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ABSTRAKT 
 

Alateadlikult kiputakse puhkuse väärtust ning mõju alahindama arvates, et edukuse taga 

peituvad raske töö ning eneseohverdused. Paraku on erinevad  teadusuuringud näidanud, et 

sageli tekivad tööalaste probleemide lahendused hoopis puhates1, mitte pidevalt töötades. 

Palju on kõneainet pakkunud ka aegunud töönädala struktuurmudel, kus 5-päevane töönädal 

on tööstusrevolutsioonist tänaseni suhteliselt muutumatuna püsinud. Selle pikkus on samaks 

jäänud, kuid töö iseloom on muutunud ning asendunud rohkem mõttetihedama tööga, mis 

vajab efektiivseks toimimiseks ka rohkem ergastavaid pause. 

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada pausi ja puhkealade vajalikkust ning väärtust 

töökeskkonnas ja kujundada saadud analüüsile vastav töine keskkond koos puhkeala 

väärtustava kasutusega.  

Analüüsin erinevaid meeli ergastavaid pausi vorme, mis aitavad kaasa töö produktiivsusele ja 

selle kestvusele tööpäevas. Uurin individuaalseid ja koospuhkamise variante ning nende mõju 

töötajatele. Uurimistööst saadud info rakendan disainilahenduse väljatöötamisele. 
 

Analüüsides erinevaid nüüdisaegseid töökeskkonna kontseptsioone nagu tegevuspõhine 

töötamine, jagatud kontorid ja mõnede ettevõtete sümbioose, suunasin oma tähelepanu 

büroodele, kus töötab keskmisest väiksem töökollektiiv (8–15 inimest) ning mille büroopind 

on suhteliselt minimaalne. Täiendavad ruutmeetrid eri laadi tööde teostamiseks on nendes 

ruumides välistatud ruuminappuse tõttu. Pole võimalik rääkida fookusteemast pausist, mis 

samuti vajab teatud ruumi ühikuid, et töötajate heaolu suurendada. Magistritöös keskendun 

töökeskkonnale,  kus iga ruutmeeter on töötaja enda käsutuses. 

Disainprojektis katsetan, kas väiksema ruumi sihtotstarvet annaks muuta selliselt, et kaetud 

oleksid nii eri laadi tööde tegemise kohad kui ka puhkepausi võtmise nurgad, ja kuidas seda 

teha, pidades silmas ala väiksust? 

 

Magistritöö väljundiks on pakkuda väiksema kollektiivi kontoritöötajatele funktsionaalne 

ruum, mis suudaks korraga pakkuda nii erinevaid töö tegemise võimalusi kui ka 

meelepuhkuseks mõeldud alasid, mis toetavad töö produktiivsust ning parandavad töötaja 

heaolu. 
 

1J. Aru, Kuidas leida loomingulisi lahendusi. – Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust. 
Toim. Triin Olvet. Kirjastus Argo, 2021, lk. 128–132, lk. 131. 



 4 

Töö on suunatud eelkõige töötajatele ning nende tööpäeva paremaks kujundamisele, sest kui 

töötajad on rahulolevad ja õnnelikud, on kogu protsessist võitnud ka tööandjad. Kokkuvõtvalt 

on see mõlema osapoole võit. 
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ABSTRACT 
 

Subconsciously, the value and impact of rest tends to be underestimated, as hard work and 

self-sacrifice are believed to be the keys to success. However, various studies have shown 

that solutions to problems at work often result from resting2 rather than constantly working. 

The outdated structural model of the workweek has also sparked a lot of discussion on how 

the 5-day workweek has remained relatively unchanged since the Industrial Revolution. 

Working hours have remained the same, but the nature of work has changed and been 

replaced by more mentally intense work, which also requires more stimulating breaks for 

efficiency. 

 

The aim of this Master's thesis is to study the necessity, importance and value of breaks and 

recreational areas in the work environment and to design a working environment that values 

the use of recreational areas based on the results of the analysis. 

I analyse different forms of stimulating breaks that contribute to productivity and its duration 

during the workday. I examine types of individual and group breaks and their impact on 

employees. I apply the information obtained from the research in developing the design. 
 

Analysing different modern working environment concepts, such as activity-based working, 

shared offices as well as symbioses between companies, I turned my attention to bureaus with 

a smaller than average workforce (8–15 people) and a relatively small bureau space. I'm 

focusing on a work environment where each square metre is at the employee's own disposal 

In the design project, I will test whether the purpose of a smaller space could be altered to 

cover different types of work as well as include break corners and consider how to do this 

keeping in mind the small size of the room. 

 

The result of the Master's thesis is to provide a smaller group of office workers with a 

functional work space that can simultaneously offer opportunities to do different forms of 

work as well as recreational areas that support work productivity and improve the well-being 

of employees. 

 
2 J. Aru, How to find creative solutions – Of the Brain and the Mind: Sleep, Consciousness, Artificial 

Intelligence and More (Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust). Editor. Triin Olvet. Argo 
Publishers, 2021, page 128–132, page 131. 
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The thesis is aimed primarily at employees and improving their working days, but if 

employees are satisfied and happy, then employers also benefit from the whole process. In 

short, this is a victory for both parties, with a primary focus on employees. 
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SÕNARAAMAT 
 
Puhkeaeg – Tööinspektsioon on kirjeldanud puhkeaega kui aega, mis ei ole tööaeg  

 

Hübriidtöö tegemine – kaugtöö ja füüsiline kontor vaheldumisi  

 

Kaugtöö – Teenistusülesannete täitmist väljaspool ametikoha asukohta3. Kaugtöö tegemiseks 

on palju erinevaid vorme. Seda saab veel eraldi liigitada avalikuks (näiteks kohvikud, hotelli 

lobby’d, ühistransport jt) ja privaatseks (kodu, maakodu, erinevad ühistöötamisalad) 

 

Tegevuspõhine kontor – Töökeskkond, mis ühendab omavahel avatud ning suletud kontorit 

ning kus töötajatel on võimalus valida töö iseloomule ja tegevusele vastav ruum või ala.4 

Kontseptsiooni iseloomustab personaalsete töökohtade puudumine ning paindlikkus 

kohavalikul.5 

 

Läbipõlemine – Maailma Terviseorganisatsiooni ( WHO) andmetel on tegu sündroomiga, 

mis tekib tööga seotud kroonilise stressi tagajärjel, mida ei ole suudetud edukalt ravida. 

Läbipõlemist kirjeldatakse kolme dimensiooni kaudu, milleks on kurnatus, sellest tingituna 

vähenenud töö- ja tegutsemisvõime ning pettumine nii oma töös kui ka igapäevastes 

tegemistes.6 

 

Meelepaus – Meeli ergastav pausi vorm, mis aitab kaasa töö produktiivsusele tööpäeva 

jooksul 

 

 
       3 [Autor märkimata], Kaugtöö. –  Rahandusministeerium, 9. XI 2021, 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihaldus/kaugtoo, kasutatud 11. I 2022. 

4 J. van Meel, Summary Activity-Based Working (ABW). –  Activity-based Working. The Purenet Practice 
Guide. ICOP, 2020, lk. 4–5, lk. 4. 

5 L. Hääl, A. Aidla, Tegevuspõhine kontor – kas iga uus on parem kui vana? – Sirp, 8. II 2019, 
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/tegevuspohine-kontor-kas-iga-uus-on-parem-kui-vana/, kasutatud 2. 
X 2021. 

6 [Autor märkimata], Tööstress ja läbipõlemine. Mis on läbipõlemine? –  Peaasi.ee, 
https://peaasi.ee/toostress-ja-labipolemine/, kasutatud 4. X 2021. 
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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeval on töötaja heaolu näitajaks, mis määrab töö produktiivsuse päeval ning pikemas 

ajaühikus juba ettevõtte jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõime. Seetõttu on töökeskkond 

liikunud rohkem töötaja-kesksemaks kui varasematel aegadel. 

