
28.	  ja	  29.	  novembril	  Rakvere	  “Targast	  Majast	  tarka	  linnaruumi	  
“	  



•  We	  always	  overes=mate	  the	  change	  that	  will	  
occur	  in	  the	  next	  two	  years	  and	  
underes=mate	  the	  change	  that	  will	  occur	  in	  
the	  next	  ten.	  Don't	  let	  yourself	  be	  lulled	  into	  
inac=on.	  

•  Bill	  Gates	  



•  Kui	  me	  planeerime	  linna,	  siis	  kuidas	  teha	  nii,	  
et	  ta	  vastaks	  ootustele	  2	  ja	  ka	  10	  aasta	  
pärast	  	  

•  Tänane	  planeering	  ja	  linnajuhtimine	  
sarnaneb	  pigem	  dünaamilisele	  mudelile	  











•  Euroopa	  Innovatsioonipartnerlus	  „Targad	  
linnad	  ja	  kogukonnad“	  (European	  Innova:on	  
Partnership	  on	  Smart	  Ci:es	  and	  Communi:es)	  

•  	  	  





EIP-‐SCC	  eesmärgiks	  on	  
•  Kõrvaldada	  nu=kate	  linnade	  arengut	  takistavad	  
kitsaskohad,	  	  kaasrahastada	  näidisprojekte	  ning	  aidata	  
koordineerida	  olemasolevaid	  linnaprojekte,	  ühendades	  
oma	  ressursid	  ja	  jõu.	  	  

•  Otsitakse	  lahendusi	  energia	  tarbimise,	  
kasvuhoonegaaside	  tekke,	  õhusaaste	  ning	  ummikute	  
vähendamiseks.	  See	  tähendab	  rakendusuuringuid	  
innovatsioonivallas,	  paremat	  planeerimist,	  rohkem	  
osavõtlikumat	  lähenemist,	  tõhusamat	  
energiakasutamist,	  paremaid	  transpordilahendusi	  ning	  
intelligentsemat	  IT-‐kasutust.	  

•  Lõpptulemusena	  loodetakse	  luua	  strateegilised	  
partnerlused	  tööstuse	  ning	  Euroopa	  linnade	  vahel,	  et	  
arendada	  “tuleviku”	  linnasüsteemid	  ja	  infrastruktuurid.	  









•  Arhitektuurne	  innovatsioon	  
•  Tehnoloogia	  innovatsioon	  
•  Ärimudeli	  innovatsioon	  
•  Turunduse	  ja	  müügi	  innovatsioon	  	  

Wales	  aberystwyth	  -‐crea:ve-‐units	  



•  Kas	  enne	  probleem	  ja	  siis	  lahendame	  
tehnoloogia	  abil	  

•  Või	  kaevandame	  tehnoloogia	  võimalusi	  ja	  
rakendame	  neid	  parimaks	  linna	  juh=miseks	  
	  



hXp://data.gov.uk/data/search	  
	  



hXps://data.cityofnewyork.us/viz	  
	  



Apollo	  13	  





•  IDEE	  10	  aastat	  
•  #	  Sõidukid	  muutuvad	  müravabaks-‐	  lennujaam,	  raudtee	  
ja	  suured	  ristmikud	  ei	  ole	  enam	  saasteallikad	  vaid	  
pigem	  sõlmed,	  mis	  tähendavad	  head	  ligipääsu.	  

•  #	  Elektrilised	  juhita	  või	  rendiautod	  on	  muutunud	  
igapäevaseks	  

•  #	  Droonide	  isiklikud	  ja	  erinevad	  eXevõtete	  droonid,	  
mis	  kannavad	  programmeeritult	  laiali	  väiksemaid	  
pakke	  üle	  linna.	  	  



•  #	  Tänavavalgustus	  -‐high	  speed	  data	  network.	  	  

•  #	  Open	  Data.	  	  
– Tagasiside	  inimestelt	  
– protsess,	  
– Planeerimine	  ja	  dünaamilised	  strateegiad	  
–  Integreeritud	  ärimudelid	  



-‐	  Autost	  istme	  äravõtmine	  muudab	  auto	  vähem	  keerulisemaks,	  
hammasrihma	  äravõtmine	  aga	  vähem	  komplekssemaks	  ehk	  
kasutuks.	  John	  Milleri	  ja	  ScoX	  Page	  raamatust	  Complex	  Adap=ve	  Systems	  (2007)	  

-‐	  Keerulised	  maailmad	  on	  vähendatavad	  –	  komplekssed	  
maailmad	  ei	  ole.	  	  



…	  võib	  seda	  võrrelda	  kodu	  muusikakeskusega,	  mis	  on	  kõigile	  
käXesaadav	  ja	  kõigi	  poolt	  ka	  kasutatav-‐	  see	  on	  teatud	  mõXes	  
ruumiline	  intelligents.	  Ruum,	  mis	  tähendab	  kellelegi	  midagi	  
personaalset.	  Ei	  ole	  piisav	  kui	  arhitekt	  väänab,	  eraldab	  ja	  
manipuleerib	  ruumi	  tehnilises	  mõXes.	  Ruum	  nõuab	  enda	  	  
häkkimist,	  raevu,	  viha	  ja	  armastust.	  	  

	  	   	   	   	   	   	   	  (I.Peil,	  2005:57)	  


