi ja ilminguid ning sel
lega seotud kokkuleppeid. Sellest, kuidas on defineeritud avalik ruum, kui laialt või 
kitsalt seda mõistetakse, sõltub, kuidas avalik ruum teostub, kuidas ühiskond seda 
tajub, kogeb, kasutab ja väärtustab. Avalik ruum moodustub subjekti põhiselt ning 
on ühiskondlike protsesside ja otsuste taust või osa. Jüri Soolep (2011: 7) on ruumi 
olemuse sõnastanud järgmiselt: „Enamus majanduslikke, ideoloogilisi, teoloogilisi 
ja poliitilisi sündmusi evib ruumilist vormi või dimensiooni, või kõige lihtsamalt 
öeldes, kui nad ka ei oma nähtavat ruumilist dimensiooni, siis nad ometi kõige üldi
semal viisil toimivad ruumis.”

Mis on need ruumilised, sotsiaalsed ja ühiskondlikud tunnused, mis avalikku 
ruumi väljendavad? Teadlased on paljudel juhtudel tõstatanud küsimuse avatuse 
ja avalikkuse varjunditest. Avatus ja avalikkus ei ole kunagi täielikud ning sõltuvalt 
ruumi tüübist, iseloomust, geograafilisest asukohast ja kasutajast avalduvad nende 
erisused teljel avatud–poolavatud–suletud/eraruum. Sellest tulenevalt seatakse ava
liku ruumi avatusele ka ametlikke või kogemuslikke ehk käitumisnormilisi piiran
guid. Näiteks linna keskväljakul ja linnarannas käitub inimene teistmoodi kui isikli
kus ruumis. Kõige üldisemalt tähistab avaliku ruumi mõiste ühist ruumi, mis pälvib 
avalikku tähelepanu ja pakub ühiskondlikku hüvet.

Rahvusvahelises teaduses muutus avalik ruum peavoolu uurimisteemaks 1990. 
aastate teisest poolest alates ning nüüdseks on autorkond aina laienenud, artiklite 
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arv kasvanud ja teemakäsitlus avardunud. Avalik ruum pürib üheks olulisemaks 
vald kondadevaheliseks uurimisteemaks, mis on asetatud humanitaar ja ühiskonna
teadustes XX sajandi lõpukümnenditel toimunud ruumilise pöörde konteksti 
(Lefebvre 1991; SooväliSepping 2011). Avaliku ruumi mõiste ja selle selgitamise üle 
on juurelnud ruumi ja keskkonnateadlased, sotsioloogid, antropoloogid ja psühho
loogid. Ka rahvusvahelise säästva arengu poliitika dokumendid käsitlevad avalikku 
ruumi ja selle olulisust inimese elukvaliteedile (vt nt Muudame maailma: 19).

Loetletud suundumustele tuginedes võib väita, et avaliku ruumi tähendusväli 
on laienemas ega piirdu avaliku füüsilise linnaruumiosaga, vaid see hõlmab kõigile 
ligipääsetavat ja võõraste inimeste kohtumise ruumi, seda kõikvõimalikes kodaniku
ühiskonna ja sotsiaalsete protsesside avaldustes (Parkinson 2013). Täpsustades 
lähte küsimust, m i s  on avalik ruum, tuleb peale selle kindlasti küsida ja ka mõiste 
tähendus välja kindlaks määramiseks välja selgitada, k u s  on avalik ruum, k e l l e l e 
on see ligipääsetav ja m i d a  tohib seal teha.

1.1. Avalik ruum versus privaatne ruum

Esmalt mõistetakse avalikku ruumi privaatse ehk eraruumi vastandina. Vastan
dus ja vastandmõiste kaudu selgitamine loob küll mõiste tähendusest ettekujutuse, 
kuid tekitab uue küsimuse, mis on privaatne (Low, Smith 2006). Avalikuprivaatse 
kahendsüsteem lähtub liberaalsuse kontseptsioonist, millel rajaneb suuresti nüüdis
aegne lääne demokraatia. Avalik on kõik see, mis pole eraviisiline. Keele list segadust 
tekitab avaliku vastandsõna era, mis tahaks laiendit (nt eraviisiline, erakasutuslik või 
eraõiguslik). Küsimus ei piirdu omandisuhte ega valdusega, vaid puudutab kollek
tiivset ja individuaalset ruumikasutust. Avalik võib tähendada ka ühist hüvet, mis on 
võrreldav puhta õhu või ühistranspordiga.