Ka kaasaegne töökeskkond on viimase paarikümne aasta jooksul palju arenenud uute 

tehnoloogiliste seadmete kasutuselevõtu näol ning võtnud osa töömahtu enda kanda. See kõik 

on vähendanud töö tagajärjel tekkivaid füsioloogilisi sümptomeid, aga lisanud palju vaimseid 

probleeme7nagu tööstress, vaimsed häired ning ka pikemas perioodis läbipõlemine. 

Kiiretempoliseks kujunenud ühiskonnas kipuvad inimesed puhke- kui ka uneaega 

alahindama, sest väline surve olla kõige edukam, on kaasa toonud suurenenud töökoormuse 

ning sellest tingituna ka suurema vastutuse.8 Mahukam töökoormus võtab oma osa töötaja 

vabast ajast, mis on mõeldud puhkamiseks tööst ning kulunud energia taastamiseks. 

Tööstusrevolutsiooni ajast kehtima jäänud 5-päevane töönädal kahe puhkepäevaga on aastate 

jooksul palju kriitikat saanud just muutunud töö iseloomu tõttu.9 Kui tol ajal määras töö 

produktiivsuse reaalne ese või objekt, siis tänapäeval on füüsiline tegevus asendunud 

mõttetihedama tööga. Selline töö nõuab ka rohkem puhkeperioode, mis laseksid ajul puhata 

ja organismil taastuda. Kui tööpäeva lõikes pole võimalik ülesannete kõrvalt piisavalt puhata, 

on ka suurem tõenäosus stressitaseme tõusuks ning edasises perspektiivis ka läbipõlemise 

kogemine.10 

Töökeskkond, mis soosib vaimse töö vahele puhkehetkede võtmist töö produktiivsuse 

tagamiseks ning seeläbi töötaja heaolu paranemist, on peamine ajend töö koostamisel. 

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada pauside ja puhkealade vajalikkust ning  väärtust 

töökeskkonnas ja kujundada saadud analüüsile vastav töine keskkond koos puhkeala  

kasutusega.  

 
7 T. Saar-Veelmaa, Kas tööl on tulevikku? – Müürileht, 10.II 2021, https://www.muurileht.ee/kas-tool-on-

tulevikku/, kasutatud 9. X 2021. 
8 Personaliuudised.ee, Suur töökoormus ja vastutus ei lase magada- selle taga on ühiskonna surve olla kõige 

edukam. – Äripäev,  24. IX 2021, https://www.personaliuudised.ee/uudised/2021/09/24/suur-tookoormus-ja-
vastutus-ei-lase-magada-selle-taga-on-uhiskonna-surve-olla-koige-edukam, kasutatud 10. X 2021. 

9 J. Vallistu, Neljapäevane töönädal, Huvitaja – Eesti Rahvusringhääling, Toim. Johannes Voltri,  2.VIII 
2021, https://vikerraadio.err.ee/1608283356/huvitaja-neljapaevane-toonadal, kasutatud 9. X 2020. 

10 [Autor märkimata], Tööstress ja läbipõlemine. Mis on tööstress?. –  Peaasi.ee, https://peaasi.ee/toostress-
ja-labipolemine/, kasutatud 1. I 2022. 
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Magistritöös analüüsin erinevaid meeli ergastavaid pausi vorme, mis aitavad kaasa töö 

produktiivsusele kogu päeva jooksul. Uurin individuaalseid ja koospuhkamise võimalusi ning 

mõju töötajatele. 

Töökohal on oluline tagada töötajale mitmekesine keskkond, mis vähendaks monotoonsust ja 

pakuks eri laadi töö teostamiseks rohkem võimalusi. 

Magistritöö tähelepanu on suunatud büroodele, kus töötab keskmiselt väiksem töökollektiiv 

ning mille pind on suhteliselt minimaalsete mõõtmetega. Täiendavad  ruutmeetrid eri laadi 

töödele on nendes ruumides välistatud ruuminappuse tõttu. Puudub ka võimalus pausiks, mis 

samuti vajab teatud ruumi töötajate heaolu suurendamiseks. 

Magistritöö väljundiks on pakkuda väiksemale kontoris töötavale kollektiivile funktsionaalne  

ruum, mis suudab korraga pakkuda nii erinevaid töö tegemise vorme kui ka puhkuseks 

mõeldud alasid, mis toetavad produktiivsust ning parandavad töötajate heaolu. 

Disainprojektis katsetan, kas väiksema ruumi sihtotstarvet annaks muuta selliselt, et kontoris 

oleksid nii eri laadi töö tegemise kohad kui ka meelepausi võtmise nurgad pidades ühtlasi 

silmas ala väiksust. 

 

Uurimisküsimused: 

- Millised tegevused aitavad tööpäeval intensiivse mõttetegevuse järel ajul kõige 

efektiivsemalt puhata?  

- Milline on pausi ja puhkealade tähtsus töökohal? 

- Kuidas väikese ala kasutust muuta selliselt, et paralleelselt oleks võimalik erinevaid  

töid teostada ja  ka meelepausi võtta? 

Magistritöö koosneb teoreetilisest uurimusest, mis koosneb viiest peatükist: „Taust“, 

„Puhkus“ „Indiviid“, „Töö ja paus ruumis“ ning „Disain“ 

Esimene peatükk „Taust“ annab ülevaate kontorite arengust ning keskendub nende 

nüüdisaegsetele tüüpidele. Peatüki lõpus võtan kokku olulisemad muutused. 

Teine peatükk on suunatud pausi mõistele ja tähendusele töökeskkonnas. Uurin ka, kuidas 

puhkus varem väljaspool tööd aset leidis. 

Kolmas peatükk keskendub töötajale. "Indiviidi" peatükis on vaatluse all tööks vajalikud 

komponendid nagu keskendumine ja puhkamine. Analüüsin eri vorme, mis aitavad 

produktiivselt töötada, kuidas pausiga produktiivsust taastada ning kurnatud meelt ergastada. 

Mõtestan lahti ka neljapäevast töönädalat, tööpäeva struktuurmudelit ning läbi välitööde ja 

töötajatele suunatud küsitluse analüüsi teen sissejuhatuse disainprojekti osale. 
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Neljas peatükk tutvustab töökeskkonna disainiks tehtud makette ning erinevaid meediume, 

mis kõik disaini teatud moel kujundasid. 

Viies peatükk tutvustab muutuva ruumi kontseptsiooni ning ettepanekuid. 

 

Magistritöö on suunatud ennekõike parandama kontoritöötajate heaolu ja produktiivsust ning 

seeläbi suhtumist töösse. Kui töötajad on õnnelikumad ning rahulolevad, siis selle tulemusena 

on ka tööandjad kogu protsessist võitnud. Kokkuvõtvalt on see mõlema osapoole heaolu 

parandamiseks. 
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I.TAUST 

1.1. Ajalooline ülevaade 
 
Inglisekeelse sõna office päritolu ulatub 16.sajandi Firenzesse, kus viidi läbi laiaulatuslik 

haldusreform, mis koondas kõik haldusasutused ühte hoonesse–Uffizi galeriisse. See oli 

esimene suurem hoonekompleks, mis ehitati spetsiaalselt kontoriks.11 (Illustratsioon 1). 

 

 
Illustratsioon 1. Esimese korruse plaan Uffizi galeriist Firenzes. Allikas: researchgate.net  

1.1.2. Tööstusrevolutsioon – traditsioonide teke 
 
Tänapäevase kontorihoone arhitektuurne olemus kujunes 18.sajandil, veidi hiljem, 19. sajandi 

keskpaigas arenes välja konkreetne büroosisene hierarhiline struktuur, kus igal osakonnal 

tekkis oma vastutusala. Tööd tehti ühises suures ruumis, kus töötajad tegelesid 

individuaalsete ülesannetega ning isikliku kabineti omamine oli staatuse sümbol, mis 

peegeldas omaniku positsiooni ettevõttes.12 

Ameerika büroodes hakkasid suuremad ettevõtted, mis rentisid ühte või mitut korrust, ära 

kasutama teraskarkasskonstruktsiooni, mis võimaldas ruumi liigendavad vaheseinad ära jätta 

ning nii algas avatud plaaniga kontorihoonete ehitamine. 13See tüpoloogia oli ajendatud 

ennekõike renditava pinna maksimaalsest kasutusest. 

