Vana-Kalamaja tänava tervikruumi
algatus: elanike ja kasutajate
küsitluse kokkuvõte

Mida tahtsime teada saada?
• Mida VK tänaval väärtustatakse
• Mida nähakse probleemina
• Milliseid funktsioone soovitakse Vana-Kalamaja
tänavale
• Millisena tahetakse tänavat näha tulevikus

• KUIDAS KÕIK NEED EELNEVAD TÜKID OMAVAHEL
KOKKU LÄHEVAD?

Kes vastasid?
• Valim: N = 126 Vana-Kalamaja tänaval elavat või seal uitavat
inimest
• Meetod: isetekkeline küsimustik (Paaver et al, 2013)
• Andmekogumine:
- Ukselt uksele VK tänava majades
- Internetikeskkonnas
- Tänavaküsitluse vormis VK tänaval
• Vanuseline jaotus (M = 38.6, SD = 12.25)
• Sooline jaotus: 49 meest, 72 naist, 5 määratlemata
• Seotus Vana-Kalamaja tänavaga
• Transpordieelistus
• Kalamajastaaž (M = 8.15; SD = 9.2)
• VK või kaugemalt
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Seotus Vana-Kalamaja tänavaga
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Kalamaja-staaž
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K u i o l e te tä n a va e l a n i k, si i s m i tu a a sta t o l e te V a n a -K a l a m a j a tä n a va l e l a n u d ?
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Transpordieelistus
jjjala/auto/ratas/käru;
ala/auto/buss;
1 1
ala/buss;
auto/ratas;
j ala/auto/käru;
21 2
j ala/käru; 4

j algsi; 38
j ala/auto; 23

auto; 10

j ala/ratas; 19

j algratas; 2

j ala/auto/ratas; 22

Mis on Vana-Kalamaja tänava juures hästi
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Mitu korda seda meeldivat asja nimetati
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Asukoht - ühendab linna ja mereäärt
Miljöö, ajalugu, arhitektuur, tähendus, tunne
Vaikus, rahu, rohelisus, turvatunne
Äride olemasolu (T ops, Pagarikoda, saun)
Ühendustee oluliste kohtade vahel
Avalik ruum - jalutamine, mänguväljak, rattasõit
Inimesed - sõbrad-tuttavad, kogukonnatunne
Kultuuriasutused/ üritused
Perspektiivikus/ unikaalsus

Mis on Vana-Kalamaja tänava juures pahasti
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Mitu korda seda probleemi nimetati
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Liikluskoorm us - ve oautod, ohtlikkus, saa ste
Ja la kä ij a vilets olukord sh eba loogilisus, ää re kivid, räpa sus
Autoj uhi vilets olukord, sh te e olukord, -hooldus
Ja lgra tturi vile ts olukord, sh ülem inekud
Ha lb liikluskorra ldus
P arkim ine - pa rkim iskohad, va lede s kohta de s parkim ine
Rää m a s m aj a d/ krundid
Täna va ruum i ühe ülba lisus, m onofunktsionaa lsus
Eba e stee tiline / sobim atu uus arhite ktuur
Igasugu m a suurikad, sh varga d, j oodikud, koe ra /j algra tta inim e se d

Visioon jagatud ruumist: tahame või ei?

Las jääda nii kui oli; 25

Jagatud ruum; 48

Ühesuunaline; 30

M i ssug une l i i kl usko rral dus Van a-Ka l am aj a täna val tund ub tei l e kau gem as perspekti i vi s kõi g e
m õi stl i kum ?

Elanike prioriteedid
Mõlemad on olulised; 2

Parkimisvõimalus autodele; 28

Jalakäijatele/ratturitele avaram ruum ; 88

Sõita võiks kiirusega…
50 km /h ; 8
10 km /h ; 1 7
40 km /h ; 1 5

20 km /h ; 1 9

3 0 km /h ; 6 0

K ui kiire sti tah aks Van a -Ka lam a ja tän ava l sõ ita

Unistades: milliseid ärisid võiks Vana-Kalamaja
tänaval olla
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Mitu korda seda eelistust nimetati
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Kohvik
Te e nus - j uuksur, king-/kella sse pp, pe sum a j a
Vä ike toidupood, nn ke ldripood
P a ga riä ri
"Spe tsiifiline " toidupood - ka rn, kala , j uust, öko, vinotee k
Kõrts
Loom e m a j a ndus - m uuse um , ga le rii, kunstipood, kä sitöökoda, se pikoda , a ntiik
La ste le /noorte le suuna tud te e nus, pood, a va lik ruum , noorte ke skus
P ood - tööstus/pudu/e hituska up

