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Mis teeb pehme linna pehmeks?

Pehme on miski, millel on pistmist reageerimisvõimega
mahutav, neelav, painduv, elastne, vabandatav, 
tolerantne, paindlik, venitatav, pikendatav, 
kohanduv, muudetav, nõtke, anti-fragiilne 

Pehme on miski, millel on pistmist kergusega
lihtne, selge, ”ladna”, pingutuseta, 
sujuv, intuitiivne, arusaadav

Pehme on miski, millel on pistmist mugavusega
mugav, õdus, turvaline, kaitstud, hoitud, 
rahulik, vaikne, ”hygge”

Pehme on miski, millel on pistmist jagamisega
sotsiaalne, ühine, vastastikune, osalev, avalik

Pehme on miski, millel on pistmist paljususega
ühendatud, hübriidne, segakasutusega, 
kattuv, multifunktsionaalne, seotud

Pehme on miski, millel on pistmist lihtsusega
lihtne, soodne, tagasihoidlik 

Pehme on miski, millel on pistmist väiksusega
inimmõõtmeline, individuaalselt kontrollitav, 
fraktaalne, ise otsustav

Pehme on miski, mis on meeli ergutav
sensoorne, nauditav, šarmantne, veetlev, intrigeeriv

Pehme on miski, millel on pistmist rahuga
rahulik, vaikne, jahe, tagasihoidlik, 
mõõdukas, endassesüüvinud, mahe

Pehme on miski, millel on pistmist usaldusega
kindlus, selgus, veendumus, enesekindlus

Pehme on miski, millel on pistmist hoolega
õrn, kaastundlik, poolehoidev, empaatiline, hooliv, leebe

Pehme on miski, millel on pistmist kutsuvusega
kutsuv, ligipääsetav, läbitav, avatud

Pehme on miski, millel on pistmist ökoloogiaga
kerge puudutusega, naturaalne, hooajaline, 
väikese süsiniku jalajäljega

Räägime lihtsusest, mugavusest ja hoolest argielus

tihedus, mitmekesisus 
ja lähedus argielus
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Kujutle linna, kus saab magada lahtise aknaga ja jalgsikäidav ruum 
algab kohe korteriuksest välja astudes. „Pehme linn“ räägib lihtsusest 
ja mugavusest, tihedusest, millel on inimlik mõõtkava. Pehme linn 
kohaneb meie pidevalt muutuvate vajadustega, toidab meie suhteid ja 
mahutab meie argiseid asjaajamisi ja naudinguid. 

„David Sim võtab kokku (minu jaoks) linnaehituses kõige olulisema, 
ruumi ja ühiskonna, ruumi ja inimese suhte. Pehme linnaruum kutsub 
kohtuma, olema, elama, liikuma ja on ehitatud säästlikul, jätkusuutlikul 
viisil. Pehme linnaruum on säilenõtke - muutustega hästi kohanev. On 
rõõm tõdeda, et selliseid kohti, nende algeid, on ka meil Eestis, aga 
palju on veel ja paremini teha. Ehitada ehitamise pärast on ressursi 
raiskamine, seda enam teha ei saa ega tohi. Planeerida ja ehitada 
on mõtet vaid siis, kui suudame lisatavaga inimeste elukvaliteeti 
parandada, teha vähemaga targemalt, rohkem. Selleks, et linn looks 
heaolu, oleks pehme ja seeläbi muutustele vastupidav - säilenõtke - on 
teatud eeltingimused. Neist see raamat räägibki. Usun, et eesti lugeja 
ja elukeskkond on muutuseks valmis. Valmis muutuma ja muutma 
pehmemaks. See raamat on hea algus.“ 

Yoko Alender - arhitekt, linnaplaneerija, Riigikogu liige 
Raamat Pehme linn, mis on tänaseks ilmunud kahekümnes 
keeles üle maailma, on kindlustanud David Simile koha 
elamisväärse linna ja jätkusuutliku planeerimise suurimate 
mõtlejate hulgas.

David alustas arhitektuuriõpinguid Šotimaal, aga peale Jan 
Gehli loengute kuulamist otsustas kolida Skandinaaviasse, 
et seal käia lõpuni haridustee. Peale esinduslikku karjääri 
Lundi Ülikoolis Rootsis, töötas ta 18 aastat Gehli arhitek-
tuuribüroos, nägi büroo kasvamist neljapealisest seltskon-
nast pööningul maailmakuulsaks brändiks, millel on haru- 
kontorid Kopenhaagenis, New Yorgis ja San Francisco’s. 

Lugupeetud praktikuna on David Simil imetlusväärne 
portfoolio üldplaneeringutest, linnastrateegiatest ja disaini 
projektidest üle ilma: Šoti mäestikest Patagoonia järvesti- 
keni ja Melbourni eeslinnast Tokyo all-linnani. Planeerimis- 
protsessi uuendamiseks on David välja arendanud hulga 
koostöövorme ja kaasamise tööriistu, mis viiks tihedama 
ja mitmekesisema linnaruumini kaotamata inimlikku mõõt-
kava. Dokumentaalfilmis ”The Human Scale” on näha 
kuidas David juhtis Christchurchi kesklinna taastamiskava 
peale 2011 aasta kohutavat maavärinat. Tänaseks töötab 
David peamiselt Rootsist Gehli büroo vanemeksperdina 
ja juhib samal ajal oma sõltumatut konsultatsioonibürood, 
muutes nii linnu ja asumeid pehmemaks.
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