 
11 S. Jeska, From Ancient Times to the Twentieth Century. – Office Buildings: A Design Manual. Toim. 

Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, 2002, lk. 13–18, lk. 15 
12 Samas, lk. 16. 
13 Samas, lk. 16. 
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1.1.3.  20.sajand – pidevad muutused 
 
Tööülesannete suurem optimeerimise ja standardiseerimise vajadus kujundas välja 

teiloristliku (Frederick Taylor) kontseptsiooni, mille ülesehitus oli suunatud ennekõike 

tootlikkuse tõstmisele läbi „inimmasina". Veelgi tugevamalt hakkas välja kujunema alluva ja 

tööandja suhe, kus töötajad jagasid suurt avatud tööruumi või tehase tootmissaali samal ajal, 

kui omanikud olid ühisest töösaalist klaasseintega eraldatud.14 Tüüpiline töökeskkond, mis 

koosnes reast üksteise kõrval paiknevatest laudadest, muutus range kontrolliga ja töötajatele 

kehvade tingimustega ruumiks. ( Illustratsioon 2) 

 
Illustratsioon 2. Näide vabrikutöötajate töökeskkonnast 20.sajandi algul. Allikas: mbird.com   

 

Euroopas jäädi tihedalt üksteise kõrvale paigutatud suletud kabinettidega süsteemi juurde, 

mille keskel oli ühine koridor liikumiseks. Ka seal valitses ennekõike individuaalsete 

ülesannetega tööjaotus ning selgelt oli välja kujunenud omaniku ja alluva suhe. Suhtlus teiste 

kolleegidega oli minimaalne ning puudulik. 

 

Peale Teist maailmasõda muutus töökeskkond töötajakesksemaks. Leiti, et ettevõtte 

efektiivsust on võimalik suurendada, panustades kolleegide omavahelisele mitteametlikule 

suhtlemisele. Sellega seoses tekkis uus ruumiline väljendusviis Bürolandschaft (Office 

 
14 Samas, lk. 17. 
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Landscape), 15  mille rajasid Wolfgang ja Eberhard Schnelle 1963. aastal. Nad võtsid 

eeskujuks Ameerika avatud lahenduse ning tõid esile inimsuhete olulisuse. Töölaudade 

paigutus sõltus ennekõike tööprotsessidest ning meeskonnaliikmete suhtlemisest. Esimeseks 

Bürolandschafti ruumi väljendusviisiks loetakse Ninoflax hoonet Saksamaal (illustratsioon 

3).  

Sellega seoses vähenes ka erisus tööandja ja töövõtja vahel. Suurima muutusena tekkisid 

erinevad alad, mis toetasid mitteametlikku suhtlusviisi töökohal: vaiksed alad, 

kohtumispaigad ja turgutuspunktid. Need alad asusid töökohtade vahetus läheduses.16 

 
Illustratsioon 3. Ninoflax hoone Nordhornis Saksamaal. Autori ekraanitõmmis.  

 

Tulenevalt avatud plaani lahenduse probleemidest nagu privaatsuse puudumine, vähene 

päevavalguse hulk ning liigne müra, kaalusid üle mitteametliku suhtluse vabaduse17 ning 

Bürolandschaft kaotas oma tähtsuse. 

 

Peale seda hakkas töise keskkonna olemus kahes suunas lahknema Euroopa ja Anglo-

Ameerika maailmade vahel.  

1978. aastal katsetati Rootsis avatud kontori ja kabinetkontori kombinatsiooni 18 , mille 

eesmärk oli siduda mõlema kontoritüübi eelised üheks ning luua segakontoritüüp. Samal ajal 

 
15 T. Arnold, From the Bürolandschaft to the Cityscape in the Office. – Office Buildings: A Design Manual. 

Toim. Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, 2002,  lk. 19–21, lk 19. 
16 T. Arnold, From the Bürolandschaft to the Cityscape in the Office. – Office Buildings: A Design Manual. 

Toim. Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, 2002,  lk. 19–21, lk. 19. 
17 Samas, lk. 20. 
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Anglo-Ameerikas liiguti segakontoritüübi juurde teisiti, kus Bürolandschafti avatud ruumi 

planeeringus kaotati mitteametlikud suhtlusnurgad. Nende asemele tekkisid akende äärde 

eraldiseisvad kabinetid,19mis taaskord ettevõtte staatuse sümboolikat märkisid. Avatud ruumi 

tsooni disainiti pealt lahtised kuubikulaadsed ruumieraldajad (cubicles). Need olid mõeldud 

töötajatele privaatsemate tingimuste loomiseks. Privaatseid kuubik-elemente andis üksteise 

kõrvale paigutada lõpmatu hulk, mis tekitas büroosse kuubikute maastiku. Paljudes 20nda 

sajandi ameerika filmides on kasutatud lahtisi kuubikuid töökohtade eraldajana (illustratsioon 

4).  

Seoses sellega piirdus arhitektide roll nüüdseks hoone väliskesta loomisega, sest kontori 

sisustuselemendid võtsid nende rolli üle. 

 
Illustratsioon 4. Film "Office Space" (1999). Allikas: autori ekraanitõmmis. 

 

Kui 1980ndatel võeti kasutusele esimesed sülearvutid, internet ja e-kirjad, muutus töökultuur 

paberimajandusest rohkem tehnoloogiapõhisemaks. 20  1989. aastal rajati Soomes Digital 

Equipment Corporation (DEC) tulevikukontor, kus töötajad olid varustatud juhtmevabade 

telefonidega ning kogu töine atmosfäär loodi kodusemaks (illustratsioon 5). 

 
18 Samas, lk. 20. 
19 T. Arnold, From the Bürolandschaft to the Cityscape in the Office. – Office Buildings: A Design Manual. 

Toim. Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, 2002,  lk. 19–21, lk. 20. 
20 J. van Meel, A short history. –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 12–

14, lk. 12. 
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Illustratsioon 5. Soome Digital Equipment Corporation (DEC) tulevikukontor. Allikas: 

raamat „Tegevuspõhise töökeskkonna käsiraamat “. 

 

 

1982. aastal selgitas Franklin Becker oma raamatus „Successful Office" („Edukas kontor"), et 

ükski töökoht ei suuda pakkuda sellisel hulgal vajalikke funktsioone, mida töötajad vajavad 

tööpäevas. Ta eeldas, et uued tehnoloogiad (kaasaskantavad portfelli suurused arvutid) 

võimaldavad töötajal kasutada eri laadi töökohti, kusjuures iga töötegemise koht on 

kavandatud konkreetse funktsiooni ning psühholoogilise või sotsiaalse vajaduse jaoks. 21 

Kontor muutus mitte-territoriaalseks, kus puudusid kindlad töökohad ja nende säilitamine 

polnud vajalik, sest paljud töötajad viibisid suurema osa päevast kontorist eemal, klientidega 

kokkusaamisel.22Mitte-territoriaalset kontseptsiooni saab lugeda tegevuspõhise töökeskkonna 

eelkäijaks.  

1990ndatel sai tegevuspõhine kontseptsioon enim populaarseks. Seda põhjustas 

majanduskasv, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia revolutsioon ja internetibuum, mis kõik 

vajasid innovatiivset ruumiplaneeringut.23Mõiste „tegevuspõhine töötamine“ võttis esimesena 

kasutusele Hollandi töökohastrateeg Erik Veldhoen,24kes koos Hollandi sisearhitekti Nel 

Verschuureniga töötas välja Hollandi kindlustusfirma Interpolis uue peakontori 

ruumilahendused, mille ülesehitus lähtus tegevusvaldkondadest ja suhtlusviisidest.25 

 
21 Samas, lk. 12. 
22 W. Bauer, P. Kern, New Work: Office Work in Global Networks. – Office Buildings: A Design Manual. 

Toim. Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, 2002,  lk. 29–31, lk.30. 
23 J. van Meel, A short history. –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 12–

14, lk. 13. 
24 Samas, lk. 13. 
25 K. Spanjers, Ruum, koht, inimesed: Uue ruumi loomise võimalustest. – SISU– LINE # 2: Ruumimõju. 

