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Taust
Kalamaja päevade traditsiooniks on kujunenud linnaruumi teemaline üritus.
• 2010. aasta Kalamaja päevadel toimus mini-visioonikonverents, kus arutati piirkonna linnaruumi arenguid
ja kaasarääkimise võimalusi üldiselt.
• 2011. aasta Kalamaja päevadel toimus tulevikulinnamäng Mitmekesine Pelgumaja-Kalalinn, kus
vabatahtlikud osalejad said ise linnaruumi arengusuundi visioneerida.
• 2012. aasta Kalamaja päevadel toimus eelmistest üritustest välja kasvanud Vana-Kalamaja tänava
tervikruumi idee üldine arutelu ja titekärude paraad piki tänavat.
• 2013. aasta Kalamaja päevadel on kavas Vana-Kalamaja tänava foorum, mille eesmärgiks on tutvustada
jalakäijatele suunatud tänavate näiteid mujalt ning arutleda Vana-Kalamaja tänava võimaluste üle.
2013. aasta foorumi sisu ja eesmärgid
Foorum on üheks osaks algatusest, mille eesmärgiks on leida Vana-Kalamaja
tänavaruumile tulevikus terviklik lahendus, mis kasutab selle tänava potentsiaali kujuneda
jalakäijasõbralikuks ja meeldivaks avalikuks ruumiks, mis ühendab Tallinna vanalinna ja
mereääre. Foorumi läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital.
Foorumi eesmärgid:
• Tutvustada Kalamaja elanikele jalakäijatele suunatud tänavate näiteid mujalt.
• Tutvustada tänavaruumi tervikvisiooni aluseid, analüüse, tegevuskava ja
lähtetingimusi.
• Püüda leida koostöövõimalusi linnavalitsusega, et kujuneda saaks ühine tahe tänavaruum tervikvisiooni
järgi tulevikus valmis ehitada.
• Tutvustada tänava elanike küsitluse tulemusi.
• Püüda jõuda Vana-Kalamaja tänava tervikvisiooni teemal ühiskondlikule konsensusele.
• Alustada üksmeelset rahastamisvõimaluste otsimist (hooandja, ettevõtjad, fondid, linn) võimaliku
arhitektuurivõistluse korraldamiseks täpsema ruumijaotuse ja linnadisaini lahenduste leidmiseks.
• Jätkata populaarset traditsiooni, rikastades Kalamaja päevi linnaruumi tuleviku teemalise üritusega.
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Sissejuhatus, algatuse senise käigu tutvustus Toomas Paaverilt
Kadri Klementi, arhitekt - Inimsõbraliku tänavaruumi näiteid maailmast
Karri Tiigisoon, Pärnu linnaarhitekt - Rüütli ja Aida tänav kui näited uutest jalakäijate tänavatest
Dago Antov ,liiklusekspert, inseneribüroo Stratum - liikluskorralduse võimalused jalakäijatele orienteeritud
tänavatel
5. Linnaametite esindajad kirjeldavad võimalusi Vana-Kalamaja tänava tuleviku kavandamiseks.
6. Grete Arro (keskkonnapsühholoog, TLÜ) - Tänavaelanike küsitluse tulemuste tutvustus
7. Arutelu
Foorum lõpeb meeldiva koosviibimisega, millega tõmmatakse joon alla ka Kalamaja päevadele.
Foorumi moderaator: Toomas Paaver, arhitekt, algatuse eestvedaja
Kontakt: paaver@linnalahendused.ee , tel +372 52 86 595
Täpsem info:
http://telliskiviselts.info/kalamajapäevad
http://www.linnalahendused.ee/wp-content/uploads/2013/01/13.1vanakalamaja-projekti-kirjeldus-2012.pdf

