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Brändi visioon

Joonis 1. Brändistrateegia koosneb brändi visioonist ja brändi väär-
tustest. Vanasadam 2030 brändi visioon ütleb, miks te teete seda, 
mida teete. Sellest peavad lähtuma kõik tegevused, projektid, algatu-
sed ja otsused ning kogu turundus ja kommunikatsioon.

VANASADAM

TOOME LINNA SADAMASSE

Vanasadam on koht, kuhu tahetakse tulla. Koht, kuhu tahetakse 
pikemaks jääda.

See on linn oma parimal kujul - mitmekülgne uudne külalislahke 
koht, mis pakub autentset linnaelamust ning turvalist ja kvaliteetset 
avalikku ruumi.

Vanasadam on linna süda ning koht, kus kohalikud armastavad käia. 
Meritsi saabujatele on see värav Eesti. Maa poolt saabujatele on see 
värav maailma. Nii on see olnud juba sajandeid.

See on koht, kustkaudu liiguvad inimesed ja mõtted. Midagi ehtsat,  
mis kestab ka tulevastele põlvedele.

Sa oled kohal. Tere tulemast! Loodame, et see koht inspireerib sind!

TOOME LINNA  
SADAMASSE

KÜLALISLAHKUS
Kasutajakogemus,  
võõrustamine

UUENDUSLIKKUS
Rohe- ja nutilahendused,  
jätkusuutlikkus

EHTSUS
Tippkvaliteet.  

Osa Tallinnast

MITMEKESISUS 
Avalik ruum.  

Liikuvus

Joonis 1

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS



3

@placeleadership
www.FuturePlaceLeadership.com

Brändi visiooni ülesanne on vastata, miks Vanasadam 2030 
ehitatakse. Vanasadam 2030 eesmärk on tuua linn sadamasse. 
See tähendab, et Vanasadam tuleb kavandada, kujundada, ehitada ja 
sisustada kohaks, kuhu inimesed tahaksid tulla ja pikemaks jääda.

MIS SEE ON? 

Visioon sellest, mida Vanasadam püüab teha ja milline olla. See pole 
bränd. Brändiks on ja jääb koht ise ning selle maine, mis kujuneb aja 
jooksul tegevuse tulemusena. Võrdleme näiteks vanalinnaga: see on 
bränd iseeneses, ilma reklaamlausete ja selgitusteta. 

Tuleb tegutseda ja soovitav maine välja teenida, ning 
brändistrateegia aitab seda teha.

VISIOON

BRÄNDI VISIOONI KESKSED IDEED

1. Vanasadam on innovatiivne ja moodne, mitmekesine ja kaasav 
linnaruum, mis moodustab autentse osa Tallinnast, on külalislahke ja 
inimestele atraktiivne ning pakub head avalikku ruumi – mereäärset 
ruumi, mis on viimaks ometi sobivalt avatud;

2. Vanasadam on sadam, Eesti värav maailma ja maailma värav 
Eestisse.

KASUTAJAKOGEMUS

Kõik otsused peaksid lähtuma just sellest. Millise kasutajakogemuse 
saab iga Vanasadama kaudu saabuja või lahkuja, Vanasadama 
külastaja, elanik ja töötaja? Selle küsimuse vastus määrab 
Vanasadama edu.

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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KOHATUNNETUS

Soovitavad tunded, mida peaksid Vanasadamas kogema teie 
sihtrühmad – elanikud, töötajad, külalised välismaalt ja Eestist – on 
seotud brändi väärtustega.

KASUTAJAKOGEMUS

Kõik otsused peaksid lähtuma just sellest. Millise kasutajakogemuse 
saab iga Vanasadama kaudu saabuja või lahkuja, Vanasadama 
külastaja, elanik ja töötaja? Selle küsimuse vastus määrab 
Vanasadama edu.