Toim. Tüüne-Kristin Vaikla. Eesti Sisearhitektide Liit; Tallinn, 2015, lk. 47–58, lk. 51. 
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Algne tegevuspõhine töötamine sai palju kriitikat ning läbis ebaõnnestumisi, sest 

organisatsioonid ei olnud veel valmis uuendusteks, mida selline kontseptsioon endas hõlmas. 

Seetõttu vajus kontseptsioon soiku. 

 

1.2. Juhtumiuuringud läbi erinevate nüüdisaegsete kontoritüüpide 
 

21. sajand on töö tegemise võimalusi palju muutnud võrreldes eelnevate sajanditega. Pidevalt 

laienev internetiühendus soodustab nii kodukontoris kui ka kaugtöö tegemist juba ka 

väljaspool suurlinna ning sellega seoses võib tööd teha kus iganes. 

Palju populaarsust on kogunud COVID-19 pandeemia aegne hübriidne töötegemine, kus osa 

tööst tehakse kontorist eemal ning suurem osa kontoris.26 See selgus nii Riigi Kinnisvara 

(RKAS) kui ka Eesti Statistikaameti läbiviidud uuringust töötajate seas. Põhjus, miks selline 

töökorraldus populaarsust on kogunud, seisneb töötaja võimaluses planeerida oma aega ning 

sellega seoses tööd ja eraelu paremini 27 .Büroodesse naasmine on aga ennekõike seotud 

selliste sotsiaalsete põhjustega 28 nagu kolleegide vahetu suhtlemine ja meeskonnatunde 

loomine, samuti ka eakamate töötajate väiksema tehnilise võimekusega.29 

RKAS-i uuringutest selgunud andmed seavad kontoripinna taaskord ümbermõtestamisele 

ning kuna tegevuspõhise kontori loomisega vähendatakse tegevuskulusid ning kasutatakse 

büroopinda ära efektiivsemalt, 30 on kontseptsiooni juurde tagasi pöördutud suurema 

tähelepanuga kui enne. 

Ka Eestis on tegevuspõhiseid kontoreid lisaks erasektorile rakendatud avalikus sektoris. 

2017. aastal avatud Eesti superministeerium, 2020. aastal avatud Saue vallavalitsus ja peagi 

valmiv Kärdla riigimaja on näited kohtadest, kus on seda kontseptsiooni kasutatud. 

1.2.1.  Tegevuspõhise kontori näiteid Eestist 

 
26 K. Komissarov, Töökeskkonna areng, Mõttemuutjad 2021. – Riigi Kinnisvara, 4. IX 2021, 

https://rkaskonverents.ee/wp-content/uploads/2021/11/Kalle_Komissarov.pdf, kasutatud 10. XI 2021. 
K. Sõstra, E. Voolens, Kaugtöö võimalused ja arengud Eestis. – Eesti Statistikaamet, 16. X 

2022,https://www.stat.ee/et/uudised/kaugtoo-voimalused-ja-arengud-eestis, kasutatud 10. XI 2021. 
27 K. Komissarov, Töökeskkonna areng, Mõttemuutjad 2021. – Riigi Kinnisvara, 4. IX 2021, 

https://rkaskonverents.ee/wp-content/uploads/2021/11/Kalle_Komissarov.pdf, kasutatud 10. XI 2021. 
28 Samas. 
29 K. Sõstra, E. Voolens, Kaugtöö võimalused ja arengud Eestis. – Eesti Statistikaamet, 16. X 

2022,https://www.stat.ee/et/uudised/kaugtoo-voimalused-ja-arengud-eestis, kasutatud 10. XI 2021. 
30 G. Urbel, Tegevuspõhine paindlik kontor: Töötajate hinnangud koostööle ja töökeskkonnaga rahulolule. 

Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018. 
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Tegevuspõhist töötamist kirjeldatakse (acitvity-based working, lühend ABW) viisina, mille 

puhul töötajad jagavad erinevaid töö tegemise kohti üksteisega aidates kaasa erinevat tüüpi 

töö tegemisele. 31 Kontseptsioonis loetakse uuenduslikuks ning oluliseks paindlikkust, 

mobiilsust, sagedasemaid kokkupuuteid teiste kolleegidega, liikumisvõimalusi büroos. Välja 

on toodud ka vähem istuvat tööviisi, sest efektiivseks kontseptsiooni kasutamiseks loetakse 

töötaja oskust valida vajaliku töö tegemiseks õige tööala, vahetades päeva jooksul asukohti. 

Kontoris olevad panipaigad, kapid, on mõeldud nii isiklike asjade kui ka dokumentide 

hoiustamiseks, sest isiklikest töökohtadest on loobutud. 

Tegevuspõhistes kontorites eristatakse kolme tsooni, et vähendada kokkusobimatute 

tegevuste konflikte. Need tsoonid on vaikne, sotsiaalne ja interaktiivne tsoon (illustratsioon 

6). 

 
Illustratsioon 6. Tegevuspõhise kontori kolm tsooni. Allikas: raamat     

„Tegevuspõhise töökeskkonna käsiraamat “. 

 

Sotsiaalsesse tsooni kuuluvad sotsialiseerumine, koostöö teistega (nii ametlikud kui ka 

mitteametlikud koosolekud, üks-ühele-vestlused) ja tööst taastumine ehk paus. Sotsiaalne ala 

on ka kõige suurema müratasemega. 

Interaktiivne tsoon, teisisõnu  üleminekutsoon, on ala, kus toimub meeskonnapõhine 

töötamine. Töökohad on enamasti avatud planeeringuga, kus helistamiskabiinid ja 

koosolekuruumid aitavad mürataset vähendada ning avatud ala liigendada32. 

Vaikse tsooni eesmärk on toetada individuaalset keskendumist nõudvat töötegemist. Selles  

puuduvad koosolekualad ning teised liikumist ning müra soodustavad alad. Töökohad võivad 

 
31 J. van Meel, Introduction. –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 7–8, 

lk. 7. 
32 Samas, lk. 60 
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olla avatud või osaliselt avatud lahendustega ning see tsoon peab olema eraldatud peamistest 

liikumisteedest, mis võiksid häirida keskendunud inimest.33 

Kui pikka aega on peetud kontorites inimese kohta sobilikuks arvestada 15–20m2 

kontoripinda, siis tegevuspõhises kontoris saab hakkama umbes 10m2. 34  Ruumiline võit 

tuleneb uutest töövormidest, kus paberimajandusest on loobutud ning vähenenud on kappide 

ja sahtlite vajalikkus. Uuringute kohaselt on umbes kolmandik töötajaid mobiilsed ning see 

on viinud asjaoluni, et kuna poole ajast võivad töölauad tühjana seista, siis pole mõttet nende 

alla ka lisatud ruutmeetrid jätta. 

 

Äripäeva kontor Lutheri vabrikus 

Asukoht: Tallinn, Eesti 

 

Tegemist on üle 2000 m2 suuruse avatud ruumiga, kus töö ja puhkealad on üksteisest 

eraldatud „ruum-ruumis" elementidega. Need elemendid on üksteise suhtes nihkes ja veidi 

kaldu, et kaotada ära visuaalne side ruumi keskmise osaga, 35kus on avatud köök ning 

kohtumiste ala. 

Puhkealasid pole planeeritud töökohtade vahele, vaid need asuvad avatud ruumi servades 

(illustratsioon 7). Kõige olulisem on mitme funktsiooniga ruumi keskmine osa, mida 

Äripäeva kontori sisearhitekt kutsub workcafe’ks, ning mis on mõeldud töötamiseks ja 

puhkamiseks samaaegselt36. 

Kuna tegemist on täiesti avatud kontoriga, kus kõik töökohad asuvad samal korrusel mõne 

meetri kaugusel, siis helirikkaid meelelahutusi nagu lauatennis vms pole planeeritud. 

