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„Ilusate plaanide aeg“ pakub põnevat ning pisut nostalgilist 
ülevaadet aastatel 1922–1995 Eestis valminud eri tüüpi 
planeeringutest. Kuna sel ajavahemikul valmistati jooniseid 
valdavalt veel käsitsi, pöörab näitus tähelepanu just 
planeeringute võluvale teostusele, pildilisele poolele ning selle 
mitmekesisusele. 

Planeerimise neljast tasandist (üleriigiline, maakonna/
regionaalne, omavalitsuse üld- ja detailplaneering) on 
valikusse võetud kõige enam linnade üldplaneeringuid. 
Näitusel on planeeringujooniseid vähendatud, et kõrvutada eri 
ajastute stiile ning nautida varasemate põlvkondade käekirja. 
Planeeringute sisulistest probleemidest ja lahendustest aimu 
saamiseks tuleks neid uurida originaalsuuruses.

Kunagi ei ole võimalik kõike, mis paberile pandud, päris elus 
ruumiliselt teostada, samuti ei õnnestu meid ümbritsevat 
kahemõõtmelisel joonisel täielikult edasi anda. Kuid südamega 
oma tööd teinud planeerijatest jääb maha tunnetus ja miski, 
mis kõnetab huvilisi üle ajastute. 

Näitusega tähistab Eesti Planeerijate Ühing oma 20. aastapäeva 
ning sümboolselt ka sajakonna aasta möödumist planeerimise 
eriala algusest Eestist.

KURAATORID: Pille Metspalu, Ingrid Sahk 
TÖÖGRUPP: Kadri Vaher, Kaie Enno, Kaido Koppel, Maila Kuusik, Tiiu Pärn, 
Indrek Ranniku, Olav Remmelkoor
KUJUNDAJA: Epp  Leesik
TEOSTUS: Zoom Reklaam OÜ

Täname toetuse eest: Eesti Planeerijate Ühingu liikmed, 
Viljandi Sakala keskus, Eesti Kultuurkapital

Planeeringud pärinevad Eesti Arhitektuurimuuseumi, Rahvusarhiivi, Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti arhiivi, Tartu linnavalitsuse planeeringute ja ehitusprojektide 
arhiivi jt kogudest.

www.planeerijad.ee
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TARTU

Anton Soansi Tartu kesklinna sõjajärgne ümberkujundus jäi 
seevastu  vaid õrnaks pliiatsijooniseks paberil. 

Samuti ei jõudnud elluviimiseni Mart Pordi poolt hooletu 
elegantsiga käänulise joonlaua (lekaali) järgi kujundatud 
Annelinna kanal, küll aga uus paneelelamurajoon ise. 

Tähtvere aedlinnaosa 
arhitekt Arnold Matteuse 
nägemuses oli üks 
ilusaid plaane, mis pea 
originaalilähedaselt ka 
ellu viidi ja senini nn 
näidisplaneeringu rolli 
täidab. 

Tartu Tähtvere linnaosa ehitamiskava, 1929

Tartu Anne elurajooni generaalplaan, 1971

Tartu linna tsentrumi planeerimise kavand-variant, 1959 Tartu vanalinna regenereerimisprojekti ja kesklinna osaüldplaneeringu korrektuur, 1995

Tartu kesklinna planeering viib meid aga 1995. aastasse, mil jõustus uue 
ajastu planeerimis- ja ehitusseadus ning planeeringute vormistamisel 
algas tinglikult arvutiajastu. 
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TALLINN Pirita linnaosas asuva Lillepi-Varsaallika maa-ala 
planeerimine algas juba enne Esimest maailmasõda, 
jätkus 1920. aastatel ning oli arvatavalt üks esimesi 
Eesti Vabariigis valminud planeeringuid. 

Nii viitab see lihtne skeem linnaplaneerimise eriala pea 
100 aasta pikkusele ajaloole Eestis.

Tallinna 1946. aasta 
üldplaneeringu puhul köidab 
pilku traditsioonilist gravüüri 
meenutav pealdis.

Mustamäe, esimese 
Nõukogude Eesti suurema 
modernistliku elurajooni 

Lillepi-Varsaalliku skemaatiline plaan,  1918

Tallinna planeerimise üldplaan, 1946

Mustamäe II mikrorajoon, 1963

arhitektuurikonkurss toimus 1958. aastal ning planeerimisjoonistel on nii sisus kui ka 
vormistuses näha nihe moodsamate valikute poole.
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VILJANDI oli üks esimesi väikelinnu, mis sai 1929. 
aastal üldise ehituskava, 
autor Eesti linnaplaneerimise suurkuju 
arhitekt Anton Soans.