Zaha Hadid Architectsi Streamcity 2030 Masterplaan on ambi-
tsioonikas projekt, mis tuleks kõigis aspektides ellu viia. Arhitektuur 
moodustab vajaliku riistvara, ent brändimine on seotud pigem tark-
vara ja organiseerimisega, st kuidas asju korraldada, et saavutada 
strateegilised eesmärgid.

Brändi visioon selgitab, miks Vanasadam 2030 luuakse. Brändi visioon 
(keskel) vastab küsimusele, miks kõike seda teha. Brändi väärtused 
näitavad, kuidas seda saavutada. Mida täpsemalt vaja on, selgitavad 
brändisuunised.

KES KASUTAVAD? 

Kõik Vanasadama loomisega seotud isikud. Nendeks on Vanasadama 
planeerimise, kujundamise, ehitamise ja opereerimisega seotud 
ettevõtted ja inimesed: arhitektid, kinnisvaraarendajad, ehitajad, 
alltöövõtjad, poepidajad, veoautojuhid, kohvikud, spordiklubid, 
Vanasadamasse kaupu tarnivad välised teenusepakkujad jt. Kõik  
nad määravad ja mõjutavad Vanasadama kasutajakogemust.

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS

https://www.ts.ee/wp-content/uploads/2019/12/145.Masterplaan-2030-kokkuv%C3%B5tlik-raport.pdf
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Brändi väärtused

Joonis 2. Brändi väärtuste ülesanne on vastata, kuidas brändi visioon 
(joonisel keskel) ellu viiakse. Välimises kihis on kirjas, mida on kavas 
teha.

Need on brändi tugitalad. Kas teie tegevus, projektid ja otsused 
lähtuvad brändi väärtustest? Kui jah, siis head brändimist ja jõudu 
tööle! Kui mitte, siis tehke vajalikud korrektuurid.

Miks-kuidas-mida raamistikus näitavad väärtused, miks ja kuidas 
tehakse. Need annavad vastuse, kuidas avada Tallinn merele ja 
maailmale.

Kõik Vanasadam 2030 arendusega seotud eri huvipoolte tegevused 
peavad järgima või toetama kõiki väärtusi. Kõigil tegutsejatel on oma 
roll, mida tuleb kohabrändi aktiveerimiseks täita.

TOOME LINNA  
SADAMASSE

KÜLALISLAHKUS
Kasutajakogemus,  
võõrustamine

UUENDUSLIKKUS
Rohe- ja nutilahendused,  
jätkusuutlikkus

EHTSUS
Tippkvaliteet.  

Osa Tallinnast

MITMEKESISUS 
Avalik ruum.  

Liikuvus

Joonis 2
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AUTENTSUS

Eesmärk on tagada võimalikult autentne kasutajakogemus, kehtesta-
des kõrgeimad kvaliteedistandardid ning planeerides piirkonna koha-
like elanike jaoks ja kaasabil.

Autentsusele keskendumine võimaldab Vanasadamal pakkuda ehtsat 
ja tõelist kogemust osana Tallinna linnast.

Eesmärk on tagada võimalikult autentne kasutajakogemus, kehtesta-
des kõrgeimad kvaliteedistandardid ning planeerides piirkonda 
kohalike elanike abiga. See aitab luua kohaväärtust ning sobitada 
piirkonna ajaloolisse konteksti vanalinna, Rotermanni kvartali ja 
Kalasadama kõrvale.
Vanasadam on osa südalinnast.

Tagades toodete, teenuste ja linnaruumi kõrgeima kvaliteedi, tagame 
ühtlasi ka autentsuse. See tähendab, et loodu on ehtne.

Et seda saavutada, peab Tallinna Sadam kehtestama Vanasadam 
2030 projektile kõrgeimad kvaliteedistandardid ja neid järgima 
ning nõudma nende järgimist ka teistelt. Eelkõige nõuab see inves-
teeringuid ja ärakuulamist. Et saada vanalinnale väärikaks naabriks, 
on tarvis kvaliteeti ja aega. Kõrge kvaliteet ei pruugi siiski tähendada 
kõrgeimat hinda. See tähendab, et tehakse õigeid otsuseid, õigel 
viisil ja õigetel põhjustel. Autentse tulemuseni ei vii odavad ja kiired 
lahendused, millega püütakse säästa aega ja kulusid.

