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Illustratsioon 1. Killustiku tänava uuendatud ruum.
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Sissejuhatus
Käesolevas töös soovin leida idee kuidas mõtestada ümber linnakeskkonna ruumide 
kasutamine elamurajoonides. Pole saladus, et Tallinna linna kõigis linnaosades on 
selliseid kasutamata ruume. Minu jaoks on alati olnud küsimus, miks tihti suuri alasid 
kuidagi ei kasutata ja nii jääbki seni, kuni neist uued parkimiskohad tehakse. Projekt 
sündis Lasnamäe piirkonnas, Sikupilli, Majaka ja Killustiku tänavate vahel asuva terri-
tooriumi näitel.

Valitud alal on potentsiaalne ruum, mille kaudu on võimalik mõjutada inimeste ig-
apäevaelu, muutes tuttava ruumi mugavamaks ja kasutamiseks huvitavamaks. Selle 
magistritöö projekti raames on ette võetud mitmeid tänavaruumilahendusi, mis ai-
tavad seal elavaid inimesi kokku viia, pakkudes mitmekülgseid lahendusi praeguseks 
kasutamata ruumile. Nendeks lahendusteks on: uute jalakäijate teede paigutus koos 
istumisaladega, garaaži kasutamine potentsiaalse alana uute funktsioonide leven-
damiseks ning kogukonna aia rajamine. Kõik need funktsioonid on suunatud tooma 
inimesi kokku ja soodustada kokkukuuluvust ja turvatunnet läbi kollektiivsuse.

Kortermajade vahelisel ruumil, mis meid päevast päeva ümbritseb, on otsene seos ja 
mõju meie enesetundele. Iga väljak, tee või pööre maja taga kutsub meis esile tea-
tud emotsioone, mis kokkuvõttes moodustavad üldpildi meie arusaamast ruumist. 
Inimese elupaiga ja sellekohasesse õitsengusse saab luua lihtsalt hoonetevahelise 
ruumi füüsilisi formaalseid parameetreid kohandades1 ja mina leian, et ruumid vaja-
vad väikest sekkumist, et muutuda just selliseks kohaks, kus inimene end mugavalt 
tunneb, peaasi, et teatakse, mida inimene selle mugavuse jaoks täpselt vajab.

Mina näen hoonetevahelisi ruume teatud liimina2, mis ühendab ala mitte ainult füüs-
iliselt, vaid ka vaimselt, pakkudes inimestele ruumi aega veetmiseks ja sotsialiseeru-
miseks, mis on oluline aspekt iga isiku jaoks. Kollektiivsus on see aspekt, mis suures 
osas aitab hoida teatud alasid puhtana ja korras, andes inimestele võimaluse kasuta-
da neid nii, nagu nad soovivad, ilma tarbetu ebamugavuseta.

Töö käigus on üheks peamiseks ülesandeks aru saada, milliseid muutusi ruumid va-
javad, et muutuda kutsuvamaks ja mugavamaks. Seetõttu on selle töö üks peamisi 
eesmärke töötada sotsiaalse teguriga ja võtta arvesse inimeste nõudmisi nende elu-
kohaga otseselt seotud ruumide lahendamisel.

1 Kryvi, M., Ma, L. (2018). The Limits of the Livable City: From Homo Sapiens to Homo Cappuccino, Avery Review 30. 

Cities for Homo Sapiens, lk. 4.

2 Segal, R., Verbakel E. (2008). Urbanism Without Density, lk. 8.
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1. Kollektiivsuse mõiste
Mõeldes ühistele ruumidele, mida me iga päev vaatleme ja kasutame, kerkib sõna 
“koos” kohe esile, sest me kõik oleme osa ühest ühiskonnast. Iga inimene tajub kesk-
konda omamoodi, märkab just tema jaoks tähendusrikkaid tunnuseid ja funktsioone. 
Sellest hoolimata on kõigil inimestel omamoodi detailide loetelu, mis ühendab näge-
muse ideaalsest või ideaalilähedasest ruumist igaühe jaoks. Selles mõttes omandab 
kollektiivsuse mõiste ühise ruumi kontekstis tähendusliku positsiooni.

Käesolevas töös kasutatakse kollektiivsuse mõistet korduvalt, mistõttu on mõttekas 
selgitada, mida selle mõiste all täpselt silmas pean. Kollektiivsus on ühtekuuluvus ja 
vastastikune austus, nagu ka vastastikune abi ja ühiskasutus. Kollektiivsus toob inime-
si kokku ning aitab luua usaldust ja turvatunnet omamoodi kommuunis ning just see 
aspekt muudab kollektiivsuse selles töös nii oluliseks punktiks.

Linn on just see koht, kus eradomeen võib olla ja on sageli sotsiaalne domeen, sama 
palju või isegi rohkem kui avalik domeen,3 mis omakorda aitab mõista sotsiaalse te-
guri olulisust. Sotsiaalne komponent on oluline nii privaatse kui avatud ruumi puhul, 
ainult avaliku ruumi puhul on sotsiaalsus sageli kitsendatud ja hõlmab vaid teatud 
inimgruppe. Suhtlemine toimub ainult tuttavate vahel.

Avalikus ruumis privaatsuse mõiste on hägune, kuid samas valitakse sageli, et ei ka-
suta seda või teist ruumi, sest see jätab mulje, et oled võõras ja asud endale kätte-
saamatus ruumis. Selleks, et mõista, mida ruum täpselt vajab, selleks, et saada teatud 
piirkonna kollektiivsuse punktiks ja keskuseks, tuleb mõista, et arvesse võetakse eri-
nevaid aspekte, alustades elanike endi nõudmistest ja lõpetades võimalustega. 

Kogukonda taastav kontekst on pigem võimalus, suuremeelsus ja kingitused, mitte 
probleemide lahendamine, hirm ja kättemaks,4 ja just sel viisil tuleks käsitleda kollek-
tiivsuse teemat. Kogukonda taastamise protsessis pole oluline mitte ainult tulemus 
ise, vaid ka astutud sammud ja viis, kuidas inimesed hakkavad tundma ühtsust. Oskus 
näha muutuste võimalikkust ja seda, milliseid muutusi see endaga kaasa toob, aitab 
olla avatum uute ideede kohandamiseks.

Kogukonnad on inimsüsteemid, mille vormi annavad suhteid loovad vestlused,5 mis 
tänapäeva elus taanduvad sageli tagaplaanile, piirdudes vaid korteriühistu koosole-
kutega, kui ilmnevad teatud probleemid, mis nõuavad kollektiivseid lahendusi. Ruumi 
arendamiseks ja eriti korterelamutega piirkonnas, kus elab palju inimesi, on oluline 
arvestada kollektiivsuse aspektiga. Kollektiivsus kui mehhanism ei aita inimestel mitte 
ainult oma keskkonda teistmoodi vaadata, vaid ka elu sisse puhuda ümbritsevasse 
ruumi.

3 De Solà-Morales, M. (2008). Public and Collective Space: The Urbanisation of the Private Domain as a New Chal-

lenge, in La Vanguardia, May 12th, Barcelona 1992, reprinted in “A Matter of Things”, Rotterdam: Nai Publishers.

