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Digitaalse innovatsiooni algatus

FutureGov

Harvard
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Miks planeeringud?
Linnaplaneerimise teenus puudutab kõiki 
Tallinna elanikke. 

Puudulik suhtlus ja keeruline protsess 
külvanud elanike seas usaldamatust linna 
ruumilise planeerimise otsuste vastu. 

Usume, et elanike kaasamise barjääride 
ja võimaluste mõistmine võib 
planeerimise protsessi tulemusi 
parandada ja aitab suurendada usaldust 
linna otsuste vastu.  

Linna suhtumisest ja 
vastustest võib 
järeldada, et nad 
peavad elanikke 
lihtsalt 
ebameeldivaks 
reaalsuseks 

Tallinna elanik
linna suhtumisest elanikesse

“



Detailplaneerimise teenus
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Teenuse 
kavandamine

Organisatoorne 
muutus

Koht ja 
kogukonnad 

Tehnoloogia 
ja andmed



Teenuse disainimisel 
lähtume inimesest 

Ideation and low-fi prototyping

Prioritise opportunity areas

Testing with staff and service 
users

Collect feedback

Alustame kasutaja 
vaatenurgast

Meie uuringud ja parendused põhinevad 
sellel, mida vajavad linna elanikud ja 
teenistujad. Soovime teenust nende 

vaates arusaadavamaks ja lihtsamaks 
teha ning linna teenistujate tööd 

sujuvamaks muuta.

Testime oma ideid 
ja eeldusi kiiresti

Eelistame tegutseda: anname oma 
ideedele käegakatsutava kuju ja laseme 

päris inimestel neid katsetada. 

Nii saame kiiresti õppida 
(ka oma vigadest) ja olla kindlad, 

et loome töötavaid lahendusi. 

“You’ve got to start with the customer experience and work 
backwards to the technology. You can’t start with the technology 
and try to figure out where you’re going to use it.”

— Steve Jobs
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Mida oleme seni teinud

Alfa
oktoobrist detsembrini 

2020

Hulga ideede kiire testimine 
ja kõige riskantsemate 

hüpoteeside proovilepanek. 

Taustauuringud
aprillist oktoobrini  2020

Probleemi mõistmine nii 
elaniku kui ka teenistuja 

vaatenurgast. Võimaluste 
väljaselgitamine.

Beeta
jaanuarist september  

2021

Arendame ideid ja 
integreerime need 

tegelikult osutatavasse 
teenusesse.

🏗 

12 intervjuud 
linna 

töötajatega

11  intervjuud 
elanikega töötoad 

arhitektidega
19  intervjuud 

elanikega
töötoad 

arhitektidega
40  intervjuud 

elanikega
6600 

prototüübi 
kasutamist

töötoad 
arhitektidega

https://testing-tpr-6b7e83.netlify.app/


Linna suhtumisest ja vastustest võib järeldada, et 
nad peavad elanikke lihtsalt ebameeldivaks 
reaalsuseks.

Tallinna elanik

Kasutajauuringust saadud teadmised

Detailplaneeringut vaadates on 
raske aru saada, milliseid 
ettepanekuid saab konkreetses 
etapis esitada. Selle tulemusel 
annavad elanikud liiga hilja 
tagasisidet juba kinnitatud 
üksikasjade kohta ja liiga vara 
nende detailide kohta, mida veel 
ei kaaluta.

Kommunikatsioon selle kohta, 
kuidas planeerimisotsused 
vastavad ühisele linna visioonile, 
on ebaühtlane ja seda on raske 
mõista. Seetõttu ei usalda 
elanikud, et linn teeb otsuseid, mis 
aitavad kaasa pikaajalisele 
plaanile ja kajastavad nende 
vajadusi.

Elanikud peaksid mõistma, et kui detailplaneeringus on 
korterelamu, siis see ka sinna tuleb. Mõnes asjas võime 
kompromisse teha, kuid üldine idee jääb samaks.

Linna arhitekt

“ Ma tean, et linna planeeritakse, kuid see ei paista 
üldse välja. Mulle tundub see täielik kaos. Tundub, 
et altkäemaksu andes võib kõike saada.

Tallinna elanik

“

Vastused elanike küsimustele ja 
muredele on sageli ebaühtlased 
ja puudulikud. Selle tulemusel 
tunnevad elanikud end 
ignoreerituna ja et linn ei hinda 
nende kaasatust.