Mängulisemast elemendist on töötajate enda soovil noolemäng ja workcafe’sse on plaanitud 

erinevad lauamängud juba trükituna laudade peale37 

 
33 J. van Meel, Zoning. –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 58–62, lk. 

61. 
34 [Autor märkimata], Kuidas sisustada kaasaegset kontorit? – Riigi Kinnisvara, 31. III 2020, 

https://softrend.ee/kuidas-sisustada-kaasaegset-kontorit/, kasutatud 5. V 2022 
35 H. Kääramees, Meilivestlus sisearhitektiga, 13.XI 2021. Märkmed autori valduses 
36 Samas. 
37 Samas. 
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Illustratsioon 7. Äripäeva korruseplaan autori märkmetega 

 

Saue vallamaja 

Asukoht: Saue, Eesti 

 

Ruumid Saue vallavalitsuses on jaotatud vastavalt meeskonnatöö, süvenemise ruumide, 

nõupidamiste ja telefoniga rääkimise nurkade vahel 38 (illustratsioon 8). Töökeskkond on 

disainitud vastavalt erinevatele tööülesannetele, lähtudes seejuures tegevuspõhise töötamise 

printsiipidest. Täielikult seda kontseptsiooni ei rakendatud, sest osa töötajaskonnast ei 

soovinud oma isiklikust lauast loobuda. Küll aga saavad kolleegid ise ruume oma 

äranägemise järgi ümber sättida. 39  Lisaks on loodud vaiksemaid tube, kuhu vajadusel 

eralduda. Suurt rõhku on pandud ka väiksematele gruppidele mõeldud koosolekuruumidele. 

 

 
38 A. Alvela, Uus ja uhke Saue vallamaja valmib puidust, Huvitav objekt. –  EHITUSEST, X 2019, 

https://ehitusest.ee/uudis/2019/10/16/uus-ja-uhke-saue-vallamaja-valmib-puidust/, kasutatud 3. I 2022 
39 Samas. 



 22 

 
Illustratsioon 8. Saue vallamaja korruseplaan autori märkmetega. 

 

1.2.2. Tegevuspõhise kontori eelised ja puudused 
 
Kontseptsiooni tugevusteks peetakse paindlikust töösuhetes ja mitmekesisemate ruumide 

teket büroos, kus läbi erinevate tööalade liiguvad töötajad kontoripinnal rohkem. Kuna 

kontseptsioon näeb ette personaalsete laudade puudumist, siis puhtust on kerge saavutada, 

sest laudadel on vaid kuvar. 

Tegevuspõhine kontor on palju heakskiitu saanud erinevate teaduslike ja uurimuslike allikate 

näol, kuid selles esineb ka palju puudusi.  

Suurimaks kontseptsiooni nõrkuseks peetakse oma isikliku töölaua puudumist. On üldine 

veendumus töötaja rahulolu mõistes, et kindlast personaalsest lauast loobumine läheb 

konflikti baasvajadustega privaatsusele, territooriumi personaliseerimisele ja enese staatuse 

väljendamisele40. Pealegi valivad töötajad tööpaiga mitte niivõrd tööülesande iseloomu järgi, 

vaid isikliku eelistuse põhjal. 41 Sellega seoses vajab tegevuspõhine kontseptsioon 

 
40 G. Urbel, Tegevuspõhine paindlik kontor: Töötajate hinnangud koostööle ja töökeskkonnaga rahulolule. 

Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018. Lk. 10. 
S. Sternfeldt, A. Part, M. Randmer-Nellis, J. Trunova, Keskkonnapsühholoogia sisearhitektuuris  –  MAJA, 

nr 101–102 ,2020, lk. 6–19, lk. 15. 
41 Samas, lk 17 
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laiahaardelist ettevalmistus- ja juhendamisprogrammi nii töötajate kui ka juhtide seas,42 mis 

algab juba enne tegevuspõhise kontori valmimist. 

Pealegi sobib tegevuspõhine kontor suurema töötajate arvuga kollektiivile, kellel on võimalus 

kontoripinnal rohkem panustada vajalike töökohtade ning alade loomisele. 

 

1.2.3. Kaugtöö ja kodukontor 
 

Kaugtöö on töötamine muudest kohtadest peale kontori, näiteks kodust, ühiskontorist või 

avalikust kohast. Seda töövormi võib käsitleda kui tegevuspõhise töökeskkonna osa, sest 

põhineb ideel anda töötajale rohkem vabadust valida, kus ja millal töötada.43 

2019. aastal töötas 15–74-aastastest inimestest Euroopa Liidus tavaliselt kodus 5,6% 

hõivatutest, Eestis 7%.44 . 2020. aastal on Eestis kodukontori kasutamine tõusnud 12,6% 
45ning see näitaja on pidevalt tõusuteel. Selle muutuse põhjustas nii COVID-19 pandeemia, 

mis sundis paljusid kodukontorisse,  kui ka üldine trend. 

Standfordi Ülikooli majandusprofessor Nicholas Bloom on välja toonud, et liiga pikalt kestev 

kaugtöö pole hea lahendus ei ettevõttele ega ka töötajale endale. Näiteks kujuneb 

probleemiks ettevõtte korporatiivse kultuuri edasiandmine noortele ja võimalused omandada 

seeläbi uusi teadmisi.46  Võib tekkida kaks gruppi töötajaid: need, kes on alati tööl ning 

kõigile tuttavad ning need, kes on kodukontoris ja võidakse unustada. Suurimaks probleemiks 

tuuakse välja liiga pikale veninud isoleerituse kogemist ja ka ületöötamise ohtu 

kodukontoris.47 

1.2.4. Ühistöötamiskeskused ehk Co-workingspaces 
 

 
42 G. Urbel, Tegevuspõhine paindlik kontor: Töötajate hinnangud koostööle ja töökeskkonnaga rahulolule. 

Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018. Lk. 17. 
 43 J. van Meel, What is ABW?  –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 

10–11, lk. 11. 
44 K. Sõstra, E. Voolens, Kaugtöö võimalused ja arengud Eestis. – Eesti Statistikaamet, 16. X 2022, 

https://www.stat.ee/et/uudised/kaugtoo-voimalused-ja-arengud-eestis, kasutatud 10. XI 2021. 
45 [Autor märkimata], Percentage of employed people usually working from home in Europe 2020, by 

country. –  Statista, https://www.statista.com/statistics/879251/employees-teleworking-in-the-eu/, kasutatud 4. 
III 2022. 

46 A. Ventsel, Antropoloog: muutus, mille ettevõtja saab enda kasuks pöörata, Arvamused. –  Äripäev, 12. 
IX 2021, https://www.aripaev.ee/arvamused/2021/09/12/antropoloog-muutus-mille-ettevotja-saab-enda-kasuks-
poorata, kasutatud 3. III 2022 

47 K. Kool, , Kas ühistöötamise keskused on tulnud, et jääda? Kinnisvarauudised.ee. –  Äripäev, 13. IX 
2019, https://www.kinnisvarauudised.ee/saated/2019/09/13/kas-uhistootamise-keskused-on-tulnud-et-jaada, 
kasutatud 3. III 2022. 
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Paarkümmend aastat tagasi tekkisid hotellidesse businesslounge' id, millest on tänapäevase 

ühistöötamise ideed alguse saanud.48 

Ühiskontoriks on liikmelisusele tuginev kontorikontseptsioon, kus liikmed, kelleks enamasti 

vabakutselised või väikeettevõtjad, saavad kuutasu eest kasutada büroos erinevaid töökohti, 

ruume ja teenuseid.49 Erinevus seisneb selles, et samu ruume jagatakse eri firmade töötajate 

vahel, kes samuti liikmelisust omavad. Eeliseks pikajalise üürilepinguga kontoripindadest on 

jagatud kontori paindlikkus, lubades ettevõtte meeskonnal kasvada ning uusi töökohti juurde 

rentida. Oluline aspekt on ka koostöö ise, sest keskkonnas, kus tegutseb kõrvuti erinevate 

oskuste ja taustaga inimesi, on erinevad võimalused ja suhtlused tõenäolisemalt tekkima.50 

Eestis on kõige populaarsemad ühistöötamiskeskused Lift99 Telliskivis, Workland ning 

ülemaailmne WeWork platvorm. 

