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Sissejuhatus 

Kvaliteetne linnamööbel muudab linnaruumis 

viibimise nii linnaelanikele kui ka turistidele 

meeldivaks ning mitmekesistab avaliku ruumi 

kasutust, toetades tervislikku eluviisi ja inimeste 

omavahelist suhtlust. Väärikas linnamööbel 

suurendab seega linnaelanike heaolu ja 

elukvaliteeti ning linlastele meeldiv linnamööbel 

satub harva vandalismi ohvriks. Lisaks võimaldab 

linnamööbel luua linnale äratuntava esteetilise 

kuvandi ehk identiteedi. 

Termin linnamööbel hõlmab mitmesuguseid 

elemente – harjumuspärasest pingist ja prügikastist 

laternapostide, piirete ja suunaviitadeni –, mis 

suunavad ja toetavad inimeste käitumist 

linnaruumis. 

Tallinna linnamööbli valik on praegu liiga lai ja 

ebaühtlane ning osa mööblist on halvas 

seisukorras. See juhend ühtlustab linnamööbli 

valikut, lihtsustab mööbli hankimist ja hooldamist 

ning linnapildi kujundamist. 

Nii linnamööblit hankides kui ka paigutades tuleb 

seda käsitada kvaliteetse linnaruumi osana. Peale 

otsese funktsiooni täitmise (näitab suunda, 

võimaldab istuda või prügist vabaneda) peab iga 

mööblikomplekti disain ja paigutus andma 

positiivseid emotsioone, rikastades linnaruumi 

läbimõeldud kujunduse, detailirikkuse ja 

kvaliteetsete materjalidega ning tuues esile 

kauneid vaateid. 

2018. aastal selgitas Tallinna Kommunaalamet 

välja tänavamööbli olukorra, kogudes andmeid 

linnaosavalitsustelt, Kadrioru Pargilt ja 

linnaplaneerimise ametilt ning tehes kokkuvõtte 

välitööde tähelepanekutest. Selgus, et linnamööbli 

olukord on linnas väga kirju. Näiteks ligikaudu 40% 

pinkidest on amortiseerunud ja vajab 

väljavahetamist või uuendamist ning pinkidele ja 

prügikastidele ei ole alati valitud sobivaimat disaini 

ja asukohta. Vaja on määratleda linnamööbli 

värvitoonid, selle materjali ja pinnaviimistluse 

kvaliteedile esitatavad nõuded ning koostada 

hooldusjuhendid (eeskirjad). 

Käesoleva juhendi koostamisel on aluseks võetud 

Iseasi OÜ uurimustöö „Tallinna linnamööbli 

kasutuse analüüs ja ettepanekud“. 

 

Juhendi eesmärgid 

Juhendi eesmärk on määratleda, milline 

linnamööbel sobib Tallinna linnale disaini ja 

tehnilise lahenduse poolest. Vormilt, materjalilt ja 

värvilahenduselt terviklik, hästi hooldatav ja 

läbimõeldult paigutatud linnamööbel ühtlustab 

linnapilti ja tugevdab linna visuaalset kuvandit. 

Eesmärk on luua terviklik linnamööbli kollektsioon, 

millele kujundus, materjal, värvilahendus ja 

pinnaviimistlus annavad äratuntava, Tallinnale 

ainuomase välimuse. 

Juhend kehtestab linnamööblile 

kvaliteedinõuded, mis hõlmavad visuaalset 

disaini, kasutusmugavust, materjali- ja 

pinnaviimistlust ning keskkonnasäästlikkust. 

Mööbli kestvuse ajas tagab toote kvaliteet ja 

regulaarne hooldus. 

Juhend on abiks linnamööbli asukohtade 

kavandamisel, hooldamisel ja hangete 

ettevalmistamisel. Samuti aitab see investeeringute 

kava koostamisel ning uute projektide 

kooskõlastamisel. 

Linnamööbli juhend arvestab ka linnapiirkondade 

erinevustega, kujundab ja planeerib linnapilti ning 

korraldab selle säilitamist. Kõigilt linnamööbli 

valdkonnas tegutsejatelt eeldatakse juhendi 

järgimist. 

Juhend kehtib kogu Tallinna linnas, hõlmates 

magistraale, kergliiklusteid, jalakäijate tänavaid, 

elamutevahelisi alasid, rohealasid ja ühiskondlike 

hoonete ümbrust. Kuna erilahendused rikastavad 

linnaruumi, siis võib teha läbimõeldud erandeid 

eraldi arhitektuurse projekti korral (nt pargis, 

väljakul, elamute ümbruses ja tänavaruumis), 

tugeva identiteediga kohtades (näiteks vanalinnas) 
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ja uusarenduste piirkondades, millel on oma kindel 

stiil ja arhitekti nägemus linnamööbli disainist. Ka 

erilahenduste puhul tuleb arvestada juhendis 

kehtestatud kvaliteedinõuete, kasutusmugavuse 

kriteeriumite, paigutuspõhimõtete ja hooldus-

soovitustega. Projekteeritud erilahendus peab 

olema ajas võimalikult vastupidav, lihtne hooldada 

ja mugav kasutada. Linnamööblile esitatavatest 

kvaliteedinõuetest peavad juhinduma ka kõik 

Tallinna linnaruumi projekteerijad. 