Sõnade eraviisiline ja privaatne sage kasutamine ei selgita täpselt, mil määral kät
keb eraruum ka avalikkust. Eraomandil ja eravaldusel, isegi kodul võib juriidiliselt 
olla avalikkuse jaoks huviväärne mõju ühisele ruumikasutusele, näiteks külgnevuse 
ja naabrussuhte tõttu. Väljend „minu kodu on minu kindlus” ei tarvitse kehtida sada 
protsenti. Peale selle ei saa seda ütlust käsitleda vaid nii, et hoonestik on eraruum ja 
seda ümbritsev on avalik ruum. Samuti pakub linna avalik ruum ühise hüvena loo
mulikku üleminekut ühest linnaruumi otstarbest teise, olles näiteks ärimaa ja elamu
maa vaheline puhvertsoon.

1.2. Avalik ruum arhitektuuriteoorias ja linnauurimuses

Vanim säilinud arhitektuuriteooria tekst, 30.–15. aastal eKr kirjutatud Vitruviuse 
„De architectura” („Arhitektuurist”) käsitleb ruumi füüsilisena ja selgelt piiritletuna. 
Avalike (arhitektuuri)töödena on teoses käsitletud kaitserajatisi, sakraalehitisi, ava
like teenuste hooneid ja alasid, nagu sadamad, linnaväljakud (it fora), teatrid, termid 
ja promenaadid (Meyers 2005). Loetletud avalikud rajatised oli arhitekt kavanda
nud tellija nägemuse järgi ja need kandsid samal ajal nii funktsionaalset kui ka süm
boolset tähendust. Tellija oli võimul olev valitseja. Kui Vitruvius kirjutab Itaaliast ja 
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 Roomast, siis samasugust arhitekti, tellija ja ruumi suhet Eestis on käsitlenud Mart 
Kalm (2014), kes kirjeldab kesklinna arhitektuuri kui võimuakti, mis võimaldab 
ideoloogial end linnaruumis kehtestada kauemaks, kui see ise kestab. Sellises käsit
luses on ruum avalik, kui see on avatud liikumiseks ja kogunemiseks. Vastukaaluks 
tekkis 1970. aastatel Kesk ja LääneEuroopas rühmitusi, kes kritiseerisid ühiskonna 
vaikivat nõusolekut kapitalismi ja tehnokraatiaga (Kaminer 2017). See tähendas, et 
kohalike kogukondade, looduskeskkonna ja eluruumide vähe susega mitte arvesta
vate arhitektuuriprojektide alternatiivina mõeldi välja ruumilisi struktuure, mida 
võis rajada igaüks (täispuhutavad, ise tehtavad ja ajutise kasutuse arhitektuuriobjek
tid) (Kaminer 2017). Avalikkus sai ruumis laiendatud tähenduse: peale ligipääse
tavuse kätkes see ka võimalust luua linnaruumi ise, vahetult, nii füüsiliselt kui ka 
sümboolselt.

Tulles kahest osast koosneva mõiste põhisõna juurde, küsime: mis on ruum? 
Inimgeograafias väljendab ruum (ingl space) füüsilist üksust, mille sotsiaalse kasu
tusega saadakse koht (ingl place) (Agnew 1987: 26; Gieryn 2003; vt ka Neal 2010; 
Augé 2012). Arhitektuuriteoorias on koha ja ruumi mõistmine vastupidine: koht on 
füüsiline sisult ja vormilt, muutudes ruumiks sotsiaalsetes konstruktsioonides (Ren
dell 2008).