 

Eesti start-up'ide lipulaevaks nimetatud Lift99 on iduettevõtluse edendamiseks loodud 

keskus. Lift99 eesmärgiks on pakkuda firmade asutajatele omavaheliseks suhtluseks ja 

kogemuste vahetamiseks keskkonda,51 kus kogukonnal on suur rõhk. Hoones on puhkealad 

töökohtadest rangelt eraldatud ning seega ei häirita üksteise funktsionaalset töötamist 52 

(illustratsioon 9). 

 

 

Illustratsioon 9. Lift99 puhkeala vaade. Allikas: Lift99.com 

 
48 Samas. 
49 J. van Meel, Related concepts. –  Activity-based Working. The Purenet Practice Guide. ICOP, 2020, lk. 

15–18, lk. 16. 
50 K. Kool, Kas ühistöötamise keskused on tulnud, et jääda? Kinnisvarauudised.ee. –  Äripäev, 13. IX 2019, 

https://www.kinnisvarauudised.ee/saated/2019/09/13/kas-uhistootamise-keskused-on-tulnud-et-jaada, kasutatud 
3. III 2022. 

51 [Autor märkimata], Lift99. – Open House Tallinn, https://openhousetallinn.ee/hooned/lift99/, kasutatud 
15. IV 2022 

52 Vestlus Lift 99  töötajaga. Märkmed autori valduses. 
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1.2.5. Erinevate ettevõttete sümbioos 
 

Austrias City Elephant rajooni on loodud kolmele arhitektuuribüroole ja kahele 

koostööpartnerile eraldi hoone, mille ühenduslüliks on läbi kahe korruse kulgev 

treppastmestik53, mis annab võimaluse erinevate ettevõttete töötajatel ühiselt aega veeta või 

ühises alas üritusi pidada (illustratsioon 10). Samuti on hoone esimesel korrusel paiknev 

kohvikupind avatud tänavalt kõigile tulijaile, et uusi suhtluskontakte luua. 

 

 
Illustratsioon 10. Ühine ala eriettevõtete töötajatele. Allikas: Autori ekraanitõmmis. 

1.2.6. Järeldused  
 
Tutvudes erinevate kontoritüüpidega leian, et mitmekesisus töökeskkonnas vähendab töötajas 

tülpimust ning väsimust. Samuti panevad erinevate alade olemasolu ja nende kasutamine  

töötajaid rohkem liikuma vähendades sellega ka ühe koha peal istumist.  

Kuna töö vorm on muutunud individuaalsest rohkem meeskonnatööks, leian, et kabinet-

kontorid pole tuleviku suund, sest lõhuvad liialt meeskonnatöö sujuvat kulgemist ja võtavad 

enda alla rohkem ruutmeetreid pinnast, mida saaks büroos muuks otstarbeks kasutada. See ei 

tähenda, et kogu töö avatud büroo saginas peaks toimuma, vaid piisaval hulgal loodud 

keskendumise ruumid lisavad eraldumise võimaluse meeskonnast, kui selleks tekib vajadus. 

 
53 Franz&Sue, City Elephant District Block in Vienna. – Detail 3.2021, Live and Work, lk. 34–37, lk. 36. 
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Külastades erinevaid kontoritüüpe Tallinnas, leian, et kogukonnatunde pakkumine pole ainult 

jagatud kontorites oluline, vaid ka kõigis teistes, sest inimesed ei tule enam tööle pelgalt töö 

tegemise pärast, vaid just ühtekuuluvuse tõttu. Ka ettevõtjad on täheldanud, et erinevad 

meelelahutuslikud tegevused nagu firmaüritused, ühised lõunad jms, ei paranda ainult 

inimeste omavahelisi suhteid, vaid muudavad ka töökeskkonna mugavamaks ning 

stessivabamaks paigaks.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 S. Shujat, F.  Ameer, F. E. A. Cheema, Effects of Recreational and Entertainment Activities on 

EmployeesJobSatisfaction: A CaseStudy. Journal of Management and Social Sciences. – Research Gate, Vol. 7, 
No. 1, (Spring 2011) 12–18, 
https://www.researchgate.net/publication/330934601_Effects_of_Recreational_and_Entertainment_Activities_o
n_Employees_Job_Satisfaction_A_Case_Study, kasutatud 5. IV 2022. 



 27 

II PUHKUS 

2.1. Pausi mõiste 
 
Mõiste „paus“ pole töötamise kontekstis täpselt defineeritud, sest hõlmab väga palju eri 

tüüpe. Mõistet kirjeldatakse kui puhkepaus, puhkus, lõunapaus, kohvipaus vms, mis 

tähendavad ühte – töö katkestust.55 Pausi saab eristada ka pikkuse järgi, mis kestab mõnest 

minutist mõne tunnini (siesta). Veel saab pausi liigitada sisu järgi (tualeti-, kohvi-, 

lõunapaus), intensiivsuse põhjal, mis on omakorda jagatud aktiivseks (kõndimine, venitus) ja 

passiivseks (päevauinak, lõõgastus). 56 Kõiki neid tegevusi kasutatakse töökatkestuse 

kirjeldamiseks ühtse terminina – paus. 

Tänapäeval on arusaam pausist nii riikide kui ka ettevõtte kaupa väga erinev. Näiteks 

kirjeldatakse puhkeaega Tööinspektsioonis kui aega, mis pole tööaeg.57 

2020. aastal toob Tööinspektsioon välja Eesti töökeskkonnas jätkuvalt suurimateks töösuhte-

alasteks probleemideks igapäevase puhkeaja nõuete rikkumise.58 

2019. aastal keskendus Eesti Kaasaegses Kunstimuuseumis (EKKM) kunstnik Sigrid Viiri 

soolonäitus „Võltspuhkaja“ hägustunud töö ja puhkuse piiridele,59mis tänapäeval on väga 

aktuaalseks probleemiks saanud üle maailma. Kaasaja töökultuur eeldab, et ollakse pidevalt 

kättesaadavad ning vaba aega ei kasutata enda tarbeks, vaid kulutatakse energiat kas uue töö 

otsimise, töö pärast muretsemise või enese harimise tarbeks. Niisama olemise-molutamise 

jaoks aega ei kulutata,60 sest seda peetakse ajaraiskamiseks. 

2.1.1. Paus töökohal 
 

Tööpauside olulisus nii sotsiaalses kui ka majanduslikus väljavaates on palju tähelepanu 

saanud nii töötajate endi kui ka tööandjate poolt, sest piisavalt puhanud töötaja on 

 
55 A. Scholz, J. Wendsche, A. Ghadiri, U. Singh, T. Peters S.Schneider, Methods in Experimental Work 

Break Research: A Scoping Review, International Journal of Environmental Research and Public Health. – 
MDPI, 12. IX 2019, https://www.mdpi.com/1660-4601/16/20/3844/htm, kasutatud 5. I 2022. 

56 Samas. 
57 M. Miidla-Vanatalu, Töö- ja puhkeaeg. – Tööinspekstioon. Toim. Evelin Kivimaa. 2014, lk. 3. 
58[Autor märkimata], Töökeskkond 2020. – Tööinspekstioon. Toim. Kristal Abel, 

https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Toeoekeskkonna_uelevaated/2020/tookes
kkond_2021_ee_40lk_a4_web.pdf, kasutatud 9. II 2022. 

59 S. Viir, Näituse Võltspuhkaja ja EKKMi 2019 hooaja avamine. – SIRP, 25. IV 2019, 
https://www.sirp.ee/s3-pressiteated/naituse-voltspuhkaja-ja-ekkmi-2019-hooaja-avamine/, kasutatud 10. XII 
2021. 

60 Samas. 
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produktiivsem ning ka rahulolevam. Uuringud tööpauside kohta on näidanud suurenenud 

heaolu ning paremat tulemuslikkust ka tööohutuse seisukohast.61 

Varasemalt, kui tööd seostati enam füüsilise tegevusega, pandi tähele, et teatud aja möödudes 

väsisid töötajad ning tulemuseks oli töötegemise efektiivsuse langus ning pikale veniv ajaline 

kestvus. Töötaja vajas pausi füüsilisest tööst taastumiseks ning sageli kombineeriti seda 

toidupausiga (illustratsioon 11). 