Vanasadama Masterplaan 2030
Lk 73

„Tallinn on koht, millel on selge identiteet ja mida on lihtne mõista 
eelkõige linna struktuuri ja asukoha kaudu, olenemata selle 
vaatamisväärsustest ja pärandist.

Uued maamärgid, väravad ja kogunemiskohad kajastavad linna 
olemust ja identiteeti, aitavad inimestel leida liikumisteid, pakkudes 
meeldejäävaid tegevusi ja sobivaid sisenemiskohti.

Arendus peaks säilitama olemasolevad liikumissuunad ning rõhutama 
vaateid ja vaatealasid. Hoonete projekteerimine peaks toetama nende 
liikumissuundade olulisust. Hästi projekteeritud nurgad, head [detailid] 
ja materjalide kvaliteet aitavad kõik kaasa eristuva identiteedi ja 
meeldejäävate kohtade loomisele.“

Zaha Hadid Architects

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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Vanasadama Masterplaan 2030
Lk 43, 61, 73

„Mitmekesisus ja valik saavutatakse üldiste arengusuundade ja
kasutusviiside kaudu, mis toimivad koos kohalikele vajadustele
vastavate oluliste elujõuliste kohtade loomisel. Vanasadama arendus- 
plaan 2030 pakub mitmekülgseid ühilduvaid ja koostoimivaid 
kasutusvõimalusi, et luua elujõuline keskkond, rahuldada kohalikke 
vajadusi ning pakkuda erinevate tasandite mitmekülgsust ja valikuid.
Samuti täiendavad linna ja sadamat uued kasutusviisid. Hoonestus 
peaks suutma tagada erinevaid kasutusviise aladel. Segakasutuse 
arendamine pakub tulevikus suurimat paindlikkust ja aitab meelitada 
inimesi elama, töötama ja tegutsema samas piirkonnas.

Varade mitmekesisus võimaldab elanikel ja ettevõtetel kohaneda 
muutuvate majandustingimustega, tegevuse laiendamise ja kitsen-
damise ning suurusega või muutuva peremudeliga.

Täiustatud avalik ruum võimaldab linnaga taasühendada osa 
Tallinnast, mis praegu on raskesti ligipääsetav ja mitte kuigi ligi-
tõmbav.

Vanasadama asukoht kesklinna ja vanalinna vahetus läheduses
soodustab jalutamist ja jalgrattasõitu, vähendades autoliiklust.

Kavandatavad uued kergliiklusteed peaksid soodustama jätkusuutlikke 
transpordiliike ja vähendama autode kasutamist.

Kõigil põhiruumidel on oma eripära nagu puitmööbel (tekk, platvorm), 
eristuvad puud ja taimestik, sillutis ja kunst.“

Zaha Hadid Architects

MITMEKESISUS

Eesmärk on tagada rikkalik ja mitmekülgne kasutajakogemus kõikidele 
inimestele ja ettevõtjatele, ning et Vanasadamaga seotud ettevõtted 
vastaksid Vanasadama standarditele. Teha Vanasadamast sihtkoht, 
kus pakutav avalik ruum on juba iseenesest väärtus.

Mitmekesisusega töötamine aitab Vanasadamal kujundada linna, 
mille avalik ruum on kõigile avatud, sotsiaalselt vastutustundlik ja 
kaasav. Kui tänavatel on rahvast, on tegemist elus ja terve linna-
keskkonnaga, kus äridele jagub kliente, on piisavalt võimalusi vaba 
aja veetmiseks ning ka tööalaselt uute inimestega kohtumiseks. 
Mitmekesisus peab horisontaalse põhimõttena suunama kõiki 
otsuseid ja kogu juhtimist. Tallinna Sadam peab olema eeskujuks, 
järgides neid standardeid ka ise.