Olenemata eranditest peab Tallinn seisma ühtse 

stiili eest. Linnamööbel olgu soliidne, 

minimalistlikult elegantne ja põhjamaine.  

 

Linnamööbli elemendid 

Linnamööbli hulka kuulub kogu linnaruumi 

kujundav inventar: istemööbel, prügikastid, 

rattahoidjad, piirded, pollarid, teetõkised, infoviidad, 

kuulutustulbad, tüvekaitsmed, ootekojad ja 

tänavavalgustid. Neid elemente tuleks käsitleda 

teineteist toetavana.  

Käesolev juhend käsitleb istemööbli, prügikastide, 

rattahoidjate ning piirete ja pollarite valiku ja 

paigutuse üldisi põhimõtteid. 
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1. Alade jaotus ja linnamööbli 
paigutus 

Tallinna linnaosade piiridel on küll ajalooline taust 

ja need on seotud piirkonna identiteedi või tüübiga, 

kuid eelkõige on linnaosad halduslikud. Seega ei 

peaks linnamööbli valik olenema linnaosast, vaid 

pigem arvestama koha eripäraga, näiteks pargis 

võiks paikneda pargipink, puitasumis üht ja 

kivilinnas teist tüüpi prügikast. Tüüpmööblit tuleks 

kasutada kõikjal linnaruumis.  

 

Tallinna linnamööbli hulka kuulub nii rangema 

joonega disainitud mööblit kui ka pehmema 

joonega, ajaloolisesse konteksti sobituvaid 

mööblisarju.  

 

Linna piirkonnad on miljöö järgi jagatud neljaks: 

 

 Nüüdisaegne linnasüda ehk city (näiteks 
Rotermanni kvartal, Maakri tn, Ahtri tn) 

 Ajalooline (puit)asum (näiteks Kunderi tn ja 
Soo tn) 

 Kivilinn ja kaubanduspiirkond (näiteks 
Punane tn ja Mustamäe majade vahelised 
teed) 

 Nüüdisaegsed eramurajoonid ja äärelinna 
aedlinn (näiteks Kollane tn ja Ilo park 
Nõmmel) 

 

Alal (nt tänaval), kus lisaks miljööväärtuslikule 

hoonestusele esineb hilisemat, eri ajajärkudest 

pärit hoonestust, tuleb kasutada ühesugust 

linnamööblit (vältida linnamööbli killustatust). 

 

Miljöö järgi jagatud nelja ala saab omakorda jagada 

seal liikumise kiiruse järgi: 

   

Väga kiire Magistraal  

Pigem kiire Kergliiklusteed  

Pigem aeglane 
Vaikse kulgemise 

tänavad 
 

 
Ühiskondlike hoonete 

ümbrus 
 

Väga aeglane 
Vahealad, rohealad, 

platsid 
 

 

 

Magistraalid on intensiivse liiklusega laiad 

tänavad, mille mõlemal suunal on enamasti 

kõnnitee. Magistraalidel sõidab rohkelt 

ühissõidukeid, seal on ühissõidukipeatused ja palju 

jalakäijaid. Lisaks kohalikule liiklusele liigub 

magistraalidel linnaosi ühendav liiklus. 

Magistraaliäärne pink või peatumiskoht ei ole 

jalakäijale enamasti sihtpunkt, vaid lühikese 

peatumise koht. Piirkonnas, kus paremad 

puhkepaigad puuduvad, kasutavad üksikuid 

magistraaliäärseid pinke hea ilma ja vaiksema 

kellaaja puhul ka kohalikud. 

Iga magistraaliäärne kõnnitee ei vaja 

bussipeatustest eemal pinke ega istumisalasid, küll 

aga on vaja prügikaste. Pinkide asemel võib 

kaaluda ka paarikaupa paigutatavaid toole. 

Kui magistraali vahetus läheduses on elumajad, 

võiks istemööbel olla seljaga nende poole, et anda 

elanikele privaatsust. 

Kui kohas on väärt vaade, võiks pingi paigutada nii, 

et istujal on võimalik vaadet nautida. 

Kui istemööbel on ootekoja lähedal, peaks bussi 

saabumine olema pingil istujale näha. 

Kiire liikumisega ala äärde jääv linnamööbel võiks 

olla pigem lihtne kui luksuslik. 

Pink võib ühissõidukipeatusest ka natuke eemale 

jääda: 
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Magistraalide ääres on soovitatav kasutada pigem 
toole, mis paigutusest olenevalt võivad sobida kas 
omaette istumiseks või suhtlemiseks. Toolid 
võimaldavad anda istumiskohale enam funktsioone 
ja vaatesuundi. Prügikast ei pea olema alati 
istumiskoha juures, selle võib paigutada 
kaugemale, ent nägemisulatusse. Pinkide 
paigutamisel tuleb jälgida, et istuja oleks näoga 
vaate ja päikese suunas. 
 

 

Magistraalide käsitlus ei rakendu linnasüdant ja 

ajaloolisi asumeid läbivatele tänavalõikudele. 

Linnasüdant piiritlevad Põhja puiestee, Lootsi, Jõe, 

Pronksi, Liivalaia, Suur-Ameerika ja Tehnika tänav. 