4 Block, P. (2008). Community. The structure of belonging. San Francisco: Berrett–Koehler Publishers Inc., lk. 29.

5 Block, P. (2008). Community. The structure of belonging. San Francisco: Berrett–Koehler Publishers Inc., lk. 29.
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2. Igapäevane ruum
Iga inimene läbib oma elus iga päev teatud marsruute. Trajektoorid võivad olla er-
ineva pikkusega, kuid tõsiasi, et päeva lõpuks naaseme kõik oma koju, jääb faktiks. 
Mõnel on korrastatud territooriumiga eramajad, kus vaba aega veeta, kuid enamikul 
pole sellist võimalust, surutud kortermajja, kust elanikel tegevust pole. Selles kon-
tekstis toetab Richard Rogersi mõte minu nägemust ruumidest, mis meid igapäeva-
selt ümbritsevad: “Kõigil peaks olema õigus kergesti ligipääsetavatele avatud aladele, 
nagu ka õigus puhtale veele.”6 Vee võrdlus avatud ligipääsetava ruumiga annab 
suurepäraselt edasi idee ja olulisuse võimalusest kontakteeruda väliskeskkonnaga, 
mis on küll füüsiliselt käepärast, kuid vaimselt tundub võimalikult kauge.

Ruumi paigutus kortermajade naabruses ei aita mitte ainult lisada kohta rohkem ka-
sulikke ja vajalikke funktsioone, vaid julgustab inimesi mitte kartma seda ruumi ka-
sutada. Ruumikasutuse kontekstis nendib R. Rogers, et: “Hästi kujundatud linnaosad 
inspireerivad neis elavaid inimesi, halvasti kujundatud linnad aga mõjutavad jõhkralt 
oma kodanikke.”7 Selle tõsiasjaga on raske mitte nõustuda Tallinna linna linnaosade 
olukorda analüüsides. Niipea, kui hakkate märkama ruumi puudujääke, saate kohe 
aru, miks kollektiivsus on tänapäevases reaalsuses kõrvale jäänud.

Meie elu koosneb erinevatest tegevustest, kuid ruumikasutusviis võib meid mõju-
tavate välistegurite mõjul muutuda. Nende tegurite varieeruvus on lugematu, kuid 
“disain, sugu, vanus, rahalised ressursid, kultuur ja paljud muud tegurid määravad, 
kuidas me avalikku ruumi kasutame või mitte.”8 On vältimata oluline, kui tahame luua 
väärilise keskkonna inimestele, kes iga päev kogu maailmas hoonete vahel liiguvad9 
ja kes tunneb hetkel vähemalt mõningast ebamugavust teda ümbritsevas keskkon-
nas. Ka avaliku elu tuleks mõista kõige laiemas tähenduses mis toimub hoonete va-
hel, rõdudel, istudes, seistes, kõndides, jalgrattaga sõites,10 kuna funktsiooni ei määra 
ju ruum ise, vaid see, kes seda otseselt kasutab.

6 Gehl, J. (2013). Cities for People. Eesliide autor Rogers, R. Washington DC: Island Press, lk. 9.

7 Ibid. lk. 9.

8 Gehl, J., Svarre, B. (2013). HOW TO STUDY PUBLIC LIFE, Public space, public life: an interaction. Washington DC: 

Island Press, lk. 2.

9 Ibid. lk. 2.

10 Ibid. lk. 2.
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Illustratsioon 2. Autori diagramm “Kruntide piirid”.
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 2.1 Linnaruumi kasutus

 Iga päev me kasutame sama ruumi, mis meie kodu ümbritseb. Keegi jalutab seal laste 
või lemmikloomadega, keegi läheb välja prügi välja viima või poodi. Kuid kas kõig-
il on maja läheduses soodsad tingimused seal pikemaks ajaks viibimiseks? Tallinna 
linna linnaosade analüüsi käigus soovisin näidata ruumidele omaseid jooni, mis on 
otseselt seotud meie igapäevaeluga, nimelt meie kodu ümbritsevates ruumides.

 Kuna selle töö üheks võtmemõisteks on kollektiivsus, oli oluline valida sobilik lin-
naosa, mis pakuks mitmekülgsete lahenduste võimalust. Analüüs hõlmas 6 linnaosa, 
kus valdav enamus hoonetest on korterelamud. Seega võtsid esimeses analüüsis osa 
järgmised Tallinna linnaosad: Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kesklinn, Kristiine 
ja Haabersti.

 Erinevate linnaosade analüüs oli tehtud maaameti kaardirakenduste kaudu, selleks 
et üldpildina näha kuidas täpselt neid ruume linnaosades kasutatakse ja mis ühis-
jooni neil on. Üldjoontes paistsid välja laste mänguväljakud, spordiväljakud ja suured 
tühermaad ehk ruumid, millel pole mingit omapärast kasutust, välja arvatud see, et 
inimesed kasutavad seda ülekäigukohana. Kuna kasutusviis paljudel aladel oli sar-
nane, siis suurim erinevus seisneb nende vaheruumide suuruse erinevuses.

 Uuemates kvartalites on detailne ruumide paigutus ja lahendus, mis pakuvad kõrval 
asuvate kortermajade elanikele kõikvõimalikke tegevusi, mida aga eelmisel sajandil 
ehitatud hoonetel ei ole. Võrreldes uusehitistega on varasemate aastate korterma-
jades sageli suured vaheruumid, mille ühiseks ja põhiliseks tunnuseks on, et neid 
kasutatakse läbipääsu alana, mis ühendab punkti A punktiga B, sageli ilma isegi kõige 
tavalisemate pinkideta inimestele lõõgastumiseks

 Selline lähenemine ühisruumide korrastamisele mõjutab eelkõige inimese linnaruumi 
taju, mis kui mitte otseselt, aga kaudselt vihjab, et kasutajal on piirangud seoses ruu-
mi kasutamisega.

 Linnaosade analüüsimise käigus tuvastasin enda jaoks kaks märksõna, millesse liigita-
sin elumajade ümber olevad ruumid.



Vilisuu/Punane/Pikri Kihnu

Punane Arbu

Sikupilli/Majaka/Killustiku Virbi

Liikuri J.Koorti

Illustratsioon 4. Autori diagramm “LINNA-valitsus”.

Illustratsioon 3. Autori diagramm “OMA-valitsus”.
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2.1.1 “OMA-valitsus”

Maaameti andmetes eristuvad selgelt eri ehitistesse kuuluvate objektide piirid: toidu-
kauplused, ühiskondlikud hooned, teed, pargid, elamud. Käesoleva töö kontekstis 
soovin tähelepanu pöörata elamuid ümbritsevale territooriumile. 

Nagu on näha alloleval joonisel krunt kuulub otseselt korterühistule ja elanikkel on 
otsene võimalus kasutada seda ruumi. Selles näites on igal krundil üks omanik, kes 
tegutseb selle maja üürnikuna. Krunt kuulub täielikult teatud aadressile ja inimestel 
on täielik õigus selle territooriumiga suhelda.

Hetkel on nende alade ühine joon see, et neil pole peale üksikute puude midagi, või 
rajatakse mänguväljakuid ja autode parkimiskohti. Kokkuvõttes jääb ruum tühjaks 
ainult seetõttu, et paljud ei pruugi arugi saada, et on võimalus tuua tuttavasse kesk-
konda midagi uut.