Angloameerika uurijate seas hoogustus avaliku ruumi teoreetiline käsitlemine 
1990. aastatel, mil avalikku ruumi hakati pidama kvaliteetse linnaruumi vältima
tuks osaks, seda nii füüsilise kui ka ühiskondliku sidususe eesmärgil (Zukin 1995). 
1997. aastast kasutab üleilmne organisatsioon Project for Public Spaces väljendit 
kohaloome (ingl placemaking), et inimeste jaoks füüsilise ruumi rajamisest eristada 
kaasavat kohamoodustust, milles käsitletakse iga inimest kui oma kodukoha eks
perti (Kent 2019). Ameerika Ühendriikides tõi avaliku ruumi mõiste laiemalt kasu
tusele uusurbanistide koolkond, kes rõhutas avaliku ja poolavaliku ruumi tähtsust 
nii kogukondlikkuse ja kodutunde tekitamiseks elamualadel kui ka võõrandumise, 
sotsiaalsete probleemide ja kuritegevuse ennetamiseks segregeeritud linnaruumis. 
Järgnevatel kümnenditel mõtestasid uurijad avalikku ruumi kitsamalt ja keeruka
malt, seda nii ühiskondlikus kontekstis kui ka sotsiaalsete ja kultuuriliste tavade 
raames (Watson 2006). Briti linnateadlane Ali Madanipour (2003: 4) on avalikku 
ruumi pidanud avaliku elu osaks ning Taani arhitekti Jan Gehli (2015: 3) sõnul on 
avalik ruum kohtumispaik. Hiljutistes mõiste edasiarendustes on ka ajastukohast 
pingestumist ja uuenduslikkust, mis mõjutavad avaliku ruumi kui ühiskondliku, 
kõigile kuuluva hüve kasutamist (Hristova, Czepczyński 2018). Ameerika sotsioloog 
Sharon Zukin (2012: 31) rõhutab üleilmastumise mõjul eri linnaelementide segu
nemist hübriid, suland või globaalvormideks, mistõttu ei ole enam võimalik aru 
saada, kus või mis on avalik ruum. Sestap on erialaleksikasse lisandunud mõiste 
pool avalik ruum. 2000. aastatel valitsenud neoliberaalne lähenemine linnaruumile 
muutus 2010. aastatel avalikke huve arvestavamaks ning ruumi avatus ja avalikkus 
on linna ruumi ümberkujundamises kesksel kohal. Ühtlasi on lisandunud teooriad 
ja kriitika veelgi mitmekesistanud arusaama ruumist ja ruumikasutusest. Ootused 
avalikule ruumile on järjest kõrgemad, kuigi need ei tarvitse eraruumi peale tungis ja 
linnaarendustes täituda. 
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Tänapäeva urbanistikas mõistetakse avalikku ruumi kui lefebvre᾽ilikku inimeste 
õigust linnale (Lefebvre 1968), mis ühelt poolt tekitab konflikte ja vaidlusi ning tei
selt poolt jällegi ühendab ühiskonda (Zukin 2009). Avalikust ruumist mõeldakse kui 
vabadusest olla ja tegutseda linnaruumis, ometi on osa inimesi kas füüsiliselt (näi
teks erivajadustega inimesed) või sotsiaalselt (rikkadvaesed, vähemused jne) avali
kust ruumist tõrjutud. Pruukides sõnu avalik, avalikkus ja kogukond, tahestahtmata 
semantiliselt dekonstrueeritakse ühiskonda. Avaliku ruumi arutelu väljendab ühis
kondliku kaasatuse, võõrandumise ja hüljatuse muutusi (Lehtovuori jt 2014).

2. Avalik ruum eesti teaduslikus ja erialakäsitluses

Eestikeelne sõna ruum on germaani tüvega laensõna. Arhitektuuri valdkonnas on 
sõna koht ehitamise või sees olemiseelamise tulemus, kohas kohtuvad mõte kui 
mälestus ning ruum kui osalus (Soolep 2011: 72). Martin Heidegger on käsitlenud 
germaani ruumilisi mõisteid ja võrrelnud neid vanakreekakeelsete sõnadega:

See, milles miski saab, peab silmas toda, mida meie nimetame „ruumiks”. Kreeklastel 
ei ole „ruumi” jaoks sõna. See ei ole juhus; sest nad ei koge ruumilist mitte extensio’st 
lähtudes, vaid kohalt (τοπος) χώρα’na, mis ei tähenda ei kohta ega ruumi, kuid mis 
võetakse kohalseisva poolt sisse, hõivatakse. Koht kuulub asja enda juurde. Erinevatel 
asjadel on kunati oma koht. Sellesse kohalisse „ruumi” seatakse saav sisse ning sellest 
välja. Et see aga on võimalik, siis peab „ruum” olema vaba väljanägemise mis tahes 
viisist, mille ta peaks võima kusagilt võtta. (Heidegger 1996: 90)

Järgmisena peatume ruumi ja avaliku ruumi objektiivsusele püüdlevatel käsitlus
tel eesti teaduslikus ja erialases arusaamas.