Kergliiklusteed on jalakäija- ja jalgrattaliiklusele 

loodud ühendusteed, mida kasutavad nii 

tervisesportlased kui ka jalutajad. Sealse 

linnamööbli paigutamisel peab rohkem arvestama 

vaadete ja ilmakaartega. Istekohtade tihedus ei pea 

olema ühtlane. Need võiksid paikneda umbes 200–

300 m tagant, aga eelkõige peab kaaluma koha 

sobilikkust puhkamiseks. Kuna kergliiklusteel 

sõidavad ka ratturid, siis peavad puhkekohad 

asuma teest veidi eemal soppides, et ei tekiks 

ohtlikke olukordi. Nii ei pea istmed paiknema 

tingimata teega paralleelselt, vaid võivad 

moodustada ka omaette ruume. 

Pingid võivad olla ka seljaga tee poole, kui selliselt 

avaneb istujale väärt vaade. Prügikastide 

paigutamisel tuleb jälgida, et need ei asuks pingil 

istujale ebameeldivalt lähedal. 

 

 

Ka kergliiklusteedel tuleb istmete paigutusel jälgida 

maastiku sobitumist ja vaate suunda ning võib 

kasutada toole. 

 

Vaikse kulgemise tänavad on korralike 

kõnniteedega tänavad, mida jalakäijad kasutavad 

igapäevasteks käikudeks, näiteks poodi, parki või 

kooli minekuks, või jalutamiseks, nagu kasutatakse 

Pirita tee äärset kõnniteed. 

Linnamööblile tuleb seal leida koha eripärast lähtuv 

loogiline paigutus. Samuti tuleb arvestada 

olemasoleva haljastusega ning võimaluse korral 

rajada linnamööbli ja miljööd loova taimestiku 

kooslus. 

Ühiskondlikult kasutatavate hoonete (koolide, 

haiglate jms) ümbrusesse võib paigutada 

ootajale või aja parajaks tegijale sobiva mööbli, 

näiteks pingi koos lauakesega. 

Elamutevaheline ala, väljak või roheala ei ole 

iseseisev park, aga on kohalikele elanikele 

potentsiaalselt atraktiivne peatuspaik. 

Mõistlik on istemööbel paigutada seal nõnda, et 

sellest moodustuks suhtlusruum. Suhtlust soosiva 

paigutusega istemööbli kõrvale tuleb kavandada 

privaatsemaid istetsoone, mis võimaldaksid 

mugavalt puhata ka üksikul jalutajal. 
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Kohad, kus peatutakse pikemalt, olgu 

mitmekesised: pingid võib paigutada nii päikese 

kätte kui ka puude varju, nii üksikult kui ka 

rühmana.  

 Kui kohas on väärt vaade, võiks pingi 
paigutada nii, et istujal on võimalik vaadet 
nautida. 

 Kui istemööbel on ootekoja lähedal, peaks 
bussi saabumine olema pingil istujale näha. 

 Kiire liikumisega ala äärde jääv linnamööbel 
võiks olla pigem lihtne kui luksuslik. 

 Kuna kergliiklusteel sõidavad ka ratturid, 
siis peaksid puhkekohad asuma teest veidi 
eemal soppides, et ei tekiks ohtlikke 
olukordi. 

 Mööbli asukoha valikul tuleks arvestada 
olemasoleva haljastusega ning võimaluse 
korral rajada linnamööbli ja miljööd loova 
taimestiku kooslus. 

 Linnamööbel tuleb paigaldada kõva- või 
sõelmekattega alale. Otse murupinnale ei 
ole soovitatav mööblit paigutada. 

 Mõistlik on paigutada istemööbel nõnda, et 
sellest moodustuks suhtlusruum. 

 

Suhtlust soosiva istemööbli paigutusel tuleb jälgida, 

et istmete vahemaa oleks mugav ja jalaruum piisav. 
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Tänavamööbli paigutamise põhimõtted 

• Tänavamööbli paigutus peab lähtuma 
kasutajate vajadustest, st peab olema selge 
arusaam, miks kuhugi mööbel või 
mööblikomplekt paigaldatakse. Mööbli 
asukohta ei saa valida mehaaniliselt kaardil 
punkte määrates, koha peal käimata. Iga 
pingi paigaldamiseks tuleb läbi mõelda 
koha funktsioon, komplekti kuuluvad 
elemendid, täpne asukoht, vaate suund, 
sillutis ja pinnas. 
 

• Tänavamööbel peab olema seotud kogu 
tänava kujundusideega. Ajaloolises või 
miljööväärtuslikus linnakeskkonnas tuleb 
pöörata tänavamööbli ja valgustuse 
kvaliteedile erilist tähelepanu. 

 
 Piirkonna visuaalse eripära säilitamiseks 

tuleb lähtuda nt piirkonnale iseloomulikust 
paigutusest või geomeetriast. 
Tänavamööbli elementide asetus peaks 
järgima ruumi geomeetriat (fassaadid, 
liikumisteed ja puud ning teised 
tänavamööbli elemendid), paiknedes 
nendega üldjuhul paralleelselt. 
 

 Asetuses ja paigutuses tuleb järgida 
tänavaruumis ühesuguseid, läbivaid 
vahemaid ja mõõtmeid teistest 
elementidest. 