“
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Meie visioon planeerimise teenusest

Tagasiside küsimine 
varasemates etappides

Proaktiivne 
kaasamine

Esinduslikuma hulga 
elanike kaasamine 

Seos planeerimisotsuse ja 
linna strateegia ning 
üldplaneeringute vahel on 
selge ja arusaadav

Kasutajale on igas järgus 
selge, mille kohta ja kuidas 
täpselt tagasisidet anda 

Planeeringute sisu on 
arusaadav - see vähendab 
täpsustavate küsimuste 
hulka 

Arusaadav 
planeeringute 
register

Tagasiside tõhus 
ja mõjus 
kasutamine

Elanike arvamuste parem 
analüüs 

Otsuste tegemisel 
võetakse arvesse  
tasakaalustatud 
tagasisidet ja strateegiat

Paremad vastused 
korduma kippuvatele 
küsimustele 

Parem 
kommunikatsioon

Näitame, kuidas 
mõjutavad elanike 
arvamused planeerimist

Saavutamaks soovitud mõju on planeeringute registri arendamine 
vaid üks osa teenuse muudatusest

Strateegia “Tallinn 2035” 
arusaadav tutvustamine 

Vastame selgelt elanike 
kogu tagasisidele
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Prototüüpide arendamine
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BIG Synthesis



Detailplaneeringute sisu ja protsessi kommunikeerimine

https://tallinn-prototype.netlify.app/


Struktureeritud tagasiside



Planeeringute komisjoni töölaud
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http://www.youtube.com/watch?v=PCUVvmooXYE


Planeeringu 
avastamine

Planeeringust 
arusaamine

Tagasiside 
andmine

Tagasiside 
kasutamine

Läbipaistvus

Kodanikukeskne planeerimine

1. 🌅  Planeeringu leidmine
Suhtlemine elanikega seal, kus nad on, et inimesed leiaks võimaluse 
planeeringute kohta tagasisidet anda, suurendades usaldust

2. 📘  Planeeringu sisust arusaamine
Jälgida, et elanikud saaksid detailplaneeringus kirjeldatust aru, tekitada 
elanike usaldus teenuse vastu.

3. 🧠  Planeeringule tagasiside andmine
Elanike tagasiside käsitlemine andmetena, struktuuri pakkumine, et nad 
saaksid tagasisidet paremini sisestada, säästes aega ja vaeva 
töötlemiseks.

4. 🏛  Tagasiside kasutamine
Arhitektidele õige teabe pakkumine, et sünteesida elanike tagasisidet, 
mida saaks kasutada otsuste tegemisel, et toetada planeerimisotsuste 
tegemist.

5. 📣  Läbipaistvuse tagamine 
Elanike tagasiside protsessi tulemuste jagamine, et elanikud teaksid, mis 
nende tagasisidest sai ja mõistaksid oma tagasiside mõju.



I can see a poster in 
my local 
community, it 
describes the 
planning of a new 
sport center near 
here.

There is a link to an 
online feedback 
form, but since I 
don’t don’t really use 
my mobile phone I 
decide to pick a 
feedback from from 
the reception.

In the next team 
meeting, the group 
leader informs us 
about the outcome of 
the recent planning 
decision. She explains 
what next steps will 
be.

As a group we have a 
conversation what the 
new planning will have 
as effect for our 
community group. 
Together we contribute 
further advice on 
affordability for the 
primarily socio 
economic less 
advantaged community 
in the area

There is a radio streaming 
that informs around final 
decisions on projects. They 
provided a monthly 
calendar and I make sure to 
switch in when the project I 
contributed will be 
explained. An architect has 
invited a transport specialist 
to the conversation  and 
provide answers around 
accessibility.

User experience

● Targeted 
community reach 
out via posters

● Offline feedback 
forms

● Cooperation with 
community leaders

● Feedback capturing 
dashboard for 
community leader

● Podcast
● Radio streaming

I have lived in the 
area for a long time, 
so now the 
communities and 
challenges well 
here.

● Local community 
group

Awareness and 
information

Start to 
participate

Continue to 
participate

DiscourseGetting to know 
your place

Finish project Stay involved

I made it a habit to 
listen to the new 
radio channel that 
discusses new 
development. I have 
provided my address 
to the council in 
order to receive 
feedback forms for 
topics and projects 
that interest me.

● Offline newsletter

Low levels of digital literacy and not engaged
Martin, volunteering for a local community group

Service Touchpoints

Kasutajalood
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Mis edasi

● testimises ennast õigustanud uuendused juurutatakse TPRis

● kujundame linna arhitektide tööprotssesi sujuvamaks

● Uuendused muutuvad planeeringute registri püsivaks osaks 
ja neid saab jooksvalt edasi arendada

●    Planeeringualase kommunikatsiooni parandamine



Tänan kuulamast!

Maarja Kõue
Geoinfosüsteemide osakond
maarja.koue@tallinnlv.ee/gis@tallinnlv.ee

20