2.1. Ruumi mõiste maateaduses

Angloameerika geograafid on aastakümneid teoreetiliselt väidelnud ruumi, koha 
ja maastiku tähenduste üle (Setten 2005). Eesti maateaduses on ruumi mõiste teo
reetiline käsitlus olnud tagasihoidlik ja juhuslik. Mõiste on juurdunud eri ajastute 
juhtivate teadlaste kirjutiste ja ülikooli loengute põhjal, ent arutelu on selle ümber 
vähe olnud. Ruumi asemel on 1920. aastatest alates olnud Eesti maateaduse alus
mõiste maastik, mida on põhjalikult üldistatud ja erinevalt käsitletud (Kurs 2000; 
Peil jt 2004). Eesti geograafia rajaja, soome professor Johannes Gabriel Granö tõi 
soome keelest siinsesse sõnavarasse mõiste ümbrus (sm ympäristö), mis laienes sisu
liselt ja asendus hiljem keskkonnaga. Keskkond koondmõistena katab suuresti tänini 
füüsilise, aga ka sotsiaalse ruumi tähendust. Nõukogude ajal tõusis geograafiliseks 
alusmõisteks territoorium (Tammiksaar jt 2013). Alates 1990. aastatest, sh ka 2000. 
aastate erialakeele euroopastumise mõjul, on lahendatud ruumikäsitluse teoreeti
lisi ja mõistelisi küsimusi samuti territooriumi ja territoriaalsuse põhjal. Geoinfo
süsteemide (GIS) arenguloos tuleb ruumi mõiste kasutusse eeskätt ruumiandmete 
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ja infoga seoses (Roosaare jt 2019: 107). 1970. aastatel tegeles geograafilise ruumi 
mõistelise, ühtlasi nii teoreetilise kui ka praktilise avamisega Jüri Jagomägi, korral
dades Eesti territooriumi kompleksset hindamist ja funktsionaalset tsoneerimist. 
Selleks jagati ruum mõõtkava alusel 15 tasandiks (Jagomägi 2019). Tähelepanu on 
pälvinud ka avaliku ruumi mõõtkavad ja mitmetasandilisus. Viimastel aastatel on 
infotehnoloogiliste tarkvarasüsteemidega linnavalitsemises ja korralduses kehtes
tunud targa linna kontseptsioon, mis avab ruumi mõiste samuti eeskätt virtuaalselt, 
ruumi andmete kaudu (vt Soe 2018).

Aastatel 2009–2010 peetud kaheksal linnafoorumil (Pae 2011a) väljendasid arhi
tektid majanduskasvujärgseid mõtteviise, mis paljuski haakusid avaliku ruumiga. 
Ometi ei ole avalikku ruumi konkreetse mõistena piiritletud ning mõiste sisu kan
dub avatult ja lahtiselt, loomingulise ja tõlgenduslikuna linnaruumi probleemikeskse 
käsitluse mõisteväljadesse (nt käsitledes linna avamist merele, linnaruumi tihenda
mist ja mitmekesistamist, eripalgeliste linnakvartalite ning uue ja vana sidumist, ava
like funktsioonide lisamist, autokeskse linnaarengu ja valglinnastumise pidurdamist 
ning linnaruumi taaskasutamist). Linnafoorumid edendasid olulisel määral ruumi
planeerimise mõtlemist ja keelt. Avalikku ruumi on põhjalikult käsitlenud Kaja Pae 
(2011b), kes kahtleb inimeste võimes uut avalikku ruumi omaks võtta ning seda loo
minguliselt ja mitmel moel kasutada, selle asemel et olla vaid passiivses kontaktis lin
naga või järgida rangelt väljakujunenud käitumismustrit (nt kaubanduskeskustes). 
Pae näeb ruumi julges kasutamises võimalust inimese enda indi viduaalsuse väljen
damiseks ja avamiseks, ka ümberkujunemiseks.