 
 Linnamööbli elementide vahemaa ja 

paigutuse loogika sõltub liikumise kiirusest 
konkreetses kohas. Kui vaikse kulgemise 
tänaval võib pinke olla tihedamalt, siis 
kergliiklusteel võib neid olla harvemini. 
Prügikastide esinemise sagedus peab 
olema kooskõlas jalakäijaliikluse 
tihedusega. Kergliiklusteede äärde 
asetatakse pingid 300–400 m tagant, 
pikkade käiguteede äärde 100–200 m 
tagant. Tõusuga tee kõrvale tuleb iga 200 m 
(maksimaalselt 300 m) järele rajada 
istepingiga puhkekoht. 
 

• Pinki ja prügikasti ei ole vaja käsitleda 
omavahel seotud komplektina, piisab 
sellest, kui prügikast on nägemisulatuses. 

 
 

• Prügikastide sagedus sõltub jalakäijaliikluse 
tihedusest. 
 

• Prügikastide asukohta määrates on 
soovitatav lähtuda koha eripärast. 
Prügikastid tuleb paigaldada iga avaliku 
hoone sissepääsu kõrvale, 
ühissõidukipeatuste kõrvale, tänavatel 
kogunemiskohtadesse ja ristmike lähedale. 
Prügikaste ei asetata otse hoone sisse- ja 
väljapääsude ega akende ette. 
 

• Prügikastid tuleb paigaldada tugevale 
aluspinnale stabiilselt. Tähtis on veenduda, 
et prügikasti ust saaks prügi 
eemaldamiseks takistusteta avada. 
Prügikast tuleb paigaldada selliselt, et selle 
kasutamiseks ei ole vaja astuda murule. 
 

• Istumiskohad tuleb paigutada hästi 
valgustatud alale. Puhkealale peab olema 
tagatud hea juurdepääs, arvesse tuleb võtta 
ka jalakäijate liikumise loogikat. 
 

• Pingid tuleb paigutada võimalikult 
tuulevaiksesse kohta. Parkides peab 
jälgima, et pinke oleks nii päikeselistes kui 
ka varjulisemates kohtades, et suvel oleks 
võimalik kuumuse eest varju leida. 

 Linnamööbel peab olema paigutatud nii, et 
käiguteed (jalgtee laius min 1500 mm) 
jääksid vabaks. Pingi ette tuleb jätta 
vähemalt 600 mm sillutatud või muu 
kõvakattega vaba ala, seega pingi servast 
jääb vaba ala laiuseks 2100 mm. 
Kergliiklusteedel tuleb pingid paigutada 
pingitaskutesse, tee peab jääma vabaks. 

  



 

9 

 

 Kui prügikast on paigutatud pingitaskusse, 
peab see jääma pingist vähemalt 800 mm 
kaugusele. 

 

 
 

 Prügikasti ei paigaldata kahe pingi vahele, 
kui pinkide omavaheline kaugus on väiksem 
kui 2000 mm. 
 

 Kui prügikast asub pingitaskust väljas või 
kui pink on paigutatud otse kõnniteele, siis 
peab prügikast paiknema pingist vähemalt 
1500 mm kaugusel. 
 

 

 Avalikus ruumis peab tänavamööbel 
paiknema hoonetest vähemalt 300 mm 
kaugusel ega tohi takistada juurdepääsu 
hoonele. Tänavamööbli paigutamisel 
hoonete ette tuleb valida turvaline kaugus, 
et katuselt tulev praht või lumi ja jää ei 
ohustaks mööbli kasutajaid, ega mööblit. 

 Pingid peavad paiknema üksteisest 
vähemalt 450 mm kaugusel. 
 

 Pinke ei tohi paigutada murule või muule 
mittekandvale pinnale. Pingid kinnitatakse 
tugevale ja ühtlaselt siledale aluspinnale 
stabiilselt.  
 

 

 
 

 Mööbli paigutamisel tuleb jätta võimalus 
lund eemaldada ja elementidevahelist ala 
puhastada. 
 

 Sularahaautomaadi lähedusse ei ole 
soovitatav pinki paigutada. 
 

 Soovitatav on eelistada seljatoega pinke 
seljatoeta pinkidele. Seljatoeta pinke sobib 
kasutada põhiliselt magistraalide ääres või 
asukohtades, kus inimestele peab jätma 
valiku, millises suunas istuda ja vaadata. 
 

 Lisaks tavamõõtmetes pingitaskutele tuleb 
luua ka selliseid, mille puhul jäetakse pingi 
kõrvale 1500 mm lisaruumi. Sinna saab 
liikumist takistamata paigutada ratastooli, 
lapsevankri või jalgratta. 
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2. Linnamööbli 
disainipõhimõtted 

Stiil 

Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn, Eesti kõige 
suurem ja kõige mitmekesisema elanikkonnaga 
linn. Tallinnal on oma kuvand ja positsioon 
ümberkaudses regioonis: Tallinn on üks 
Põhjamaade mereväravaid, kunagine jõukas 
hansalinn, mis eemalt võib näida veidi salapärane 
ja külm.  

Mõttelaadi poolest tunneme ennast osana 
Põhjalast, mis annab vihje ka disaini stiilile: 
minimalistlikult elegantne.  

 Linnamööblis peegeldub pealinlik soliidsus, 
tõsiseltvõetavus, vaoshoitus, kvaliteet ja 
põhjamaine vormiselgus ja detailide 
läbimõeldus. 
 