2.1.2 “LINNA-valitsus” 

Linna-valitsus on teguriks selles, et oluline osa suurtest kruntidest kuulub linnale. 
Nagu allolevalt jooniselt näha, ei anna kortermajade ümbrus piisavalt ruumi kogu-
konna ülalpidamiseks. Pealegi puudub sel juhul elanikel otsene võimalus ümbritseva 
ruumi planeerimisel aktiivsemalt kaasa lüüa.

Arusaamine, millisesse tüüpi krunt kortermaja kõrval kuulub, aitab läbi mõelda st-
senaariumi ruumide programmi edasiseks lahendamiseks. Veelgi enam, nende 
märksõnade sõnastamine aitas vaadeldavate valdkondade analüüsimisel ja valdkon-
na edasisel valikul põhjalikumaks uurimiseks.

Tegelikkuses on nii “oma-valitsus” kui ka “linna-valitsus” oma ruumikasutus meetodite 
poolest väga sarnased, kuigi tegelikkuses on neil täiesti erinevad võimalused. Selle 
projektiga tahan näidata oma-valitsuse territooriumidele laiemat vaadet ja pakkuda 
välja võimalikke lahendusi, mis omakorda muudavad inimeste suhtumist nendesse 
ruumidesse.



Illustratsioon 6. Potentsiaalne ruum.

Illustratsioon 5. Avalik, privaatne või ühine?
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2.2   Avalik, privaatne või ühine?

Kortermajadega linnaosade puhul kerkib esile küsimus, milliste ruumidega on tegu. 
Lihtsaim jaotus, mida saab teha, on avalikud ja privaatsed ruumid. Millisesse kate-
gooriasse aga sobivad kasutamata ruumid, kui nende hulgas on nii avatud kui ka 
privaatseid ruume? Objekti territooriumi selgete piiride puudumine ei pane meid 
mitte ainult kahtlema, kellele see ruum täpselt kuulub, vaid ka ei määra, mis nendes 
kohtades täpselt toimuda võib.11

Tarmo Jüristole antud intervjuus küsimusele vastates ütleb ta seda, et “Hoolimata sell-
est, kas ruumi omanikuks on linn või korteriühistu, võib juhtuda, et käitumisreegleid 
ja tegevusi korraldavad seal inimesed ise,”12 mis on inimeste aktiivsuse seisukohalt 
positiivne märk, kuid ei saa garanteerida, et mõne aja möödudes ei hakka linn midagi 
ette võtma ruumi enda, mitte elanike vajaduste järgi kohandamiseks. Loomulikult on 
sellisel ruumil potentsiaali olla ühine ruum,13 sest piirid on hägusad, puuduvad selged 
reeglid ning inimestel on täielik tegevusvabadus ja võimalus ühiselt otsuseid lange-
tada.

2.3   Mis loob ruumi?

Pole saladus, et linnakeskkonnas on teatud komponendid, mis loovad meie silmadele 
tuttava ruumi. Olgu selleks siis kortermajade massiivid, pilvelõhkujad või väikesed 
pargiväljakud. Ruumi määravad erinevad tegurid ning selle töö käigus oli oluline välja 
selgitada, milline on korterelamute tüüp ruumilahenduse näide ja milliseid funktsio-
one see ruum täidab.

Olemasolevatest ruumidest arusaamiseks oli vaja eelkõige leida infot olemasolevate 
programmide ja nõuete kohta, mis reguleerivad korterelamute ümbruse tsoonide 
paigutust. Sedalaadi regulatsioonist leidsin programmi “Hoovid korda”,14 mis üürni-
ke ja korteriühistu initsiatiivil toetas üürnike vajadustele vastavat hoovide korrasta-
mist. Projekt pakkus selliste objektide renoveerimist ja paigaldamist nagu: kõnniteed, 
kõrghaljastuse rajamine, teeremont, puhkealade rajamine, mängu- või spordiväl-
jaku rajamine, parkimisplatsi rajamine, tänavavalgustite ja prügimajade rajamine jne.  
Loetletud punktid näitavad kõige tavalisemaid sisehoovidega seotud probleeme 
nende paigutuse näol. 

Programmi pakutavate lahenduste loetelu põhjal võib järeldada, et enim pööratakse 
tähelepanu eelkõige elanike esmavajadustele, sest elukvaliteedi parandamine võib 
alata juba kõige väiksematest muudatustest, näiteks prügimajade rajamine. 

11 Hermann, E. (01.12.2021). Era, avalik ja ühine. Intervjuu Tarmo Jüristoga.

12 Ibid. 

13 Ibid. 

14 Tallinna linna veebilehekülg. Toetus “Hoovid korda”. Vaadatud 17.11.2021.
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Illustratsioon 8. Sikupilli tänavaruum. Illustratsioon 9. Majaka tänavaruum.

Illustratsioon 7. Killustiku tänavaruum.
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Kui vaadata tervikpilti, siis tuleks silmas pidada ka ruumi sotsiaalset komponenti, mida 
antud juhul eiratakse. Esmatähtsate hoonete konstrueerimisel on loomulikult suur 
tähtsus, kuid tähelepanuta ei saa jätta ka ruumikonteksti ja inimeste spetsiifilisemaid 
vajadusi.

2.4   Tänav on ka ruum

Tänav kui ruum on ühendavaks lüliks elukoha ja inimese huvipunktide vahel. Praha 
avaliku ruumi kujundamise juhend algab sõnadega, et “tänavad kui avaliku ruumi 
põhielemendid annavad olulise panuse linna üldise kuvandi kujundamisse.”15 Igasu-
gune ruum saab alguse tänavalt ja esmamulje piirkonnast jätab ka tänav. Mööduja 
hindab puhtust, ruumi korrastatust. Hea ilma korral pööratakse tähelepanu ka sellele, 
kuidas inimesed ala kasutavad.

Kui tänav ei kujuta endast soodsat keskkonda, kui sellel puuduvad mugavale jalu-
tuskäigule iseloomulikud põhidetailid, siis on ilmselge ka tõsiasi, et kollektiivsuse 
mõiste sellises keskkonnas väheneb miinimumini. Ka Jeff Speck märgib oma raama-
tus, et kohad, kus keegi ei kõnni, seal ei kontrolli keegi avalikku ruumi ja naabritega 
suhtlemist ei toimu,16 sest mugav keskkond soodustab suhtlemist.

Kui tunneme end turvaliselt, olles transpordist väljas ja sellest piisaval kaugusel, siis 
tekib ühtsus- ja kollektiivsustunne, mil kõrvalised tegurid meid kuidagi ei sega ega 
pane muretsema.17 Inglise-Ameerika urbanist ja teoreetik Donald Appleyard leidis, 
et “enamik inimesi, kes elavad tiheda liiklusega tänavatel, pidasid kogu oma tänavat 
oma “kodu territooriumiks”, samas kui enamik inimesi tundis end koduselt ainult oma 
majades või korterites,”18 mis kohati kinnitab mõtet, et mugavus ja turvalisus, ruumi 
läbimõeldus ja inimeste vajaduste rahuldamine avaldavad positiivset mõju kollektiiv-
suse püsimisele ja arengule.

15 Prague Public Space Design MANUAL. (2016). Prague: IPR Praha, lk. 33.

16 Speck, J. (2018). Walkable City Rules. Washington DC: Island Press, lk. 10.

17 Ibid. lk. 10.

18 Ibid. lk. 11.
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Illustratsioon 10. King’s Crescent 2018, London.

Illustratsioon 11. King’s Crescent 2018, 
London.