2.2. Avaliku ruumi mõiste arhitektuuris ja urbanistikas

Kuigi arhitektuuriteoorias on ruumil keskne roll ning avalikud hooned ja väljakud 
on olnud arhitektuuridiskursuse osa, siis laias tähenduses avalik ruum jõudis eesti
keelsesse arhitektuuridiskursusse pisteliselt 1990. aastatel ja püsivalt 2000. aastate 
keskel. Enne avaliku ruumi mõistet kasutati arhitektuuri perioodilistes väljaannetes 
mitut sarnast mõistet. Näiteks ajakirja Ehituskunst esimeses numbris 1981. aastal 
esinesid väljendid avalik territoorium, majadevaheline ruum ning linnaruumi kvali-
teet (Vahtre 1981), mis hõlmavad ruumi laiemalt, mitte ainult arhitektuurselt projek
teeritud hoonetena. 

Eestikeelne termin on ingliskeelse fraasi public space otsetõlge ning see esineb 
ajakirjas Ehituskunst 1990. aastatel (nt Steinmann 1995) ja väliseesti tõlke artiklites 
(nt Sivers 1996). Uuenduslikuna avati avalikku ruumi eesti lugejatele kogumikus 
„Üle majade. Linnaehituslikke projekte ja artikleid aastatest 1994–1998” (Alver jt 
1999). Erialaterminina juurdus avalik ruum eesti keelde 2003. aastal, kui Ehitus
kunstis kasutasid seda Leonhard Lapin, Katrin Koov ja Ingrid Ruudi. Samasse aas
tasse jääb teadaolevalt esimene eesti keelde tõlgitud definitsioon: „Avalik ruum on 
eikellegimaa, mida on võimalik hõivata” (Agrest 2003).

Ajalehe Sirp veergudele jõudis avalik ruum 2000. aastate alguses. Kõigepealt 
kasutati seda tekstides, mis käsitlesid kultuurisündmusi ja nähtusi (Naumanis 2002; 
Ligi 2004; Sobolev 2004; Soomre 2004), hiljem regulaarselt ka arhitektuurikülgedel. 
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Avalikku ruumi käsitles põhjalikult 2004. aasta Vikerkaare erinumber (nr 4–5), mil
les Tallinna linnaruumi avalikuprivaatse olemusse süüvis Triin Ojari, üldistades: 
„Linnaruumiline hajusus ja määratlematus on asendunud kindla omanikusuhtega, 
eraomandi piiride defineerimise ja avaliku territooriumi hiiliva privatiseerimisega 
kommertsmaailma taktis” (2004: 92).

2018. aastal avaldas Riigikantselei juures tegutsenud interdistsiplinaarne ruumi
loome ekspertgrupp lõppraporti (Riigikantselei 2018), kus on avalik ruum defineeri
tud tervikliku võrgustikuna, mille vajalikkuses on ühiskond kokku leppinud. Ühtlasi 
tõi raport kaasa uudissõna ruumiloome kasutuselevõtu. 

Ruumiloome on ruumi arengut mõjutavate otsuste kujundamine ja elluviimine. [] 
Ruumiloome kvaliteedi määravad sageli otsused, mis langetatakse enne ruumilise 
planeerimise või projekteerimisprotsessi algust ning millesse ruumipädevusega 
spetsialistid – ruumivaldkondade asjatundjad – enamasti kaasatud ei ole. Ruumi
valdkonnad on ekspertrühma käsituses eelkõige ruumi kavandamisega seotud eri
alad nagu ruumiline planeerimine, arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur 
ja disain. (Riigikantselei 2018: 5)

Eesti avalik ruum on muutumas järjest moodsamaks, kihilisemaks ja hübriid
semaks. XX sajandi suurim sotsiaalkultuuriline muutus taluühiskonna linnastumi
sel oli see, et töö ja koduse elu eraldumise tõttu suurenes lõhe avaliku ja privaatse 
sfääri vahel (Pärdi 2018). Rööbiti moderniseerumisega hakkas ühiskonnas jõudsalt 
suurenema anonüümsus. Järkjärgult kasvava privaatsuse vajaduse sümboliks täna
päeva Eestis on auto. See ei ole enam vahend, millega sõita punktist A punkti B, 
see on privaatne sotsialiseerumise ruum. Möödasõitvates autodes näeb autojuhte ja 
kaasreisijaid samal ajal lõunat söömas, kohvi joomas, muusikat kuulamas. Auto on 
kui kodu või kontor, mis liigub avalikus ruumis, tänavatel. Seeläbi on avalik ruum 
muutunud justkui elutoa ja köögi pikenduseks. Samal ajal istuvad inimesed tundide 
kaupa kohvikutes ja kaubanduskeskustes ning, kasutades arvuteid ja nuti seadmeid, 
teevad „avatud kontoris” tööd või veedavad niisama aega. Tänaval kõndides võib 
korraga süüa, juua ning telefoniga rääkida, mis veel 30 aastat tagasi ei sobinud siin
sesse kombe ja käitumisruumi. Isiklike tegevuste avalikustamine võib tekitada 
ruumi kasutuses probleeme, aga ka luua uusi tähendusi, andes ühtlasi märku, et kul
tuurimustrite muutumisega muutub ka suhtumine ruumi. Nii kujundabki era ja 
avaliku sfääri vaheline pinge Eesti avaliku ruumi tähendust.