…ja mitte ainult ärisid
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Mugava d istum ise/ /kohtum ise/ suhtlem ise /j alapuhkam ise /hängim isekohad
Laste/ noorte vabaaj a / m änguvälj ak
Sport - välispordivälj akust uisuvälj akuni
Tänavakohvik
P arem kulgem isvõim alus j ala/rattaga
Üritused - turg, tänavafestival, vabaõhulava, välikino, töötoad, vaateratas
Koertega seotu - nt harj utusvälj akud
Võim alus intelle ktuaalseks m eelelahutuseks m alest j oogani
Rand - pääs m ere äärde j a rand kui puhkeala
P arkim ism aj a

Olemasoleva säilitamise pooldajad:
põhjused-põhjendused
•
•
•
•
•
•
•

esimene variant variatsioonidega - vähese koormusega autoliiklus, kuid
selgelt piiritletud rajad, vastasel juhul meie liikluskultuuriga oleks veel liiga
ohtlik autod ja ratturid ja jalakäijad koos
Tänavaruumi ja liikluskorralduse säilitamine praegusel kujul, Ilma
äärekivita variant on huvitav kuid kahjuks meie liikluskultuuris raske
teostada
Muidugi oleks jalakäijate tänav hea, aga seda ei tule kunagi.
Kahesuunaline oleks ka hästi, kui tehakse teed korda ja rekkad ei sõida läbi
ei oska öelda.. võiks ikka mõlemalt poolt koolile ligi saada, aga loogilisem
võiks olla
kõnniteed, rattateed, parkimiskohad eristuvaks, tee ühesuunaliseks. pluss
lasteaiale "drop-off zone„
ei oska öelda. oleks kergliiklusteeks loogiline küll, aga kust siis liiguks
liiklusvoog, seda ta ei tea, pole läbi mõelnud, aga teab toomast ja
planeerimisraskusi
ei saa nii, et igaüks ise disainib ja mõtleb, või et igaüks teeb oma tänava
suurepäraseks teistest hoolimata. ei tea. võib-olla ühesuunaliseks

•
•

•
•
•
•
•

Tänavaruumi ja liikluskorralduse säilitamine praegusel kujul, tahaks küll
rattateid ja rohkem ruumi jalakäijale, miks mitte, aga autoga kuidas siis
saab? võiks olla mingi kompromiss ikka
Esimese variandi teine pool on üsna sümpaatne, aga arusaamatuks jääb
"autod võivad kasutada tänavat kogu laiuses" - see tooks kaasa palju
segadust ilmselt. Jalakäijatele on kindlasti tarvis oma turvatsooni, kuhu
autol ega rattal pole asja. Samas oleks vajalik ratastele mõlemasuunaline
liikluse lubamine.
Impulsiivselt tahaks öelda, et laske inimestel olla, rahulikult elada, ärge
orgunnige kõike ruumi täis. Aga no kindlasti on olemas mõni hea idee, mis
hetkel pähe ei tule
Kui te teete kogu piirkonda läbimatuks, ei tule sellesse küll keegi elama või
oma uut äri avama. Sellel ei ole siis mingit mõttet. See ei ole ju ometi mingi
looguskaitseala, vaid inimeste kodu ja linnaruum! mitte mingi külakolgas.
tuleb läheneda kompleksselt - kui väheneb Vana-Kalamaja liikluskoormus,
siis suureneb teiste oma, kus on juba praegu läbilaskeprobleeme. ei saa
ainult oma heaolust lähtuda
kogu pikkuses kahesuunaline, et autod vähem ümber kvartalite tiirutaks
õigesse kohta jõudmiseks
Jalakäijatele võiks ühele poole kõnnitee äärekividega alles jätta ja teisele
poole teha kergliikluseraja jalgratturitele ja lapsevankritega noortele
emadele (sõiduteega ühel tasapinnal...)