 
Illustratsioon 11. Ehitajate lõunapaus. Allikas: spokesman.com 

 

Tööinspektsioon toob välja, et töötegemist tuleb korraldada selliselt, et töötajale on tagatud 

iga kuue tunni töötamise kohta vähemalt 30 minutit puhkamiseks ja einestamiseks.62 Kaheksa 

tundi päevas töötades peab töötajale olema võimaldatud vähemalt üks 30minutiline 

tööpäevasisene vaheaeg, mis teeb tööpäeva kestvuseks 8,5 tundi.63 

Arvutite kasutuselevõtuga sai rohkem tähelepanu ka tööpauside olulisus, sest leiti, et 

intensiivse mõttetegevuse korral aju väsis kiiresti ning sellest tulenevalt hajus ka tähelepanu. 

Töölepingu seadusega ette nähtud tööpäevasisest vaheaega ei tohi segamini ajada 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel antavate vaheaegadega, mis näeb ette, et kuvariga 

 
61 Scholz, André; Wendsche Johannes; Ghadiri Argang; Singh Usha;Peters Theo; Schneider Stefan, 

Methods in Experimental Work Break Research: A Scoping Review. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. –  MDPI, 12. IX 2019, https://www.mdpi.com/1660-4601/16/20/3844/htm, 
kasutatud 5.I 2022. 

62 M. Miidla-Vanatalu, Töö- ja puhkeaeg. – Tööinspekstioon. Toim. Evelin Kivimaa. 2014, lk. 14 
63 Samas, lk 14. 
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töötamisel peab puhkepausi kestvus moodustama vähemalt 10 protsenti kuvariga töötamise 

ajast,64et ennetada silmade ülepinget ning pikalt sundasendis töötamist.65 

2.1.2.  Puhkealade teke- puhkus väljaspool töökohta 
 

Nõukogude perioodil sai alguse peale massitöö ka massipuhkuse mõiste.  

Arhitektuurikollektiivi Kultura liige ning uurimisobjekti Sanatorium Premium üks 

algatajatest Konstantin Budarin toob loengus „Infrastructure of Care: The Past, Present and 

Future of Soviet Leisure Heritage“ välja asjaolu, et Nõukogude Liidu perioodil oli töötajate 

puhkus sama tähtis kui tööaeg.66Sel ajal otsiti vastuseid küsimusele, kuidas töötab inimese 

puhkemasin, et saaks töötada tootmismasin.67 

Kui 1922. aastal võeti Nõukogude Liidus kasutusele kahenädalane puhkus, ei osatud vaba 

ajaga midagi peale hakata. Sõna „vaba aeg“ polnud varem kunagi kasutuses olnud.  

Seetõttu sekkus riik ise puhkuse reguleerimisse. „Puhkusest sai tegevus, mida iseloomustas 

süsteemne korraldus ja läbimõeldud ruumiline raamistus,“68 kirjutavad Epp Lankots ja Triin 

Ojari. 

Kuna puhkuse eesmärk oli ennekõike töötaja tervise eest hoolitsemine, et tööle naastes 

inimene tervem oleks, siis  tekkisid  esimesed sanatooriumid, mille ideoloogia keskendus 

tervenemisele ning protsessidele, mis kõik olid teaduspõhised, mitte ei tuginenud 

emotsionaalsetele otsustele.69 

„Sanatooriumid olid tol ajal väga populaarsed, kuna teist samasugust polnud võtta ning 

puhkus oli sinu eest ära korraldatud,“ selgitab Budarin, „kuid tihtilugu tagasi vaadates 

tunduvad paljud tegevused ülearused ning ka kaheldavad tervise turgutuse osas,“ nagu 

talvised päevituskapslid Sotšis (illustratsioon 12). 

 
64 Samas, lk 15. 
65 Samas, lk 15. 
66 K. Budarin, Infrastructure of care, Avatud Loeng – EKA arhitektuuriteaduskond, 14. X 2021, 

https://tv.artun.ee/arhitektuur/7reYLVjZtv/DCK-GDXFcu9P#player, kasutatud 14. X 2021. 
67 Samas. 
68 E. Lankots, T. Ojari, Sissejuhatus. Masspuhkus ja arhitektuur 20.sajandi Eestis.  –  Suvila. Puhkamine ja 

arhitektuur Eestis 20.sajandil.Toim. Mari Klein. Eesti Arhitektuurimuuseum; Tallinn, 2020, lk.6– 17, lk. 9. 
69 K. Budarin, Infrastructure of care, Avatud Loeng – EKA arhitektuuriteaduskond, 14. X 2021, 

https://tv.artun.ee/arhitektuur/7reYLVjZtv/DCK-GDXFcu9P#player, kasutatud 14. X 2021. 
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Illustratsioon 12. Talvised päevituskapslid Sotši sanatooriumis, 1982. Allikas: 

futurearchitectureplatform.org/ 

 
Kuna sanatooriumid ja kuurordid olid pidevalt ülerahvastatud, hakkasid tekkima looduslikud 

puhkealad, asutuste puhkebaasid ja isiklikud suvilad, 70  mis võimaldasid põgeneda 

politiseeritud, ahistavast ja monotoonsest elukeskkonnast.71 

1960. aastatel ehitasid ettevõtted, tehased, kolhoosid, ametkonnad jt omavahenditest asutuste 

puhkebaase, et leevendada sanatooriumipuhkuse defitsiiti ning võimaldada perepuhkust.72 

1960.–1980. aastatel olid asutuste puhkebaasid Eestis enim kasutatud ning ehitatud 

kollektiivse puhkeasutuse tüüpi, mis võimaldas organisatsiooni töötajatel veeta korralist või 

nädalalõpupuhkust koos pereliikmetega73 (illustratsioon 13). 

 
70 E. Lankots, T. Ojari, Sissejuhatus. Masspuhkus ja arhitektuur 20.sajandi Eestis.  –  Suvila. Puhkamine ja 

arhitektuur Eestis 20.sajandil.Toim. Mari Klein. Eesti Arhitektuurimuuseum; Tallinn, 2020, lk.6– 17, lk. 14.  
71 Samas, lk. 16. 
72 E. Lankots, Asutuste puhkebaasid: Peod ja perepuhkus kollektiivses ruumis.  –  Suvila. Puhkamine ja 

arhitektuur Eestis 20.sajandil.Toim. Mari Klein. Eesti Arhitektuurimuuseum; Tallinn, 2020, lk.34–73, lk. 38. 
73 Samas, lk. 38. 
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Illustratsioon 13. Nädalalõpupuhkus koos pereliikmetega kollektiivses puhkeasutuses. 

Allikas: raamat „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20.sajandil“ 
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III INDIVIID 
 
Ameerika kirjanik Alan Cohen on öelnud: „Tööl on oma väärtus ning puhkusel on oma 

väärtus. Rakendada tuleks  mõlemat ning ülehinnata ei tohi kumbagi.“74 

 

Puhkusel ning keskendumisel on kindel aeg. Kui need piirid on hägused, siis on ka 

puhkamine ja töötegemine vähem edukas, laialivalguv ning päeva lõpuks pole piisavalt 

puhatud ega ka  tööd tehtud. 

Lühikesed töökatkestused võivad suures plaanis töövõimele soodsalt mõjuda.75 

3.1.  Keskendumine 
 
Teadliku mõtlemise ressurss võimaldab leida loovaid lahendusi ja hakkama saada mõtlemist 

vajavate tööülesannetega, kuid mõtlemist toetavad ajuosad väsivad kiiresti.76 Seetõttu ei saa 

kesta keskendumine ning produktiivne  töötamine pikalt ilma pausi tegemata. 

 

4 tundi 

 

Mitmed ajaloo suurkujud77 on kirjeldanud elulugudes, kus neljatunnine intensiivne töötamine 

päevas on maksimaalne pingutus, mida nad on vajanud, samal ajal saavutanud edu maailmas 

oma erialal ja võitnud väärikaid preemiaid. 