Ka Eesti inimarengu aruanne (SooväliSepping 2020) seadis eesmärgiks käsit
leda avalikku ruumi mitmekülgselt, liikudes sisus sügavamale lihtsakoelisest urba
nistlikust avaliku ja eraruumi vastandusest. Füüsiline ja digitaalne avalik ruum, selle 
korrastatuse viisid ja ligipääsetavus mõjutavad ühiskondlikke protsesse. Seetõttu 
laiendab aruanne avaliku ruumi mõistet mõõtkava alusel ning katab geograafiliselt 
kogu Eesti: asustusstruktuuri, loodusalad ja linnaruumi, sealhulgas linnakvartalid, 
hoonestiku ja linnadisaini. Peale selle käsitletakse aruandes avalikku ruumi ka mõt
telises ja virtuaalses võtmes aruteluruumina (Ibrus 2020). Ühisteemana kerkib viies 
pea tükis küsimus demokraatlikest ruumisuhetest. Avalikus ruumis eeldatakse täie
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likku avatust, ehkki enamasti pole võimalik seda pakkuda. Füüsilist avalikku ruumi 
käsitlevad ülevaated lähtuvad tõdemusest, et ehkki praegu kuulub 40% Eesti maa
ressursist riigiomandisse ja 1% omavalitsustele, võib ka selle ruumi avalikkus olla 
piiratud, näiteks lasteaed koos mänguhooviga, või välistatud, näiteks riigikaitsemaa 
(väeosade territooriumid). Samuti võidakse avalikku huvi tunda selle Eesti territoo
riumi 59% vastu, mis on eraomand: avalikkusel on ootus seda kasutada ning ta võib 
selle toimimist suunata. Ruum on avalik niivõrd, kuivõrd avalik sektor selle kasu
tust seadusandlusega suunab või piirab. Iseküsimus on, kes ja kuidas omandi valdust 
kasutab. Toomas Paaver ja Elo Kiivet (2020) tõdevad, et avaliku ruumi mõistet alles 
teadvustatakse, ning peavad avalikku ruumi ühiskonna ja demokraatia tervise väl
jenduseks ja mõõdupuuks. 

2.3. Avalik ruum õigusterminoloogias

Avalikku ruumi õigusmõistena ei ole olemas. Seeeest määratles 2002. aastani kehti
nud asjaõigus seaduse § 9 „Üldine, avalik ja eraasi” avaliku asja: 

(2) Avalik asi on asi, mis kuulub riigi või munitsipaalomandisse ja on oma ühis
kondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt nagu territoriaal ja sisemeri, laeva
tatavad veekogud, avalikud tänavad, väljakud ja pargid. (Asjaõigusseadus: 2)

Selles väljendub ka avaliku ruumi olemus. Sama paragrahvi neljandas lõikes kin
nitati olulise aspektina, et üldine ja avalik asi ei ole tsiviilkäibes.

Praegu kehtiv asjaõigusseaduse § 142 kehtestab kinnisasjal viibimise õigused, 
mille kohaselt ei ole õigust omaniku loata viibida piiratud või tähistatud kinnisasjal. 
Piiramata alal ei või omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni. Sel
lega on seatud ka ruumikasutuse aluspõhimõte. Planeerimisseadus avalikku ruumi 
ei reguleeri. Selle § 10 rõhutab küll, et planeerija peab arvesse võtma erinevaid huve, 
sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhi
mõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse. 
Asjaolu, et Eesti õigussüsteemist on sõnapaar avalik ruum välja jäetud, süvendab 
ebamäärasust ja loob mitmesuguseid tõlgendusi. Aja jooksul on ruumikasutus üha 
olulisemaks muutunud, mistõttu väärib avalik ruum juriidilist staatust ja selgitamist 
võimalikes planeerimisseaduse uuendustes.