Materjalid 

Eesti ilmaolud on muutlikud: suvel on materjalide 
vaenlaseks päike ja vihm, talvel niiskus ning 
miinus- ja plusskraadide vaheldumine. Tähtis nõue 
istemööblile meie kliimas on, et istme pind ei tohi 
talvel ebamugavalt ja tervist kahjustavalt külmaks 
jahtuda. Nõnda on välistatud kivi-, betoon- ja 
metallistmega pingid. Kasutada võib puitu ja 
polümeere. Polümeersete materjalide puhul tuleb 
nõuda tootjalt nende UV-kindlust, süttimis- ja 
põlemiskindlust (sh ei tohi materjal põledes eritada 
mürgiseid gaase). 
 
Kohalikest puitudest on linnamööblis 
vastupidavaimad lehis, termotöödeldud saar ja 
tamm (tamme puhul peavad kinnitusvahendid 
olema roostevabad ja happekindlad, sest tamm 
soodustab korrosiooni). Väga vastupidavad on ka 
paljud troopilised puidud. Nende puhul peab olema 
FSC sertifikaat. Liimpuidust tooted tuleb 
linnaruumis välistada, kuna liitekohad kipuvad 
päikese ja niiskuse käes pragunema. 

Metalli, kivi ja betooni sobib kasutada struktuurse ja 
dekoratiivse materjalina (v.a istmel). 

 Metallistmed Eesti kliimasse ei sobi. 

 Soovitatav on kasutada puitu õlitatuna, et 
säiliks selle naturaalne välimus. 

 

Kvaliteedinõuded 

Ruum   

 
Linnamööblit, eelkõige pinke, ei saa käsitada 
keskkonnast eraldi. Juba linnamööblit hankides 
tuleb silmas pidada, et see sobiks kavandatavasse 
asukohta ning aitaks luua tervikliku ja kvaliteetse 
linnaruumi. Pink, prügikast või muu element peab 
moodustama vundamendi ja sillutise või muu 
aluspinna lahendusega terviku. 
 

 Kvaliteetse ruumi tagab läbimõeldud  
paigaldusplaan. 

 

Toode 

Pinke ei ole soovitav hankida visuaalide (arvuti abil 
loodud 3D kujutiste) põhjal. Kui toote pakkuja 
eksponeerib oma toodet ainult sel moel, siis on see 
märk sellest, et toode on läbi projekteerimata ning 
toote kasutusmugavust ja vastupidavust pole 
katsetatud. Erilahenduste ja asenduste puhul tuleb 
kindlasti nõuda prototüübi tootmist, mis võimaldab 
toodet enne laiemat kasutuselevõttu proovida (sh 
teha proovipaigalduse) ja vajaduse korral edasi 
arendada. 
 
Toode peab olema ergonoomiline ja mugav 
kasutada, tugeva konstruktsiooniga, hoolikalt 
viimistletud ja läbimõeldud detailidega. Toote 
puitosade pealispinnal ei tohi näha olla ühtegi 
kinnitusvahendit. Samuti ei tohi tootel olla teravaid 
nurki, nii käetoed kui ka istumisosa puitosad 
peavad olema ümardatud. 
 
Toodetele tuleb nõuda vähemalt viieaastast 
garantiid. 
 
 Kõige paremini näitab toote kvaliteeti see, 

kui toode on ennast juba tõestanud. 
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Puit 

Puit on naturaalne ja elus materjal ning selle 
kestvus sõltub nii puiduliigist kui ka konkreetse 
detaili kvaliteedist. Lülipuidu vastupidavust 
mädanemisele (välitingimustele) hinnatakse 
klassides 1–5. Meie piirkonna puitudest on 
vastupidavaks hinnatud termotöödeldud saar 
(klass 1), tamm (sõltuvalt allikast klass 1–2), lehis 
(sõltuvalt allikast klass 3–4) ja mänd (sõltuvalt 
allikast 3–4). Mändi võib kasutada linnaruumis 
erandjuhtudel, ainult kaetuna värvikihiga, mis 
kestab kaua. 

Kasutatava puitmaterjali kohta tuleb esitada FSC 
sertifikaat, mis tagab, et puit on pärit 
vastutustundlikult majandatud metsadest. 

Maltspuidu kohta need klassid ei kehti. Samuti 
sõltub puidu vastupidavus kokkupuutest 
keskkonnaga, näiteks otseses kontaktis 
maapinnaga ei kesta neist ükski kaua. Samuti 
hakkab puit kahjustuma, kui sellele koguneb vesi ja 
tolm. See juhtub kohtades, kuhu tekivad praod 
(päikese ja õhuniiskuse kõikumise mõjul). Selleks, 
et puit kestaks kauem, tuleb seda hooldada tootja 
juhiste järgi. 
 
Teine tähtis parameeter on puidu paksus. Selle 
puhul on reegel lihtne: mida paksem laud, seda 
kauem vastu peab. 
 
Võimaluse korral tuleb toote puitosad katta grafiti 
eest kaitsva kihiga. 
 
 Puiduna on soovitatav kasutada 

termotöödeldud saart, tamme, lehist ja 
troopilisi väärispuite. 
 

 Puitosade ristlõige peaks olema vähemalt 
40 × 20 mm, et tagada osade vastupidavus. 