Illustratsioon 12. King’s Crescent 2018, 
London.
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3. Näited visioonidest
Ruum elamupiirkondades peaks olema eluks soodustav, toetama inimesi mitte ainult 
füüsiliselt nende vajadusi rahuldades, vaid looma ka vaimset tuge pakkuva atmos-
fääri. Näideteks ja suurimaks inspiratsiooniks on mul arhitektuuribüroo muf archi-
tecture/art projektid, millega ühelt poolt saavutatakse läbi lihtsate lahenduste ruumi 
kvaliteedi paranemine ja kollektiivsuse taasloomine. Arhitektuurikriitik Rowan Moore 
mainis oma artiklis “Council housing: how Hackney has raised the game” Hackney 
linnapea Philip Glanville’i sõnu, et just elamurajoonide vaheline ruum eristab lihtsaid 
telliskivist kaste ja mõnusatest, seltskondlikutest elukohtadest.19 Minu valitud näited 
tõstatavad teemasid, mida ka oma projektis puudutan, nimelt: lahenduste kaasatus, 
kortermajade vaheliste ruumide kasutamine ja territooriumi taaselustamine läbi het-
keolukorra analüüsi.

3.1 King’s Crescent 2018

Oma töödes muf architecture/art on huvitatud avalike ruumide kujundamisest ja ruu-
mide avalikuks muutmisest, samuti mõistes seda, et tuleb suhelda kohalike kogu-
kondadega ja toetuda sellele, et pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tulemusi.20 
Eelnimetatud büroo tegeles ühes oma projektis - “King’s Crescent 2018” ühisruumi 
korrastamisega, seades esiplaanile eelkõige seal elavate laste vajadused, kasutades 
looduslikke materjale ja kõigile tuttavaid detaile. See projekt on osa Londoni põhjao-
sas Stoke Newingtonis asuva King’s Crescenti rajooni uuendamisest. Kahe uue ela-
mukompleksi ehitamisega kaasnes uute hoonete vahelise ruumi korrastamine, kuid 
ruumid kujunesid erineva privaatsusastmega: avatud kõigile ja privaatsemad konk-
reetsele inimrühmale.21 

Mängulisus ja järjekindlus koos lakooniliste lahendustega ei tõmba tähelepanu mitte 
ainult lastes, kellele lahendus oli suunatud, vaid ka täiskasvanutele, kes omakorda 
saavad ruume omal moel kasutada. Tänavat täiendavad mitmed ühiskondlikud sise-
hoovid, mis näevad ette lillede ja köögiviljade kasvatamist kogukonnas, lisaks võima-
lused mängimiseks, suhtlemiseks ja kodusest elust puhkamiseks,22 mis omakorda 
annab võimaluse erinevas vanuses gruppidele neid ruume mõnuga kasutada, mis 
on õnnestunud ja korrektne lähenemine kollektiivsete kohtade lahendamisele. Kaas-
avuses peitub kollektiivsus, kui lahendust pakutakse kõigile, mitte konkreetsele rüh-
male. Enda projektis pean seda mõtet oluliseks. Seda, kuidas King’s Crescent projektis 
on ruum lahendatud, pean võimalikult tõeseks ja sisutihedaks nii materjalikasutuse 
kui ka uute aktiivsete punktide andmisel ruumi sees. Väikesed muudatused ja sekku-
mised muudavad ruumi palju sõbralikumaks. 
19 Moore, R. (23.09.2018). Council housing: how Hackney has raised the game. Artikkel.

20	 muf	architecture/art.	Profiil,	veebileht.	Vaadatud	28.11.2021.	http://muf.co.uk/profile/

21 Moore, R. (23.09.2018). Council housing: how Hackney has raised the game. Artikkel.

22 muf architecture/art. King’s Crescent 2018. Vaadatud 28.11.2021.
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Illustratsioon 13. Tower Court 2018, London.

Illustratsioon 14. Golden Lane Estate Play Space 2019, 
London.

Illustratsioon 15. Golden Lane Estate Play Space 2019, 
London.
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3.2 Tower Court 2018

Tower Court Estate oli kavandatud hoidma pidevat dialoogi hoone ja avatud avali-
ku ruumi vahel,23 mille sümbioos näitab suurepäraselt, kui oluline on planeerimisel 
arvestada kõigi aspektidega ning et hoonete projekteerimisel tuleb mõelda ka ümbrit-
sevale ruumile. Selles projektis pöörati suurt tähelepanu religioossetele eripäradele, 
sh Haredi juutide kogukonnale projekti väljatöötamisel, et võtta vahetult arvesse 
nende ruumivajadusi ja kohaneda nende vajadustega.24 Elanike kaasamine projekti 
aitab võimalikult kiiresti aru saada, kuidas ideaalne ruum seal elavate inimeste silmis 
välja näeb.

Oluline aspekt oli, et projekti käigus säiliksid olemasolevad puud, mis selle tulemusena 
sai osaks uuest ruumipildist. Antud projektis on ruumid kujundatud rõhuga inimeste-
ga kohtumisele, ühendades elamute sissepääsud sildadega, kõik sillad erinevad, nad 
kutsuvad lapsi külastama iga sisehoovi mängima.25Võimalus pakkuda inimestele ka 
selliseid, pealtnäha lihtsaid lahendusi kahte erinevat kortermaja ühendava silla näol, 
muudab ruumi juba kutsuvamaks ja huvitavamaks. Selle lahenduse visuaalne kompo-
nent aitab inimestel vaimselt teadvustada, mõista ja aktsepteerida tõsiasja, et kuulud 
samasse ruumi ning see ei tõrju sind, vaid kutsub sinna aega veetma.

3.3 Golden Lane Estate Play Space 2019

See projekt viidi sisse juba moodustunud modernistlike kortermajade vahele, mis 
toetab ideed, et arvestades olemas-olevaga on võimalik leida uusi lahendusi ja pa-
kkuda inimestele uusi võimalusi ruumi kasutamiseks. Muf tegi tihedat koostööd ko-
haliku Prior Westerni algkooli õpilastega, et ühiselt uurida, kuidas lapsed mängivad26 
ja selle uuringu kaudu suutsid autorid pakkuda lastele mitmekesist ruumikasutuspro-
grammi. Ruumil on kujundatud uisuväljakut uisutamiseks, erinevaid pindasid ning 
ruume peitusteks ja ronimiseks, et mitmekesistada võimalikke mänge väljakul. Ja kõik 
need võimalused on jaotatud üle mitmetasandilise linna kiviktaimla, mis sisaldab eri-
nevat värvi ja tekstuuriga kive, sealhulgas peotäis taaskasutatud sadulakive.27

Eeltoodud projektid toetasid minu mõtteid, et ruumi paremaks muutmiseks piisab 
väikestest muudatustest, peaasi, et ennekõike arvestataks nende inimeste nõudmis-
tega, kes neid selle tulemusena kasutama hakkavad. Veelgi enam, looduslike mater-
jalide, nagu kivi ja puit, kasutamine aitab muuta ruumi sisutihedamaks ja integreerida 
uusi lahendusi ilma üldpilti kahjustamata.

23 muf architecture/art. Tower Court 2018. Vaadatud 28.11.2021.