Seoses riigisaladuse ja heakorraga on avalikku ruumi määratletud Eesti üksikutes 
õigusaktides:

ala, mis ei ole turva ega administratiivala (Riigisaladuse... 2007);

igaühele, sõltumata soost, vanusest ja muudest omadustest, ligipääsetav ja piiran
guteta kasutatav ruum (teed, tänavad, haljasalad, bussipeatused), samuti poolavalik 
ruum, mille kasutamine võib olla tingitud ajast, loast jms. (asutuste territooriumid, 
turg, õuealad, rannad jne) (Muhu valla... 2014).
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Osaliselt katab avalikku ruumi avaliku koha õigusmõiste. Avalikus ruumis keh
tib avalikus kohas käitumise õigusnorm, see, mida tohib avalikus kohas teha, mida 
mitte, kuidas on reguleeritud ürituste korraldus jm ruumihaldus. Korrakaitseseaduse 
järgi on avalik koht määratlemata isikute ringi kasutatav maaala, ehitis, ruum või 
selle osa, ühissõiduk. Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival viisil (st 
nii, et avaliku koha kasutamine on häiritud): solvata sõnaga, žestiga või muul moel, 
hirmutada, ähvardada, avalikus kasutuses olevat asja reostada, rikkuda ja hävitada 
või kasutada seda muul eesmärgil, samuti on keelatud alkoholi tarvitamine. Avaliku 
korra rikkumise süütegude tuvastamisel ja menetlemisel on karistusseadustiku § 262 
järgi peamine küsimus selles, kas süütegu pandi toime avalikus kohas.

Samuti on mõistekasutust kujundamas selge tähendusega sõna õu. Kehtiv liiklus
seadustik näiteks sõnastab õueala kui avaliku ruumi laiendatud mõiste: see on „jala
käijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude 
vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse ja väljasõiduteed on 
tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega” (Liiklusseadus § 2, 96). 
Õueala (holl woonerf ’elav õu’) põhimõte linnaplaneerimises pärineb 1970. aastate 
alguse Hollandist, kus tollastes uuselamukvartalites tekkis vajadus korraldada vähe
kaitstud liiklejate ja sõidukite liikumine. Avaliku ruumi või hoonete ümbruse mää
ratlemine õuealana lähtub segaliikluse reguleerimise vajadusest. Eramaal jääb õuel 
liikumine eraomaniku korraldada. Enamasti on siiski õueala avalik ruum.

3. Kokkuvõte – avaliku ruumi tähendused ühiskondlikes 
protsessides

Artikli eesmärk ei ole leida üht suurt avaliku ruumi narratiivi, vaid juhtida 
 tähele panu mõiste mitmekülgsusele ja rikkusele nii laiemas kui ka Eesti akadeemi
lises diskursuses. Avalik ruum on eesti keele eri valdkondades kiirelt arenev mõiste. 
Artiklis tõdeme, et avalik ruum raamistab ühiskonna ja selle kogukondade ühte 
ja kokkukuuluvust. Avalikus ruumis väljenduvad ja kujunevad sotsiaalsed normid, 
väärtused ja hoiakud, mis omakorda lähtuvad demokraatlikus ühiskonnas kodanik
konna huvidest. Mida avatum ja demokraatlikum on ühiskond, seda paremad on 
kaasa rääkimise võimalused ruumi kujundamisel ja seda läbipaistvamad on ruumi 
puudutavad otsused. Ruum ise mõjutab inimeste käitumist ning kujundab nii kol
lektiivset kui ka üksikisiku mõtteviisi. Avalik ruum on inimestele midagi enamat kui 
lihtsalt füüsiline ruum: see on tähenduslik, kujutluslik ja sümboolne (Watson 2002: 
55). Sotsiaal teoreetikud on vaadelnud avalikku ruumi ka mikropoliitika teostamise 
paigana, kus eri arusaamad ja huvid ning linnakasutuse paljusus tekitavad vastu
olusid ja konflikte (Tonkiss 2005: 59). Seda kinnitavad kodaniku aktivismi väljendu
sed ja asumiseltside tegevus. 