 
 
Metall 

 
Metalli tähtsaim omadus on korrosioonikindlus 
(niiskus, talvine tänavate soolatamine). 
Metalltoodete korrosioonikindlust võib hinnata 
keskkonnaklassi (ISO 12944, Environmental Class) 
alusel, mis määratakse materjalide ja viimistluste 
puhul skaalal C1 (puhta ja kuiva õhuga tubased 

tingimused) – C5-M (soolase õhuga merelised 
tingimused). Tallinna linnaruum paigutub 
definitsiooni poolest klassi C3  
 
Keskkonnaklass määratakse konkreetse 
viimistluse saanud detailile, aga kui toodet on 
näiteks mehaaniliselt rikutud, siis ei päästa ka 
viimistlusega saavutatud klass. Kui näiteks musta 
terase puhul on tänu viimistluskihile saavutatud 
keskkonnaklass C4 ja värvija lubab, et sellise 
viimistlusega metall kestab 20 aastat, siis füüsiliste 
kahjustuste korral hakkab metall siiski varem 
roostetama. Linnamööbli puhul on füüsiliste 
kahjustuste teke tõenäoline. Seetõttu tuleks nõuda 
tugevamaid lahendusi – parima tulemuse annab 
viimistluskihialune kuumtsinkimine. Õhuke 
elektrotsink ja pihustatav pulbertsink ei taga 
linnaruumis piisavat kaitset. 
 
 
 Metallosad peavad vastama 

keskkonnaklassile C3 ja viimistluskihialune 
peab olema kuumtsingitud. 

 Kõik metallosad peavad vastama kõige 
rangematele nõudmistele ja standardis EN 
ISO 1461 sätestatud nõuetele. 

 Metallosad tuleb katta grafiti eest kaitsva 
kihiga. 

 
 
Betoon 

 
Pinkidel on betoonosad poorivabast siledast 
armeeritud graniitbetoonist C35/45. 
Keskkonnaklass: XC4, XD3, XF2/KK2. 
Terasarmeering: B500B, terasarmeeringu 
kaitsekihi paksus 30mm. Betoonosade servad 
peavad olema ümardatud r 5mm. 
 
 Tallinna linnaruumis võib kasutada ainult 

silebetooni (pesubetoon ei ole lubatud). 
 Linnamööbli betoonpinnad tuleb katta 

grafiti eest kaitsva kihiga. 
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Keskkonnasäästlikkus 

Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid on materjalide 
ökoloogilisus, vastupidavus ja ümbertöödeldavus 
ning võimalikult väike keskkonnakoormus.  
Üldine majanduslik tasuvus oleneb 
hankehindadest, hooldamise hõlpsusest, 
linnamööbli elementide ja materjalide 
vastupidavusest ning esemete kasutusajast. 
 
Puidu puhul tuleb jälgida, et puit pärineks 
metsadest, kus on kasutusel keskkonnahoidlik 
metsandus. See tähendab, et metsa raiumisel ei 
kahjustata metsa elurikkust, saagikust ja 
looduslikke protsesse, metsandustegevust 
korraldatakse piisavalt tasuval viisil ning ei teenita 
tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega 
seotud kohalikke kogukondi kahjustades. Seda 
kõike tõendab FSC (Forest Stewardship Council 
ehk metsahoolekogu) sertifikaat. 
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Pingid 

 Klassikalise pargipingi puhul arvestatakse 
ühe istekoha laiuseks 600 mm. Seega on 
kahekohalise pingi laius 1200 mm, 
kolmekohalise pingi laius vähemalt 
1800 mm jne. 

 Kuna madalalt istmelt on vanematel linlastel 
raske püsti tõusta, jääb pingi istme kõrgus 
vahemikku 430–500 mm. Kõrgemad, kuni 
500 mm kõrgused pingid peaksid olema 
ilma istenurgata (istenurk on 0 kraadi) 
Sellised pingid on mõeldud ajutiseks 
istumiseks, näiteks bussipeatuses. 
Kõrgemalt istmelt on kergem püsti tõusta ja 
seda on mugavam kasutada eakamatel. 

 Istme kaldenurk on 1–3 kraadi. 

 Istme seljatoe kaldenurk on 100–115 
kraadi. 
 

 Pargipingi seljatoe kõrgus peab olema 
vähemalt 400 mm.  
 

 Pingi istme sügavus on üldiselt 400–
460 mm, seljatoeta pingi istme sügavus 
võib olla kuni 500 mm. 
 

 Käetugede olemasolu korral on nende 
parim kõrgus 200 mm. Käetugede kõrgus 
peab jääma vahemikku 175–250 mm. Liiga 
madalale käetoele ei ole võimalik nõjatuda 
ja sellest ei ole abi pingilt tõusmisel. 
 

 Istemööbel peab olema ilma eendite ja 
teravate nurkadeta. Pingi esiserv peab 
olema ümardatud. 
 

 Pingi istmelaudade omavaheline kaugus 
võib olla maksimaalselt 15 mm. 
 

 Pingi istmeosa ja pingi jalad peavad olema 
ühendatud roostevabast terasest poltidega. 
 

 Vabalt seisvate pinkide kaal peab olema 
vähemalt 210 kg. 
 

 Pingi valubetoonist jalgade all tuleb 
kasutada kummiplaate, et betoon ei 
puutuks maapinnaga kokku. See võimaldab 
pinke ka lihtsamalt ümber paigutada. 