Ettevõtete sotsiaalne vastutus (Corporate Social Responsibility) aitab 
tagada, et Vanasadamas tegutsevad ettevõtjad investeerivad oma 
ruumides säästvatesse lahendustesse ning hoolitsevad oma töötajate 
ja ümbruskonna eest.

Vanasadam saab hinnatud sihtkohaks, kui selle avalik ruum vastab 
mitmekesistele vajadustele ning pakub hoolikalt kujundatud, 
ligipääsetavaid ja turvalisi kohti ja mitmesugustest tegevustest 
koosnevat pidevalt uuenevat programmi.

Kohaloome on ülioluline, et kujundada avalik ruum ühiseks 
eluruumiks.

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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KÜLALISLAHKUS

Eesmärk on, et kõik Vanasadamas viibijad tunneksid end oodatuna 
ning kujuneks välja külalislahke kultuur ja kohavaim.

Külalislahkusega töötamine aitab kujundada Vanasadama 
linnapiirkonnaks, mille avalik ruum, kohvikud jm on atraktiivsed ja 
sõbralikud nii läbikäijatele kui ka elanikele ja töötajatele, mille
tulemusena sünnib parem kasutajakogemus. Selle saavutamiseks 
pakutakse parimaid teenuseid ja kogemusi ning seatakse eesmärgiks 
kohelda elanikke, sadamas töötajaid, kohalikke ja väliskülalisi ning 
kõiki kliente maksimaalse sõbralikkusega.

Külalislahke kultuuri kujundamiseks on Tallinna Sadamal oma  
„Teeninduskompass“ ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava. 
See on meie ühine kokkulepe ja lubadus nii üksteisele kui ka meie 
külastajatele, et sadamas oled sa alati oodatud, siin me hoolime 
üksteisest!

Kasutajakogemust kahjustab näiteks ebaviisakas ettekandja 
kohvikus, või kui poodi toidukaupa toov veok kihutab. Sel juhul on 
kohvikuelamus keskpärane või vilets ning tänav tavaline ja liiklusohtlik, 
kõndimiseks või rattasõiduks või mängimiseks ebaturvaline ja 
ebameeldiv. Taolisi kohti on Tallinnas ja kogu maailmas juba küllaga. 
Teie eesmärk on luua külalislahkem keskkond.

Vanasadama Masterplaan 2030
Lk 72

„Kõigi arendusvõimaluste plaanimisel tuleks Tallinna ajaloolist olemust 
rõhutada. Tallinn peaks uusarenduste puhul koos kogukonna vajaduste 
rahuldamisega säilitama ala ajaloolise pärandi ja identiteedi ning
looma mitmekesise linnaruumi. Eriline loodus- ja ajalooline keskkond, 
vaated ja asend peaksid olema uusarendustele inspiratsiooniks. 
Materjalid, hoonete suurused ja arhitektuur ning arenduse ulatus 
peaksid arvestama kohalike ja piirkondlike traditsioonidega.“

Zaha Hadid Architects

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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INNOVATSIOON

Eesmärk on tagada, et uus linnapiirkond projekteeritakse ja ehitatakse 
ning seda hallatakse ja kasutatakse innovatiivselt, ja et tehtu jääks 
kestma sajanditeks.

Innovatiivsus on mõtteviis. Säästva innovatsiooniga töötamine 
aitab Vanasadamal pidevalt esirinnas püsida. Samuti tähendab see 
keskendumist säästvatele ja keskkonnasõbralikele lahendustele. 
Kohaliku, riigi ja rahvusvahelise tasandi innovatsiooni- ja säästvus-
aruteludes osalemine loob Vanasadamale innovatiivset mainet.