Artiklis on esile tõstetud mõiste ambivalentsus. Kui koht on seotud identiteedi 
ja sotsiaalsete suhetega, siis mis on ruumi tähendusväli? Veelgi enam, võime küsida, 
mis või kes on avalikkus ruumis. Ruum viitab abstraktsele füüsilisele asendilisu
sele koos kõige selles sisalduvaga. Ruum saab kohaks, kui inimesed annavad sellele 
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tähenduse. Samal ajal väidavad teadlased ja eksperdid, et avaliku ruumi olemusse 
kuulub kodanike koosloome ja kaasatus (Tonkiss 2005). Seetõttu jäävad ka Eestis 
õhku nii teoreetilised kui ka õiguslikud küsimused: kas avalik ruum ja avalik koht 
on sünonüümid? Kuidas mõistavad ruumi arhitektid ning mis tähendustes räägi
vad sellest planeerijad ja maateadlased? Selgust aitavad lisada mõisted kohaloome ja 
ruumiloome, millest esimene viitab selgemalt tähendustega katmisele ja identiteedi 
tähtsusele, teine pigem füüsilise keskkonna arendusele. Ühtset akadeemilist definit
siooni pole eestikeelsetes ringkondades ka koolkonniti, ei maa teaduses ega ka arhi
tektuuris ja urbanistikas. Teisalt, kui räägitakse avalikust ruumist, tähendab see eesti 
keeles üldjuhul linnaruumi. Seetõttu võime väita, et avaliku ruumi tähendusväli on 
enamasti piiritletud linna kui haldusüksuse piiriga või hoonestatud linnalise kesk
konnaga. Praeguses seadusandluses on avaliku ruumi mõiste juriidiliselt katmata. 
Samal ajal jätab see võimaluse mõistega uuenduslikult ümber käia ja seda loovalt 
sisustada. Avaliku ruumi kasutus põhinebki tavadel ning harjumustel, niisamuti 
reeglitel ja eeskirjadel. Avalik ruum väljendab seega ühiskonna sidusust ja üldjuhul 
kujunebki ühisloome viljana (Ermacora, Bullivant 2016: 9). 

Ühiskondlikud väärtused ja aktuaalsed ruumiprotsessid saavad eestikeelses 
ruumi mõistes lähiaastail kindlasti senisest selgemalt ja täpsemalt väljendatud. Nii 
teadlikkus kui ka teadmus avalikust ruumist on kasvamas. 

Täname anonüümset retsensenti. Artikkel on kirjutatud Eesti Teadusagentuuri projekti 
„Maastikuline lähenemine rurbaansusele” (PRG398) raames.
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Public space: the development of the concept and its 
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Over the last five years, the Estonian society has begun to pay more attention to 
the environment we live, work and relax in. The use of the concept of ‘space’ and its 
association with the word ‘public’ is a practical problem on the way to a common 
understanding of space and its use. The ambiguity of the concept of space must be 
taken into account, both in everyday language and in scientific language. The con
cept of ‘public space’ is a rapidly developing concept in various fields in the Estonian 
language, yet in today’s legislation this is not legally covered. There is no wellestab
lished definition of ‘public space’ in Estonia. In mapping the use of ‘public space’, this 
article is confined to geographical sciences, urbanism and architecture. We cover the 
concept of ‘public space’ in the spatial sciences and discuss its social significance, 
analysing the semantic fields of the term and describing the contexts of its use. The 
article does not claim to invent a grand narrative of ‘public space’, but rather draws 
attention to the diversity and richness of the concept in academic discourse in gen
eral and in the Estonian context in particular. These ambiguities open up the pos
sibility of innovating the concept and creatively using it in practice. 

Antti Roose (b. 1964), PhD, Tartu Regional Energy Agency, Project Manager (Narva  
mnt 3, 50009 Tartu), antti.roose@trea.ee

Helen Sooväli-Sepping (b. 1974), PhD, Tallinn University, Professor, Senior Researcher, 
ViceRector for Sustainable Development (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), 
helen.soovali@tlu.ee

Anni Müüripeal (b. 1992), MA, Tallinn University, PhD Student in Health Behaviour and 
WellBeing, Junior Researcher (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), annim@tlu.ee


