
Mida
tähendab
inimeste jaoks
tark linn?



Tehnoloogia on osa kultuurist 



AGENDA

Miks on vaja inimestest aru saada?
Kuidas antropoloogia aitab?
Proovime järgi!



Kui sa tahad teada, kuidas loomad elavad, siis sa ei
lähe loomaaeda, vaid lähed džunglisse.

Martin Lindstrom, antropoloog



Mida antropoloog teeb?

Suhtleb 

inimestega

Intervjuud, 

kokkusaamised, 

vaatused

Kaardistab

võrgustikku

Lumepallimeetod, 

fookusgrupp,

kontaktide leidmine

Mõistab 

suhtlusviise

Netograafia, 

osalus 

veebitegevustes

Kuulab ja saab 

aru vajadustest

Analüüs, mustrite 

märkamine,

konteksti loomine,

vajaduste selgitamine, 

kasutajateekonnad

Vahendab 

uusi ideid

Soovitused, 

raportid, 

konsultatsioon, 

prototüüpimine, 

testimine



Kindlam on ikka
registratuuri helistada, 

sest internetis
vabanevaid auke ei

kuvata. Inimlik skeptilisus
tehnoloogia osas

Aga mis siis kui mingi
projekt aetakse liiga
keeruliseks? Ehk siis
tehakse nii nutikas, 

et lihtinimene ei saa
aru. 

Kas see on Smart City mõte, et 
me teeme elu ebamugavaks ja
keerame jõuga selliseid asju, 
mis paistavad välja ilusad…



Ootused tehnoloogiale

ARENDAJA TELLIJAKASUTAJA

● Uuenduslik
● Nutikas
● Töökorras
● Lihtne
● ...

● Probleemile vastav
● Taskukohane
● Töökindel
● Jätkusuutlik
● ...

● Kasulik
● Kättesaadav
● Kiire
● Usaldusväärne
● Mugav ja lihtne

NB: Ei tohi välja jätta neid, kes
tehnoloogiat ei usalda ja ei kasuta.



Kuidas õpetada 
tehnoloogiale inimlikkust?

Millist tehnoloogiat on vaja?



"Automaadil on paha tuju. Nagu meil
oleks talv esimest aastat.”

“See on Poola loogika, siin ei käi asjad
loogiliselt.”

“Inimesed toksivad koodi ja siis ütlevad, 
et see ei tööta.” 

“Seda näeb ikka tihti, et meil on pakk
lehti kapis või näiteks mobiiltelefon. 
Nemad ju ei tea, kuidas see pakimajandus
käib.”

Kuidas tehnoloogia töötab?



Tark linn on rohkem kui tehnoloogia

Teeme linna selliseks, et ma tõesti tuleks
õhtul välja, jalutaks, et mul oleks seal 

mõnus olla. Värvime majad ilusamaks. Miks
seal kusagil muusika ei käi? Praegu mul on 
3,5 km lähima kohvikuni. Inimesed istuvad
kodudes. Ma istun ise ka, sest mul ei ole 

õhtul midagi teha.  Väikseid pisikesi üritusi
seal sees või midagi teistmoodi teha seal 

tasapisi



Mida inimeste jaoks tähendab Tark linn?



Täna sõitsin esimest korda bussiga. See oli “meeldiv”. Läksin
bussi, tahtsin kümneka eest pileti osta, bussijuht ütles, et ei 
saa, väikseim raha, mis nad vastu võtavad on 5 eurot.

Küsisin siis, et äkki ma saan mobiiliga maksta. Juht ütles, et no saab 
küll ja et bussi akna peal on juhend, kuidas mobiiliga osta. Läksin siis 
sinna ja vaatan, et ahhaa, ühe korra piletit ma ei saagi mobiiliga osta, 
saab ainult 10 päeva pileti. 

Nii, siis vaatasin tasku üle, leidsin ühe-eurose, jess, äkki saan selle 
eest pileti… ei saa, pilet maksis 1,50. 

Noh, bussijuhil hakkas minust kurb ja ütles, et okei, sõida jänest.



Inimlikud emotsioonid linnaruumis

“Inimene vajutab korra nuppu, ootab selle punase ära, 
jõuab sinna keskele, saab aru, et ta peab uuesti
vajutama, siis üldiselt ta ei viitsi enam uuesti oodata, 
vaid ta sõidab ka punasega üle.”

“Inimesel ongi, et kui ei tea, kuhu lähed, siis ongi
natuke kõhe.”

“Stroomi metsa ei julge ma üksi minna. Mul tervis
kehv ja kes teab, mis võib juhtuda. Seal vähe inimesi, 
keegi ei näe kui mul halb hakkab”





Mitmekülgsus on ka äge. Igalpool ei pea kõik olema ühtemoodi silutud
ja lakutud. Et võib vabalt küll jätta neid kultuuriloolisi pärandeid ka. 
Neid on mõnes kohas juba tehtud ka julgemalt. Et kui on kuskil mingi
vana vare või laga, siis seda võib ju eksponeerida, selle asemel et kõik
maha lükata ja teha kõik ühtemoodi steriilselt korda. 





Targa linna eeltingimused

Nügimine
SmartCity kontseptsioon võiks olla ka natuke selline et… et 

murrame neid inimesi, kes tahavad kusagil salajas olla. Mida

rohkem me oleme avalikud, seda vähem me teeme mingeid

sigadusi.

Kaasamine
Ma arvan, et SmartCity ja kogukonna arendamine on 

omavahel nii seotud. /…/ Kui arendada seda alt ülespoole, et 

kui hakataks rohkem koos käima, väljas istuma… . /.../ Ärme

räägime SmartCityst ainult kui kesklinnast. Viime selle

ühtlasemaks, et ta oleks igal pool mõnus. 



Kuidas viia innovatsioon kokku
inimeste praeguse käitumisega?



Terviklik 
lähenemine

Mulle seostub see linnaga, kes teeb tarku otsuseid. Ja

see ei puuduta mitte ainult mingit linna

investeeringuplaani, vaid see seostub mulle eeskätt

kogu keskkonnaga. Linn, otsuseid tehes peaks olema

kogu keskkonna kooslust arvestav: linn ei ole ainult

inimesed, vaid seal on ka taimne kooslus ja on loomne. 

Targal linnal on erinevad kihid. Üks on disainida tarku

lahendusi kohalikul tasandil, aga teine on see, kuidas

see on seotud teiste linnade ja piirkondadega Eestis. 

Tore on olla tark linnana, aga kui need lahendused ei

ole levinud laiemalt, siis see pikas perspektiivis pole 

jätkusuutlik. 



10 põhimõtet

● Võta aega

● Mine inimese loomulikku 
keskkonda 

● Pane tähele sotsiaalseid 
suhteid

● Mitmikvaade: märka 
emotsioone, ootamatuid 
vaatenurki, paradokse

● Tee välitöid tihti ja kaasa 
otsustajaid 

● Valideeri kõhutunnet, aga luba
ka uue avastamist

● Mõista kasutajate ideid ja
mõtteid

● Kogu värvikaid tsitaate

● Hinda liigutavaid lugusid

● Hoia kasutajate lähedusse



Aitäh kuulamast!

Mida vaadelda? Kõike!
Keda uurida? Kõiki! 

Keiu Telve
Antropoloog
Rakendusliku Antropoloogia Keskus/ Vabamu
keiu@antropoloogia.ee
+372 53 843 779

mailto:keiu@antropoloogia.ee