 

 Pinkide disain peab arvestama kasutajate 
vajadustega, olema mugav ning ajale ja 
Eesti kliimatingimustele vastupidav. 
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Prügikastid 

• Prügikastide suurus ja paigaldustihedus 
sõltub koha kasutatavusest. Kasutaja 
mugavuse seisukohast on soovitatav 
paigutada pigem väiksemaid prügikaste 
tihedamalt kui suuremaid prügikaste 
hõredamalt. Liiga väikseid (alla 50 l) 
prügikaste ei ole soovitatav paigaldada, 
kuna neid on ebamugav kasutada ja tuleb 
liiga sageli tühjendada. Prügikasti suurus 
sõltub asukohast ja hooldusintervalli 
mõistlikkusest. 
 

• Küljele avatavat prügikasti on teenindajal 
mugavam ja füüsiliselt vähem kurnav 
tühjendada kui kasti, kust kott tuleb üles 
sikutada. 
 

• Käänduksega prügikasti ukse all peaks 
olema vähemalt 200 mm vertikaalset ruumi, 
et uks ka talvel lahti käiks. 
 

• Kõik prügikastid peavad olema pealt 
kaetud. 
 

• Mida laiema nurga alt on prügikasti ala 
ligipääsetav, seda parem. 
 

 Prügikastil peab olema eemaldatav 
sisekonteiner. Prügikasti kilekoti servad ei 
tohi jääda nähtavale. 
 

• Eraldi, selgelt äratuntav tuhatoos, millel on 
piisavalt suur koni kustutamise alus, hoiab 
ära põleva koni viskamise prügi hulka. 
 

• Koni kustutamise alus peab olema 
valmistatud roostevabast terasest või muust 
mittesüttivast ja mittesulavast kergesti 
puhastatavast materjalist. Ala peab olema 
võimalikult suur, et ka lohakam suitsetaja 
sellele pihta saaks. 
 

 Prügikasti ava peab olema maapinnast 
maksimaalselt 1 m kõrgusel, et ka lapsed ja 
ratastoolikasutajad saaksid seda kasutada.  
 

 Prügikast peab olema lukustatav ühe 
lukuga. 
 

 Prügikasti metallosad peavad olema 
kuumtsingitud ja pulbervärvitud. 
 

 Kõik prügikastid tuleb katta grafiti eest 
kaitsva lakiga. 

 

 Prügikastidel peab olema eemaldatav 
sisekonteiner ja koni kustutamise alus. 
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Rattahoidjad 

Rattahoidjate valikul ja paigutamisel tuleb võtta 
aluseks Tallinna rattastrateegia 2018–2027. 

Rattahoidja peab võimaldama selle külge ratast 
lukustada läbi raami ja toetama ratast nii, et see 
rattahoidja küljest maha ei libiseks. Rattahoidja 
disain peaks võimaldama selle külge kinnitada eri 
tüüpi ja suurusega rattaid. 

Enamasti tuleks jätta kahe hoidja vahele 1 m ruumi. 
Rattaparklas, kus suur nõudlus kohtade järele on 
ajutine ja hootine (ürituste kohad, teatrid jms), võib 
tippnõudluse rahuldamiseks paigaldada hoidjad 
tihedamalt – 0,8 m sammuga. 

Rattahooidja peab olema võimalikult kindel ja 
stabiilne. Parim lahendus on sügavamalt (30 cm) 
betoneeritud metallraam. 

Rattahoidjate materjal on harjatud roostevaba 
teras, mis on mõeldud välistingimustes 
kasutamiseks. Roostevaba teras peab vastu nii 
õhu, vee kui ka mitmesuguse agressiivse 
keskkonna korrodeerivale toimele. Roostevaba 
terase kasutusiga on kuni kümme aastat. Lubatud 
on kasutada ka pulbervärvitud, kuumtsingitud 
terast, mille värvitoon on RAL7016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rattahoidja peab võimaldama selle külge 
ratast lukustada läbi raami. 
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Pollarid ja piirded 

Liiklust ja parkimist reguleeriva inventarina on linna 
kuhjunud teisaldatavaid (olemuselt ajutisi) 
betoontõkiseid ja tsinktorupiirdeid, mis risustavad 
linnapilti. Lisaks ebaesteetilisele välimusele on 
torupiirdeid peetud liiklejatele suisa ohtlikeks. 
 

 

Jalakäijate piirdeid käsitleb tiheasustusaladel 
rakendamiseks mõeldud ning tee projektlahendust 
käsitlev standard EVS 843 „Linnatänavad“. Selle 
2016. aasta redaktsioon sätestab, et kui jalakäijate 
piirdele on võimalik otsa sõita, tuleb piirdel 
kasutada ühendusi, mis ei tekita otsasõidul 
lisaohtu. Samuti rõhutab standard, et 
traditsiooniliste jalakäijapiirete puhul on autodele ja 
jalakäijatele ohtlikud nii piirde otsad kui ka 
horisontaalselt kulgevate torude keevisõmblused, 
kui need piirdesse sissesõitmise korral purunevad. 
 
Pollar: Kohas, kus on vaja takistada autode 
läbipääsu või parkimist (nt haljasalale parkimise 
takistamine), sobib piirdeks pollar. Rõhtsa toruga 
tarastamist selline koht ei vaja. 
 