24 Sherwood, H. (02.11.2017). London council builds housing with religion-friendly features. Vaadatud 02.05.2022

25 muf architecture/art. Tower Court 2018. Vaadatud 28.11.2021.

26 muf architecture/art. Golden Lane Estate Play Space 2019. Vaadatud 28.11.2021.

27 muf architecture/art. Golden Lane Estate Play Space 2019. Vaadatud 28.11.2021.



Illustratsioon 16. Autori diagramm “Valitud linnaosa”.

Illustratsioon 17. Autori diagramm “Valitud asukoht”.
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4. Asukoht
Magistriprojekti koha valikul oli oluline arvestada kollektiivse komponendiga ja leida 
sobiv koht, kus seda aspekti saaks mõjutada olemasolevate kasutamata pindade abil. 
Tegemist pidi olema piirkonnaga, kus valdav enamus on korterelamud, mille ümber 
on alasid, kus ei toimu tegevust. Kuna kogukond on projekti oluline komponent, oli 
vaja leida koht, kus hetkel elanikele aktiivseid kohti pole.

Selle tulemusel sai Lasnamäe linnaosa ühest mikrorajoonist, nimelt Sikupillist sell-
ine koht, kus on väga mugav transpordisüsteem, mis võimaldab mugavalt kesklinna 
jõuda, kuid samas ei ole seal tegevust selle mikrorajooni elanikele, mis võiks aidata 
tugevdada selle koha sotsiaalset tegurit.

4.1 Mikrorajoon

Tallinna linn jaguneb kaheksaks põhirajooniks: Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, 
Õismäe, Pirita, Põhja-Tallinn, Haabersti ja Nõmme. Igas linnaosas on üks või mitu lin-
naosa, millest üks on saanud selle töö oluliseks komponendiks. 

4.1.1 Ajalooline taust

Linnastruktuuri planeerimine ja väljaehitamine oli otseselt seotud linnaosa jagamise-
ga sotsiaalseteks ja territoriaalseteks üksusteks - mikrorajoonideks.28 Naabruskonnad 
on pusletükid, mille õige kombinatsioon annab meile edasi üldpildi linnast ja üksikut-
est linnaosadest, tuues esile just sellele piirkonnale iseloomulikud jooned. Esimesena 
tutvustasid linnakvartalisse ühiskondlikke hooneid nõukogude arhitektid, kes projek-
teerisid töölistele elamuid,29 mida saame praegu jälgida Tallinna linna eri paigus. Aas-
tatel 1922-1923. L. Vesnin projekteeris Moskva kvartali arenduse, mis sisaldas lisaks 
ühiselamuhoonele ja perekorteritega elamutele söögiklubi, lasteaeda, sauna, pesu-
maja, remonditöökoja ja laste mänguväljakuid.30 Nii tekkis mikrorajoonis linnasisene 
linn, mis varustas seal elavaid inimesi kõigi hädavajalike kaupadega.

20. aastate keskel sündisid lääneriikides esimesed mõtted ja ideed elamute lokali-
seerimise kohta.31 Ameerika linnaplaneerija, sotsioloog, autor ja koolitaja Clarence 
Perry, kes sõnastas esmakordselt avalike teenustega elamukompleksi loomise loo-
gika, avaldas 1929.aastal linna mikrorajooni ideaalset skeemi, mis pakkus kortereid 
5-6 tuhandele inimestele.32 Mikrorajooni keskuseks on kool, kirikud ja avaliku kasu-
28	 Zosimov,	G.	(1976).	Пространственная	организация	города.	Москва:	Стройиздат,	lk.	35.

29 Ibid. lk. 35.

30 Ibid. lk. 35.

31 Ibid. lk. 39.

32 Ibid. lk. 39.
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Illustratsioon 20. 3-korruseline hoone. Majaka 29.

Illustratsioon 18. 3-korruseline hoone. Killustiku 3.

Illustratsioon 21. 9-korruseline hoone. Pallasti 16.

Illustratsioon 19. 5-korruseline hoone. Majaka 33.
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tusega hoone, territooriumi nurkades aga kauplused.33 Võtmehoonete koondumine 
mikrorajooni andis lastele võimaluse saada haridust kodust sobival kaugusel ning 
vanematele töö.

Linn on alati olnud sümbioos erinevatest protsessidest ja organisatsioonidest, mida 
ühendab suhtlus sidemete süsteem.34 Need ühendused on teed, elekter, veevarus-
tus ja transpordiühendused. Linnaruumi perimeetris aitas süsteemi keerukust vältida 
ruumi standardiseerimine ja mikrorajoonide lahenduste lihtsustamine teatud mood-
uliteks.35 Ühiste aspektide ja tunnuste leidmine aitas otsustada, mida moodul täpselt 
vajas ja kuidas täpselt oleks võimalik teatud elemente korrata, säilitades samas teatud 
valdkonnale omase individuaalsuse, rikkumata seejuures kehtivat standardiseerim-
ist.36

4.2 Asukoha valik

Projekti asukohaks sai valitud Lasnamäe linnaosa, kuna minul on selle piirkonna vas-
tu suur huvi. Varem tehtud analüüsi käigus tekkis tunne, et võrreldes ülejäänud lin-
napiirkondade ruumidega Lasnamäe oli see linnaosa, mis oli avatud uutele lahendus-
tele ja just see suurendas huvi ja soovi uurida Lasnamäge. 

Paljude jaoks on Lasnamäele mõeldes üheks võtmesõnaks paneelmajad, mis täidavad 
selle linnaosa pikkade, kilomeetriteks ulatuvate massiividega. Paneelelamute piirkon-
nad on suurem osa Lasnamäest, aga mitte ainult need täidavad linnaosa pindala.  Käe-
solevas töös valitud koht sisaldab mitmekülgset hoonestust, mis koos moodustavad 
Lasnamäe piirkonnas ühtse ruumi. Lasnamäe ja konkreetse koha valiku üheks põh-
juseks oli teostus, et isiklik kogemus võiks olla suureks abiks, kuna ise olen Lasnamäelt 
pärit. See emotsionaalne baas sai üheks konkreetse koha valiku toetuseks. 

Sikupilli territooriumi valikul sai alguse soov tuua piirkonda rohkem elu ja tegevust 
ning koondada seal elavaid inimesi, kasutades hoonetevahelisi ruume. Lisaks emot-
sionaalsele aspektile on Sikupilli piirkond mitmekülgne ala, kus on erinevaid ma-
jatüpoloogiaid, mis lahjendavad üldmaastikku nii kortermajade kõrguse kui ka hoo-
nestustihedusega. Mikrorajooni asukoht muudab selle ühistranspordiga hõlpsasti 
ligipääsetavaks, mis vähendab isikliku sõiduki kasutamise vajadust ja toetab kõndi-
mist. Juba tehtud piirkonna analüüsist selgus, et elanikud ise püüavad ruumi paren-
damise nimel tegutseda, mis on ühtlasi indikaator kohalike elanike huvist muutustest. 
Kui võtta arvesse ka mitte kasutatud ja vaba pinna tegurit, siis tundub valitud territoo-
rium huvitav piirkond, mida projektis lahendada.

33	 Zosimov,	G.	(1976).	Пространственная	организация	города.	Москва:	Стройиздат,	lk.	39.

34 Ibid. lk. 53.

35 Ibid. lk. 57.

36 Ibid. lk. 57.



Illustratsioon 22. Autori joonis “Eluase ja rajatised”.