Kõik hilisemad ehituskavad kuni 1964. 
aasta planeeringuni olid suuresti selle 
kordused. 

1935. aasta versioonil köidab pilku 
hoolikalt sügavaks viirutatud Viljandi järv. 

Viljandi linna tsoneerimise skeem, 1950 Viljandi ehitusplaan, detail, 1935

Viljandis asutati 
1992. aastal 

Eesti Planeerijate Ühing. 

Viljandi ehitusplaan, 1929
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PÄRNU
Kuurordi arendamine on olnud Pärnu 
linna arengus läbivalt tähtsal kohal. 

Siin on kõrvutatud kaks eri ajastust 
pärinevat Pärnu kuurordiala joonist. 
Nüüdisaegse kauni ilme sai kuurort 
tänu linnaarhitekt Olev Siinmaa 
tööle 1930. aastatel. 1965. aasta 
skeem on oma ajale vastavalt 
põhjalik: planeering on koostatud 
voodikohtade arvule tuginedes.

Pärnu kuurordi rajooni tsoneerimise skeem, 1965

Pärnu linna generaalplaan, 1946Pärnu suvitus- ja ravitsuskoha maa-ala plaan, 1935

Teise maailmasõja järgsed üldplaneeringud 
tegelesid ajalooliste linnasüdamike 
sõjapurustustega, neid kas haljasaladega 
asendades või julgemalt ümber kujundades. 
Enamasti on esimestes sõjajärgsetes 
ehituskavades säilitatud veel endisaegne 
tänavavõrk.
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NARVA
igatpidi värvikas ajalugu kajastub ka piirilinna 
kirevates planeeringutes.

Teise maailmasõja järel oli loomulikult 
esikohal vanalinna ülesehitamise küsimus 
ning esimestes üldplaneeringutes suhtuti 
sellesse pigem positiivselt.

Tööstuspiirkondade kavandamisel 
tuli vaadata tulevikku ning juhinduda 
üleliidulistest nõudmistest. Õieti määras kogu 
nõukogude aja ehitust ja planeerimist nn 
SNIP üleliidulised ehitusnormid ja eeskirjad, 
vene k stroitelnõje normõ i pravila:

„Selles SNIPis oli kõik täpselt määratud: alates 
trepimademetest, liftide suurusest ja arvust 
kuni majade vahekaugusteni, mis sõltus hoone 
kõrgusest ja korruselisusest; mitu protsenti 
korteritest peab olema ühe-, kahe-, kolme- või 
neljatoalisi; kui palju koole, lasteaedu, kauplusi, 
teenindushooneid jms peab olema igas 
elamurajoonis sõltuvalt elamuelanike arvust 
piirkonnas jne. 

Narva linna planeerimise üldplaan, 1945

Narva linna Joaoru supelranna ehituse plaan, 1936 

Narva Kreenholmi elurajooni eskiisprojekt, 1952

Narva Lõuna tööstusrajooni planeerimisskeem, 1987

Maa oli riigi omand ja krundi piire tavaliselt planeeringus ei olnud. /…/ SNIPi nõudeid tuli planeerimisel täpselt 
täita, ühtemoodi nii Eestis kui ka Vladivostokis, kuid ehitamisel ei pruugitud alati kõike, mis oli planeeritud ja 

projekteeritud, järgida ning lõpuks võis töö käigus osa lihtsalt muuta või ära jätta.“ 

Kaire Koitne meenutustest 
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VÄIKE

1950. aastatel koostati Eesti NSV 
Arhitektuuri Valitsuse juhtimisel suur osa 
uute rajoonikeskuste generaalplaane. 

Asulate ajaloolistesse keskustesse 
kavandati uue, nõukogude korra 
väljendusena stalinistlikud 
väljakuansamblid, mis enamasti küll 
väljaehitamata jäid.

Anton Soans, kes pärast Teist maailmasõda 
kuni pensionile jäämiseni 1956. aastal tegeles 
Eesti Projektis vanemarhitektina edasi 
linnaplaneerimise küsimustega, osales ka 
paljude väikelinnade üldplaneerimisel.