Eesmärk on tagada, et uus linnapiirkond projekteeritakse ja 
ehitatakse ning seda hallatakse ja kasutatakse innovatiivselt. 
See tähendab tervisliku elu- ja töökeskkonna loomist, uute 
ringmajanduse, nutimajanduse ja rohelise majanduse ärimudelite 
toetamist, kliimamuutustega võitlemist ning eeskuju linna teistele 
kinnisvaraarendajatele, tuues kasu ka väljaspool Vanasadamat 
ja teenides suuremat eesmärki. Teisisõnu, võrdselt olulised on nii 
inimesed, planeet kui ka kasum.

Vanasadama Masterplaan 2030
Lk 43, 90

„Jätkusuutliku arengu soodustamiseks toetab arendusplaani 
transpordistrateegia head ühistranspordi juurdepääsetavust, eriti 
ettepanekuid uute bussiühenduste loomiseks piki kavandatavat Reidi 
teed ja terminalide piirkonda suunduvat trammiteed.“

Zaha Hadid Architects

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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Kohatunnetus

Iga koht tekitab emotsioone ja loob inimestevahelisi 
sidemeid. Milliseid emotsioone peaksid brändi väärtused 
ideaaljuhul tekitama?

AUTENTNE – EHTNE

Kuidas tekitada tunne, et miski on ehtne ja autentne? Võimalikult  
kõrge kvaliteediga, investeeringutega toote, teenuse, kogemuse või 
koha viimistlusse. Hea kvaliteet tähendab, et miski on päris, mitte 
ersats; see loob ehtsust ja ehtsa tunde ega jäta pooliku lahenduse 
muljet.

MITMEKÜLGNE – HINNATUD JA INSPIREERIV

Kui erinevad inimesed tunnevad end teretulnuna, kuna nende 
juurdepääsu-, turvalisus- ja tegevusvajadused on rahuldatud, 
tunnevad nad end hinnatuna ja osana kohast. Koht pole neile
võõras, vaid kaasab neid. Linnaruum, mida kõik saavad demo-
kraatlikult jagada, on ühine eluruum. Tagades juurdepääsetavuse, 
turvalisuse ja võimalused erinevateks tegevusteks, saab luua 
inspireeriva kogemuse ja kohtuda uute inimestega.

Ettevõtete sotsiaalsele vastutustundele keskendumine aitab neil 
korraldada ja inspireerib ka teisi korraldama igapäevategevust 
vastutustundlikult (keskkonna, töötajate suhtes) ja ümbruskonna  
eest hoolitsema.

BRÄNDI VISIOON          BRÄNDI VÄÄRTUSED          KOHATUNNETUS
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KÜLALISLAHKE – SÕBRALIK, SAABUMISE TUNNE.

Sadam võib olla kas värav, kust lihtsalt läbi käiakse, või siis koht, kus 
külalised maalt ja merelt tunnevad end teretulnuna, koos kohalikega 
ja mitte nende arvel. Sõbralik ja abivalmis õhkkond aitab sihtkohas 
tekitada tunde, et ollakse kohale jõudnud, et ollakse sihtkohta 
saabunud.

INNOVATSIOON – EESTVEDAMINE

Innovatsioon tähendab uute väljavaadetega tutvumist ja tee näitamist 
tulevikku. Üks peamisi tulevikutegureid on kliimamuutused, mistõttu 
tuleb hoolitseda ümbruskonna eest. Tegutsemine aitab luua teemaga 
seoses vastutustunnet ja kogukonnatunnet. Innovatsioon on võimalik 
ning tulevaste põlvede ja jätkusuutlikkuse huvides vajalik, ehkki tihti 
raske. Oluline on olla eestvedaja.

Vanasadama Masterplaan 2030
Lk 72

„Olemus ja kohavaim – Piirkonna olemust rõhutab arengu kohalike 
eripärade, ajaloo-, kultuuri ja traditsioonide tunnetus.“

Zaha Hadid Architects
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