Illustratsioon 23. Autori joonis “liiklus”.

Illustratsioon 24. Autori joonis “olemasolevad jalakäijate teed”.
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4.2.1 Valitud asukoha analüüs

Uurimiseks valitud Sikupilli ilmub meie silme ette omalaadse linnasisese linnakesena 
Lasnamäe alguses, kus paiknevad erineva tüpoloogia ja kasutusviisiga hooned. Val-
dav enamus on elamukompleksid, mis võtavad suurema osa territooriumist endale.

Piirkonda ümbritsevad teised korterelamud, kauplused ja autoosade kauplused koos 
hiigelsuurte parklatega, mis muudavad liikluse sellise piirkonna jaoks piisavalt tihe-
daks. Selle piirkonna majad erinevad korruste arvu poolest, alustades kolmest ja lõ-
petades üheksa korrusega, mis muudab selle ala ruumitaju kontekstis mitmekesiseks.

Sikupilli piirkonda läbivad nii bussi- kui trammiliinid, mis ühendavad piirkonda kesk-
linnaga, aga ka otse Lennart Meri lennujaamaga. Asukoht on mugav ja ligipääsetav 
nii ühistranspordiga liiklejatele kui autojuhtidele.

Majaka tänava ääres on trammiliinid ja bussipeatused, toidukauplused, apteek, ham-
baravi, ilusalong ja muud teised mugavused, mis tuletavad meile meelde, et räägime 
mikrorajooni näitest. Asukoha läbib suur hulk teid, millest osa on mõeldud segakasu-
tuseks, kuid ei ole jalakäijatele ohutu tsoon. 

Mis puudutab jalakäijate teid, siis need moodustavad väiksema osa territooriumist 
ja lähevad enamjaolt mööda põhimaanteid: Sikupilli, Majaka põik, Majaka ja Tuha. 
Nende teede sees on ülekaalus autod ning jalakäijate alad nõuavad eraldi lahendust 
ja lähenemist. See aspekt andis tõuke mõelda jalakäijatele ohutumale alale ja eraldi 
jalgteedele, et hoida inimesi ohutuna.

Territooriumil olevatest aktiivsetest punktidest on neli aiaga piiratud mänguväljakut. 
Igaüks neist on ümbritsetud metallaiaga, et kaitsta lapsi autode eest.

Valitud mikrorajooni territooriumile ehitatakse praegu lisaks kauplustele ja elamu-
kompleksidele uus Lasnamäe sotsiaalkeskus. Killustiku 16 uuest hoonest saab kom-
pleks, mille funktsioonid on päevakeskus, laste päevakeskus ja koduteenused.37 Lisaks 
uuele kahekorruselisele hoonele kerkib 559,90 m2 territooriumile avatud jalutusala ja 
uued haljasalad.38

37 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse veebileht. Vaadatud 07.02.2022

38 Citify. Lasnamäe Sotsiaalkeskus. Vaadatud 10.12.2021
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Illustratsioon 25. Autori kollaaž “Objektid”.

Illustratsioon 26. Autori kollaaž “Graffiti”.
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4.3 Isiklikud mälestused

Kuna ma ise elasin siinkandis 10 aastat, siis mälestustesse jäi ruumikasutus mängu-
väljakuna. Lapsed erinevatelt tänavatelt ja erinevatest majadest kogunesid õue, et 
mängida jalgpalli, kulli või muid mänge kasutades ruumi mänguväljakuna. 

Võrreldes tänase olukorraga on nüüdseks linnaosa territooriumil suurenenud autode 
arv, mille jaoks ruumi selgelt napib, mis omakorda väljendub ka elumajade kõrval 
asuvas ruumikasutuses. Kaootiliseks parkimiseks kasutatakse potentsiaalset pinda, 
mida saaks kasutada keskkonna parandamiseks. 

4.4 Kohale jõudmine

Ruumi uurimiseks oli oluline kohale tulla ja oma silmadega näha muutusi, mis val-
itud territooriumi mõjutasid. Kuna viimati pikemalt sellel aadressil viibisin umbes 8 
aastat tagasi, polnud ebatavaline tõdeda, et linnaelu ei seisa paigal. Pärast mitmeid 
valitud piirkonna külastusi on moodustatud materjalikogud, mis moodustavad ruum-
ist üldpildi ja võimaldavad tunnetada nii territooriumi atmosfääri kui ka seal elavate 
inimeste vajadusi.

Territooriumilt leiti nii linnaruumi tüüp objekte, nagu kivitõkke poolkerad, luugid ja 
metallpostid, kui ka spetsiifilisemaid, nagu vanad kiviaiad, mis kunagi toimisid eraldi 
sektsioonide piirdena.

Standard detailidest langes tähelepanu organiseeritud ja organiseerimata ruumidele. 
Sissepääsu lähedal rippus metallpiirde küljes tool, mis viitab meile tavaliste pinkide 
puudumisele ja sellele, et inimesed ise üritavad improviseeritud vahenditega olukor-
rast välja tulla. Prügikonteinerite kõrval oli prügimägi kuhjatud kohas, kus oli seda 
tegevust keelav silt.

Toimusid ka organiseeritud tutvustused, nagu jalgrattaparkla ja selle kõrval asuv 
prügikasti paviljon. Üheks märkuseks sai asjaolu, et territooriumil on palju graffiti, 
mida tänapäevani uuendatakse. Isegi värskelt maalitud hoonele ilmub tänavakunst-
niku looming. Võib-olla on graffiti selle piirkonna omapärane tegelane, mis avaldub 
väikeste joonistustena.

Üldmulje territooriumist oli üsna kaootiline. Pinna olemasolevat potentsiaali selle 
piirkonna elanike kasuks ei kasutata. Tõmmates paralleele masinatele ja inimestele 
suunatud tähelepanu vahel, tundub, et prioriteet on ikkagi masinad.
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Illustratsioon 27. Arhiivijoonis. Asendiplaan. 1959 a.

Illustratsioon 28. Arhiivijoonis. Asendiplaan. 1947 a.
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4.5 Linnaplaneerimise arhiiv

Igal linnal on praegusele välimusele eelnev ajalugu, mis on suur panus praegusesse 
seisu ja asjade seisu. Nii et igal linnaosal ja seejärel mikrorajoonil on minevik, mida 
erinevatel asjaoludel rakendati või ei rakendatud ja ellu viidud. Sikupilli mikrorajoonil 
on samuti pikk ajalugu, mille detailidest on saanud avastus. Selle mikrorajooni uuri-
miseks kasutasin linnaarhiivis talletatud infot, nimelt vana dokumentatsiooni Majaka, 
Sikupilli ja Killustiku tänavate paigutuse kohta.

4.5.1 Mis oli varem?

Piirkonna üksikasjalik uurimine eeldas ajalooallikate, sealhulgas linnaarhiivist leitud 
jooniste uurimist. Linnaarhiivi dokumentidest õnnestus leida jooniseid ja dokumente 
aastatega 1947 ja 1959, millel on selgelt näha, kuidas planeerijad seda piirkonda es-
indasid. 

Allolev joonis on 1959. aastast ja näitab kruntide detailset paigutust praegusel aadres-
sil Majaka tn 23, 27, 33 ja Sikupilli tn 9. See territoorium ulatub valitud ala esimesele 
(vasakule) poolele.