Klassikalise maasse kinnitatava pollari eelis 
betoonkupli ees on lisaks korrektsemale 
väljanägemisele ka see, et ta ei röövi ruumi niigi 
kitsalt kõnni- või rattateelt. Betoonkupliga võrreldes 
on pollar ka piisavalt kõrge, et paistab talvel 
lumehangest välja (vähem komistamist, kukkumist, 
autode lõhkumist). Mõni tootja valmistab samast 
mudelist nii statsionaarseid kui ka teisaldatavaid 
mudeleid (võtmega hülsist välja tõstetavad, nt 
päästesõidukite läbilaskmiseks). 
. 

 

 

Rõhtne piire. Rõhtsa toruga piire on vajalik vaid 
seal, kus on vaja takistada jalakäijaid teele 
minemast. Ka siis on valikuid mitu: piirdeid on 
kõrgemaid ja madalamaid (need meenutavad 
vähem tarandikku), tihedamaid ja hõredamaid. 
Neid saab paigaldada katkendlikult, et markeerivalt 
inimesi nt ülekäigurada kasutama suunata. Piirete 
funktsiooni võib täita ka hekk, rida taimekaste või 
muid haljastuselemente. 
 
 

 
 
Tähtis on vältida linnast karjatarandiku 
kujundamist, kus sajad meetrid torudest tara 
jalakäijaid juhib. 
 
 Rõhtne piire tuleb paigaldada fikseeritult 

katendisse. Ajutisi piirdeid võib kasutada 
vajaduse korral mõistliku aja jooksul. 

Torupiirete ajutiseks paigaldamiseks 
kasutatavatest betoonelementidest võiks teha ühe 
selge valiku, mida kõikjal ühes linna piirkonnas 
kasutada. Praegu kasutusel olevatest soovitame 
kasutada betoonkupleid. 
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3. Hooldus 

Linnamööbel on pidevas kasutuses ja seda 
mõjutab ilmastik, näiteks temperatuuri kõikumine, 
jää, lumi, vihm ja UV-kiirgus. Seepärast on 
linnamööblit vaja ilme hoidmiseks ja taastamiseks 
regulaarselt hooldada. Hooldusel tuleb lähtuda 
tootja juhistest, pidades silmas, et soojas kliimas ja 
lühikese talvega riigis kehtivad juhised ei pruugi 
kehtida meie oludes. Sellisel juhul tuleb vastavalt 
reaalsele olukorrale juhendi hooldussagedust 
korrigeerida. 
 
Õlitatud puitdetailid tuleb taas õlitada iga aasta 
kevadel. Õlitamine võimaldab naturaalse puidu ilul 
esile tulla ja puit näeb ka vananedes hea välja. 
Puidu naturaalne välimus sobib Eesti ja Tallinna 
kuvandiga. 
 
Kaitsva lakikihiga puitu on samuti lihtne hooldada, 
varasemat värvikihti ei ole vaja täielikult 
eemaldada, vaid see tuleb puhastada ja uus 
kattekiht peale kanda. Sellist viimistlust tuleb 
uuendada kahe-kolme aasta tagant. 
 
Linnamööblit tuleb korrapäraselt puhastada (mitte 
ainult grafitist), kuna tolm soodustab niiskuse 
kogunemist, niiskus omakorda mädanemist. 
Puhastamissagedus sõltuvalt toote asukohast ja 
kasutusintensiivsusest on kolm kuni kuus kuud. 
 

Tänavamööbli seisundit tuleb regulaarselt 
kontrollida. Hooldussagedus peab olema kindlaks 
määratud ja eelarvesse peab olema selleks raha.  
 
Hooldussagedusele võib juhendis viidata 
järgmiselt:   
 
Puhastada iga 3–6 kuu järel 
Õlitada kord aastas 
Lakikihti uuendada iga kahe aasta tagant 
 
 

 Istemööbli ja prügikastide metall- ja 
betoonosad tuleb katta grafiti eest 
kaitsva lakiga. 

 Linnamööbel vajab regulaarset tootja 
juhendile vastavat hooldust. 
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4. Linnamööbli paigaldamise 
kontrollnimekiri 

VAJADUS/ VÕIMALUS. Kas konkreetses kohas on 

mööblit vaja ja kas sinna on võimalik seda 

paigutada?  

LIIKUMISE KIIRUS KOHAS. Millise otstarbega 

mööblit on vaja? 

MILJÖÖ. Mis stiilis mööbel kohta sobib? 

HALJASTUS. Kas mööbli paigutusel on võimalik 

arvestada olemasoleva haljastusega või peaks 

planeerima uut haljastust? 

VAADE. Kas kohast avaneb ilus või huvitav vaade, 

millega istemööbli paigutusel arvestada? 

PINNAS JA KINNITUSVIIS. Milliseid 

maastikuehituslikke ettevalmistusi koht vajab? 

Millist kinnitust pinnas või katend võimaldab? Kas 

on vaja ehitada pingitasku? 

LÄHEDALASUV OLEMASOLEV LINNAMÖÖBEL. 

Kas lähedal on linnamööblit, millega uue 

linnamööbli stiil siduda? Kas lähedal asuv 

linnamööbel tuleb uute toodete vastu välja 

vahetada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lisa 1 Tallinna pinkide valiku nõuded ja soovitused 
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Lisa 2 Tallinna prügikastide valiku nõuded ja soovitused 

  



 

22 

 

Lisa 3 Tallinna jalgrattahoidjate valiku nõuded ja soovitused 
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