Haapsalu linna planeerimise 
ja hoonestamise projekt, 1945

Valga linna generaalplaan, 1954

Paide linna detailplaneerimise projekt, 1959

Kingissepa (Kuressaare) peaväljak, 1953
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MUST

„Planeeringujoonise originaali jaoks valmistati 
fotograafilisel teel filmilaadsest materjalist 
kalka suurusega ca A0, A1, A2 vastavalt ala 
suurusele, mõõtkavale ja vajadusele

Kalka alumisel küljel oli fotokujutisena 
geodeesia (ikka mustvalge), vahest ka raamjoon 
ja pealmisele küljele sai rapidograafiga 
[täitesulepea sarnane joonestusvahend] käsitsi 
joonestada lahenduse joonise, rastrid, tekstid, 
raamjoone kirjanurga jne. /…/ 

Kalkast valmistati omakorda koopiakalkad, 
mis läksid juba inseneridele, elektri-, side- jne 
jooniste vormistamiseks.“ 
Rein Ailti meenutustest

Projekteerimisasutuste juures tegelesid 
jooniste paljundamise, koloreerimise ja 
köitmisega eraldi osakonnad. 

Tušiga kalkale joonistatud planeering 
paljundati ning vajaduse korral koloreeriti. 

Värvide tähendusi võisid asendada 
numbrid või erinevad viirutused, mis ei 
läinud paljundades kaduma. 

Mõnedki mustvalged skeemid on ilmekad just 
oma lihtsuses. 

Väike-Õismäe detailplaneerimise projekt, 1968

Pärnu rajooni funktsionaalse tsoneerimise skeem, 
detail, 1976

Pärnu rajooni Edasi kolhoosi Libatse keskasula planeerimise projekt, 1974 

Türi planeerimisskeem, valmimissaeg teadmata

Mustamäe III mikrorajooni  hoonestuse eskiis, 1962
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VÄRVIDEvõlu

Põhilised värvid, millega tähistada erinevat maakasutust, 
ei ole ajas väga palju muutunud: roheline on looduslik, 
kollane elamud, sinine tähistab veealasid jne.

Küll on vaheldunud aja jooksul värvimisvahendite valik: värvipliiatsitest ja kergetest 
piiritusvärvidest viltpliiatsite julgete toonideni. Värvid võluvad planeeringutel ka nende 
tähendust teadmata.

„Valmis tušikalkast tehti valguskoopia maksimaalselt kontrastse 
joonisega, see koloreeriti pintsli ja piiritusvärvidega. 

Värvimisetapp oli iseenesest tüütu töö ja võimaldas avastada 
näpukaid ja siis parandada kalkat. 
Kasutati ka värvilisi viltpliiatseid. Sihtotstarvete värvitoonid olid 
üldiselt samad, mis praegustes planeeringutes.“ 
Rein Ailti meenutustest

Narva südalinn, 1946 

Järvakandi tehaste töölis-asula kavand, 1935

Kohtla-Järve 
generaalplaan, 
1956

Pärnu rajooni funktsionaalse tsoneerimise skeem, 
detail, 1976

Lasnamäe elurajooni generaalplaan, 1979 
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ILMEKAD

Planeeringu uuenduslik 
külg võib avalduda ka 
ajastutruu kirjastiili 
valikus, hoolikalt 
kujundatud pealkirjas 
või tingmärkides. 

Hästi toimiv joonis on 
lihtsustatud esitlus reaalsusest, 
kuid sellesse süvenedes 
avanevad järjest uued kihid ning 
kogu protsessi taga on alati 
mitmeid tunde ränka tööd ja 
katsetamist.

Teksti lisamisel kasutati üldjuhul šabloone, millest eristuvad lopsakad vabakäejoonega 
pealkirjad nagu Põlva järveäärse kvartali planeeringul. 

Planeeringujoonis peab töötama mitmel tasandil ja spetsialistilt nõutakse nii üldpildi kui 
ka detailide valdamist. 

Põlva järveäärne kvartal, detail, 1970. aastad

Kingissepa (Kuressaare) peaväljak, detail, 1953

Tartu Anne elurajooni generaalplaan, 
detail, 1971

Kurtna planeerismisskeem, detail, 1971

Lasnamäe elurajooni generaalplaan, detail, 1979

Pärnu linna viisaastaku plaan, detail, 1945 

Viljandi ehituskava, detail, 1929

Kingissepa (Kuressaare) peaväljak, detail, 1953

Pärnu rajooni 
puhkemajanduse skeem, 
detail, 1976

Tartu Tähtvere linnaosa ehitamiskava, detail, 1929 

Tartu Anne elurajooni generaalplaan, detail, 1971


	planeeringud uus 1