Selle territooriumi parendamise projektis pöörati suurt tähelepanu elamukomplekside 
vaheliste ruumide haljastusele. Plaanil on kujutatud suur hulk põõsaid ja puid, mis 
oleks tulnud majade ümber istutada. Tähelepanu pööratakse ka arvukatele väljakute-
le ja puhkealadele, mis on varustatud taimestiku ja pinkidega. Pealegi kavandati terri-
tooriumile võrkpalliväljakud, mida kahjuks kunagi ei ehitatud. Selle tulemusena läksid 
kõik vabad ruumid ehitusse, nimelt: garaažide ja mitmete väikeste parklate ehitus 
viiekorruseliste kortermajade ette. Mis puutub haljasaladesse, kuhu oli kavas rajada 
arvukalt jalgteid ja väikesi puhkeoaase, siis need jäid haljasaladeks, kus varem pole 
ette nähtud detailne lahendus.

Suureks avastuseks oli minu jaoks puude ja põõsaste arv, mida plaaniti istutada. Ar-
hiivi laekunud andmete põhjal oli selleks numbriks 945 ühikut haljasalasid.

Valitud ala teine   pool viitab 1947. aasta joonistele. Nagu on näha, ei hõlmanud ter-
ritoorium mitte ainult maju, vaid ka keskseid pargialasid, mida täidas palju rohelust. 
Tänase olukorraga võrreldes tundub see plaan utoopiline. Teede äärseid alleesid saa-
davad arvukad puud ning majade vahel on garaažide ja hiljem ehitatud kortermajade 
asemel väikesed pargialad.

Varajased joonistused andsid aimu, milline oli omaaegsete linnaplaneerijate näge-
mus ja milliseid aspekte detailplaneeringute koostamisel arvesse võeti.Leitud jooniste 
põhjal tekkis idee need ära kasutada ning varasematest otsustest lähtudes teha prae-
gusesse ruumi sobiv planeering.
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5. Ruumilised lähenemised 
Teatud piirkonnaga tegelemine nõuab suurt tähelepanu detailidele ja ruumi analüü-
sile, selget arusaamist seal elavate inimeste vajadustest ning sellest, kuidas täpselt 
tuleks teha muudatusi, mis aitavad tõsta antud ruumi kollektiivsuse taset. Varasem 
tehtud ruumianalüüs aitas märgata huvitavaid detaile, mis omakorda aitas esile tuua 
peamised tähelepanu nõudvad teemad ja probleemid.

Magistri projektis toodud ruumilahenduste valikud on suunatud igapäevase ruumi-
kasutuse kvaliteedi parandamisele ning keskenduvad valitud alale mugava ja ülevaat-
liku stsenaariumi pakkumisele.

Iga otsus eeldab mõju kollektiivsele komponendile, olgu selleks siis vahetu suhtlemine 
inimestega ühise eesmärgi nimel või viibimine ruumis, kus te ei tunne end võõrana. 
Ühiskonna hoidmiseks pööran tähelepanu ka probleemile, mis mõjutab parkimis-
kohtade vähesusele.

Minu pakutavad lahendused ulatuvad garaažihoone projektist, uuest kogukonnaa-
iast kuni strateegiliste liiklusmustriteni läbi valitud piirkonna. Jalakäijate süsteeme 
täiustatakse uute marsruutide, kõnniteede ja nendega seotud puhkealadega. Ga-
raažihoone saab kaks uut funktsiooni uue garaaži sisese ruumi ja selle katusel oleva 
terrassi näol. Kogukonnaaed on piirkonna jaoks täiesti uus rajatis ja sellest saab uus 
võtmepunkt inimeste aktiivsena hoidmisel ja suhtlemisel.
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Illustratsioon 30. Planeeritavad lahendused. Lõige.

Illustratsioon 29. Planeeritavad lahendused. Plaan.
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Illustratsioon 31. Liikumise ringlus. Plaan.
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5.1 Liikumise ringlus 

Pärast valitud territooriumi läbimist ja liikvel oleva ruumi hindamist võib väita, et jal-
gteid pole piisavalt. Kui varem ei eeldanud selliste alade paigutus suurt autode arvu 
ning teed olid autojuhtide ja jalakäijate ühiskasutuses, siis nüüd on autosid palju 
rohkem. Tihtipeale ei tunne inimene end isegi nn “elurajoonis”, kus on kehtestatud 
kiiruspiirangud, turvaliselt, eelistades liikuda muruplatsil, et mitte auto rataste alla 
jääda.

Jalgteede probleem tundus mulle selle piirkonna jaoks oluline. Sellest tulenevalt ot-
sustati pakkuda inimestele uut teede süsteemi, mis integreeritakse olemasolevasse 
ringlusse.

Hetkel on valitud alal suured haljasalad, kus on vaid kaks mänguväljakut ja parkimis-
kohad hoonete fassaadi ees. Inimeste liikumise ergutamiseks otsustasin läbi mõelda 
jalakäijate teed, et kaitsta inimesi autode liikumise eest, muuta jalakäijate ruum huvi-
tavamaks ja mitmekesistada tavapärast rada.

1959. aasta kavanditega tutvumise käigus tegin hetkeseisu võrdluse varem kavan-
datuga ning jõudsin otsusele planeeringut uuendada, kohandades seda maastiku 
praeguse kasutusega ehk vabade parkimiskohtade, puude ja privaatsete mänguväl-
jakutega.

Uued looklevad rajad muudavad ruumi huvitavamaks ja julgustavad inimesi liikuma. 
Lisaks looklevatele radadele tegin ka sirgeid, et teed lühendada nendes kohtades, kus 
seda kõige rohkem vaja on ja kus tallatud teed juba paistsid.

Lisandunud on ka välimööbel, näiteks pingid ja avaramad istumisnurgad, mis hetkel 
valitud alal üldiselt puuduvad. Ruumi lahendamiseks valiti nii eraldiseisvad privaatse-
mad pingid kui ka avatumad, mis moodustavad omavahel dialoogi ja annavad ruumi 
suurele seltskonnale.

Uued teed on osa marsruudist, mis hõlmab olemasolevaid teid, mis on jalakäijate ja-
oks ohutumaks muudetud. Liikluse lihtsustamine kahesuunaliselt liikluselt ühesuunal-
iseks lisab jalakäijate tsoonile ruumi ning muudab liiklemise lihtsamaks ja vaiksemaks 
majade läheduses kulgevatel teedel. Eriti ohtlike kohtade esiletõstmine muu mater-
jaliga peale asfaldi aitab juhtida juhtide tähelepanu ja hoiatada neid jalakäijate eest.

Olemasolevatele parkimiskohtadele lisatakse uued parkimistaskud tee äärde, et pu-
hastada sõidutee sinna pargitud autodest, nihutades need teelt eemale.
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Illustratsioon 32. Liikumise ringlus. Uued jalakäijate teed.
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Illustratsioon 33. Liikumise ringlus. Ühised istumisalad.



Illustratsioon 35. Garaaž. Katuse korruse plaan.

Illustratsioon 34. Garaaž. Esimese korruse plaan.
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Illustratsioon 36. Garaažide pindalad.
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5.2 Garaažid

Valitud territoorium hõlmab lisaks korterelamutele ka mõlemal pool krunti paikne-
vaid garaaže, mis toob antud territooriumile uusi võimalusi aktiivsete punktide puu-
duse lahendamiseks.

Diagramm näitab garaaži iga pinna mõõtmeid ja pindalasid, näidates, kui palju po-
tentsiaalset ruumi on kasutamata ja mida võiks sama hästi kasutada.

Projekti jaoks valitud garaaž on eraldatud üldmassist ja asub mitte kaugel käimasolev-
ast uue sotsiaalasutuse ehitusest. Asukoht ja viis, kuidas hooned seda ümbritsevad, 
loob fookuse antud kohale, koondades liikumise ja tähelepanu antud punkti ümber.

Garaažis sees on kuusteist eraldi ruumi, millest kolm on plaanis ühendada üheks 
ruumiks, mis lõppkokkuvõttes võib olla korteriühistute koosolekute või huvitundide 
kohaks.

Lisaks siseruumile on sellel garaažil potentsiaalne 35 ruutmeetri suurune katusepind, 
mis sisaldab avalike istumiskohtade ja haljasaladega väliterrassi. Tänu sellele katusele 
on lihtne korvata vaba ruumipuudust sellel territooriumi osas, kus majade tihedus on 
palju suurem, mistõttu on tekkinud rohkem teid.

Ühise ruumi integreerimine ja garaaži katuse lisamine võib muuta selle seal elavate 
inimeste kogunemiskohaks. Lisaks saab selle garaaži lahenduse samamoodi üle kan-
da ka ülejäänud garaažidesse, kohanedes uute piiride ja suurustega, kuid säilitades 
algse idee.
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Illustratsioon 37. Garaaž. Vaade Killustiku tänavalt.



47

Illustratsioon 38. Garaaž. Kogukonna terrass.



Illustratsioon 39. Kogukonna aed. Plaan.
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Illustratsioon 40. Kogukonna aed. 
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 5.3 Kogukonna aed

Õueaiandusel on kasulik mõju mitte ainult inimeste füüsilisele, vaid ka emotsion-
aalsele tervisele. Kui aga avardada piire ühest väikesest lillepeenrast avatud ühisaiale, 
siis saab rohkem inimesi tegeleda taimede istutamise ja kasvatamises kaasa lüüa, 
mille tulemusena inimesed ei tegele mitte ainult sellega, mida armastavad, vaid ka 
suhtlevad oma naabritega.

Pärast territooriumi läbimist leiti hulk teisaldatavaid puidust lillepeenraid, kus soojal 
aastaajal kasvatatakse aiakultuure. Lillepeenrad on üsna väikesed ja ei asu just kõige 
mugavamas kohas. Vajadus kogukonna aia järele, kus igaüks saaks endale meelepära-
seid taimi kasvatada, on minu jaoks otsene noogutus mõttele sellisel viisil kollektiivset 
tegevust ja tegevust toetada.

Valitud lahenduse kohaks sai haljasala, kus praegu pole ainsatki aktiivset funktsiooni, 
on vaid loodusmaastik. Erinevalt kahest teisest potentsiaalsest kohast iseloomustab 
seda piisavalt vaba ruumi ja juba olemasoleva lahenduse puudumine mänguväljakute 
näol.

Kogukonnaaia kaudu aktiveerimine meelitab kohale huvilisi valitud piirkonna igast 
küljest ja aitab neid koondada ühise huvi juurde.
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Illustratsioon 41. Kogukonna aed.
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Illustratsioon 42. Kogukonna aed.
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Kokkuvõte
Magistritöö põhieesmärk on ümber mõelda meid ümbritsevate ruumide kasutus ja 
leida neile rakendus, arvestades samas ka kollektiivsuse kontseptsiooni korterelamu 
piirkondades. Oluliseks teemaks oli uurimine, kuidas neid ruume praeguses konteks-
tis kasutatakse ja millised detailid juba vihjavad sellele, kuidas inimesed enda ümber 
olevaid ruume näha tahaksid. Olles detaile analüüsinud ja uurinud, oli lihtsam ette 
kujutada võimalikke lahendusi, mis omakorda aitaksid ühendada inimest ja ruumi.

Pole saladus, et Tallinna linna kõigis linnaosades on selliseid kasutamata ruume. 
Suured alad jäävad kasutamata haljasaladeks või muutuvad peagi uuteks asfalteeri-
tud parklateks. Probleem on selles, et potentsiaal jääb kasutamata ja lõpuks jääb kõik 
nii nagu enne.

Kortermajadega linnaosade puhul, nimelt Sikupilli piirkonnas, mõjutab ruumide üm-
bermõtestamine mitte ainult füüsilist, vaid ka vaimset komponenti. Piirkonnas elavate 
inimeste nõuete ja vajaduste järgi korraldatud keskkond tõstab inimeste enesetunnet 
ja aitab luua kollektiivsuse mõistet, ühendab samas keskkonnas elavaid inimesi.

Pöörates tähelepanu kogukonna, usalduse ja mugavustunde kontseptsioonile, kes-
kendusin ruumide lahendamisele antud piirkonnas, et hoida ja arendada kogukon-
natunnet läbi uute funktsioonide juurutamise. Uued lahendused aitavad julgustada 
inimesi mitte kartma piirkonna ühiskondlikus elus aktiivselt kaasa lööma, vaid vastu-
pidi, kohandavad inimesi potentsiaalsete võimalustega.

Lahendused, mida oma projektis välja pakun, on suunatud seal elavatele inimestele 
ja on tehtud territooriumi analüüsi põhjal. Uuendused ei ole suunatud mitte ainult 
sotsiaalsele komponendile, vaid ka olemasolevate osade, struktuuride ja ruumi ka-
sutamisele, kasutades võimalikult palju olemasolevat. Kollektiivsust saab saavutada, 
mõjutades mitte ainult kollektiivi ennast, vaid ka ruumi, mis neid inimesi ümbritseb.
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Abstract
The main objective of the master’s work is to rethink the use of the spaces around us 
and find a use for them, while also taking into account the concept of collectivity in 
areas of apartment buildings. An important topic was the study of how these spaces 
are used in the current context and what details already hint at how people would like 
to see the spaces around them. After analysing and studying the details, it became 
easier to imagine possible solutions, which in turn would help to connect a person 
and space.

It is no secret that in all districts of the city of Tallinn there are such unused spaces. 
Large areas remain unused green areas or soon become new paved parking lots. The 
problem is that the potential remains unused and in the end everything remains as 
it was before.

In the case of districts with apartment buildings, namely in the area of   Sikupilli, the 
rethinking of spaces will affect not only the physical, but also the mental component. 
An environment organised to match the requirements and needs of the people living 
in the area will enhance people’s sense of self and help recreate the notion of collec-
tivity by bringing people together across space.

Paying attention to the concept of community, trust and a sense of comfort, I focused 
on designing spaces in a given area in order to maintain and develop a sense of com-
munity through the introduction of new functions. New solutions will help encourage 
people not to be afraid to take an active part in the social life of the area, but on the 
contrary, they will adapt people to potential opportunities.

The solutions that I propose in my project are aimed at the people living there and 
are made on the basis of the analysis of the territory. Innovations are aimed not only 
at the social component, but also at the use of existing parts, structures and space, 
using as much as possible of what is available. Collectivity can be achieved by influ-
encing not only the collective itself, but also the space that surrounds these people.
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