1950. aastate algul tehtud uuring teadlaste tööelu kohta andis sarnaseid tulemusi neljatunnise 

töötamise kohta. Illinois' Tehnoloogiainstituudi psühholoogiaprofessorid Raymond Van Zelst 

ja Willard Kerr viisid läbi uuringu, mille väljundiks oli välja selgitada teadlaste töötegemise 

mustreid ning analüüsida kontoris veedetud töötundide seost avaldatud artiklite kogumitega.78 

Hüpoteesiks püstitati, mida rohkem tunde veedetakse kontoris, seda suurem on ka artiklite 

kogum. Vaatlusest selgus, et teadlased, kes töötasid töönädalas 35 tundi, polnud edukamad 

kui need, kes panustasid 24 tundi viiel tööpäeval.  
 

74 A. Cohen „There is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither.“ 
75 W. Laporte, The influence of a Gymnastic Pause upon Recovery following Post Office Work. – 

Ergonomics. Belgia: University of Ghent, Institute of Physical Education, 2007. 
76 J. Aru, Kuidas aju kasutada? – Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust. Toim. Triin 

Olvet. Kirjastus Argo, 2021, lk. 113–136, lk. 118. 
77 Näiteks Charles Robert Darwin oli loodusuurija ja pani aluse evolutsiooniteooriale. Henri Poincare oli 

prantsuse matemaatik, astronoom, füüsik ja teadusfilosoof. Charles John Huffam Dickens oli inglise kirjanik, 
sotsiaalse romaani rajaja ja inglise kriitilise realismisilmapaistvam esindaja 
       78 A. S. Kim Pang, Four Hours. – Rest:Why You Get More Done When You Work Less, (e-raamat). 
Penguin, 2016, asukoht 742–748. 
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Sellest võib järeldada, et edukus ei seisne mahukates töötundides, vaid kvaliteedis. Lühema 

ajaga on võimalik saavutada rohkem, kui aega kvaliteetselt kasutada ja suunata see lisaaeg 

puhkamisele. 

 

Uudsus tööpostil ning heli integreerimine 

 

Tööülesannete vahetamine tööpäeva jooksul pakub samuti ajule uudsust 79 ning aitab 

produktiivsust hoida, sest aju väsib monotoonsest tegevusest kiiresti.  Seetõttu on kasulik 

jagada töötamine päeva jooksul eri osadeks. Tegevuspõhine kontor pakub selleks ka 

võimalust vahetada töötegemise asukohti päevas. 

 

Kuna arusaadav kõne on suurim segaja avatud planeeringuga kontoris, siis tuleks kõne 

arusaamatuks maskeerida täiendavate helidega. 80  Sellisel juhul ei haara sõnade tähendus 

keskenduja tähelepanu.81 On avastatud, et väike taustamüra võib tõsta loovust ning mõned 

sooritavad muusikat kuulates loovusteste paremini.82 Taustamuusika on seotud füsioloogilise 

seisundi reguleerimisega ja sellel on võime muuta organismi talitust (rahustada, ergutada või 

inspireerida).83 

Raadio või muu muusikalise kuulamise meedium (Youtube, Spotify) loob ühelt poolt 

tööülesannete täitmiseks soodustava keskkonna, teisalt võimaldab puhkust tööülesannete 

monotoonsusest.84 

 

Laiskus või geniaalsus 

 

Laiuskus on midagi, mis paneb inimesi loovalt mõtlema, esitades  küsimusi, kuidas 

lahendada probleeme kiirelt ning innovaatiliselt.85 Inimese vaim katsetab ja õpib järjepidevalt 

elukvaliteedi parandamise nimel ning vahel annavad süsteemsed katsetused märkimisväärseid 
 

79 J. Aru, Kuidas aju kasutada? – Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust. Toim. Triin 
Olvet. Kirjastus Argo, 2021, lk. 113–136, lk. 122. 

80 S. Sternfeldt,  A. Part, M. Randmer-Nellis, J. Trunova, Keskkonnapsühholoogia sisearhitektuuris. –  
MAJA, nr 101–102 ,2020, lk. 6–19, lk. 15. 

81 Samas, lk. 15. 
82 A. S. Kim Pang, The Science of Rest. – Rest:Why You Get More Done When You Work Less, (e-

raamat). Penguin, 2016, asukoht 518–520. 
83 M. Huotilainen, Mänguealise lapse maailm on täis uue õppimist. – Kuidas aju õpib? Toim. Ülle Kiivet. 

Kirjastus Koolibri, 2021, lk. 87–99, lk. 95. 
84 G. Stachyra, Radio in the workplace: a liminal medium between work and leisure. – Sage Journals, 26. I 

2015, https://doi.org/10.1177/0163443714557984, kasutatud 9. I 2022. 
85 M. Huotilainen, Inimese aju on loodud õppimiseks. – Kuidas aju õpib? Toim. Ülle Kiivet. Kirjastus 

Koolibri, 2021, lk. 27–34, lk. 29. 
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tulemusi. Looma jõu kasutamine põlluharimises on üks paljudest taibukatest leidudest, mida 

ühiskond laiskuse ja enda tööjõu säästmise nimel leiutanud. 

3.2. Puhkamine 
 
Väsinud töötaja kulutab sama töö tegemiseks rohkem aega, sest teeb hiljem parandamist 

vajavaid vigu ning on loominguliselt vähem produktiivne.86 

Puhkust on erinevat: vaimne ja füüsiline. Mõlemad on samaväärsed. On leitud, et osad 

puhkuseviisid aitavad töötegemisele kaasa ning ergastavad aju ning loovust, teised 

puhkuseviisid jällegi säilitavad loovust. Käesolev uurimistöö keskendub tööpäeva 

ergastavatele puhkeviisidele, et sel moel töö produktiivsust suurendada. 

3.2.1. Passiivsed puhkuseliigid 
 

Molutamine ehk hajusmõtlemine 

 

Erinevad  teadusuuringud näidanud, et sageli tekivad tööalaste probleemide lahendused 

hoopis puhates.87  

Palju on uuritud ülesandega mitteseotud mõtlemist (task-unrelated thinking), teisisõnu 

molutamist88, mis saab alguse keha automaatliigutustest või lihasemälu järgi, kui aju ei pea  

enam keha kontrollima. Teadlased arvasid varem, et molutamine on negatiivne nähtus, sest 

seda seostati hajameelsuse ja ajakaoga.89 Seetõttu on raske uskuda, et midagi produktiivset 

pärineb mõtete ekslemisest, kuid keskkonnapsühholoog Grete Arro ja ajuteadlane Jaan Aru 

väidavad, et just molutades ning mõtete rändamisel lahendatakse iseenesest probleeme, mis 

esmapilgul keerulised ning rasked tunduvad.  

Hajusmõtlemine käivitub eelnevalt katkenud või vastusteta jäänud mõtlemisele, mis ei 

aidanud lahendada olukorda täielikult90 ning mõtete rändamisel lahendatakse sama probleemi 

palju vabamal viisil ning ilma pingeta. On leitud, et unelusseisundis võivad aktiveeruda 
 

86 M. Miidla-Vanatalu, Töö- ja puhkeaeg. – Tööinspekstioon. Toim. Evelin Kivimaa. 2014, lk. 2. 
87 J. Aru, Kuidas aju kasutada? – Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust. Toim. Triin 

Olvet. Kirjastus Argo, 2021, lk. 113–136, lk. 131. 
G. Arro, Teadlane selgitab: kas molutamine teeb targaks? Novaator. – Eesti Rahvusringhääling, 20. IV 

2020, https://novaator.err.ee/1078930/teadlane-selgitab-kas-molutamine-teeb-targaks, kasutatud 22. XI 2021 
88 A. S. Kim Pang, The Science of Rest. – Rest:Why You Get More Done When You Work Less, (e-

raamat). Penguin, 2016, asukoht 474. 
89 Samas, asukoht 479–480. 
90 G. Arro, Teadlane selgitab: kas molutamine teeb targaks? Novaator. – Eesti Rahvusringhääling, 20. IV 

2020, https://novaator.err.ee/1078930/teadlane-selgitab-kas-molutamine-teeb-targaks, kasutatud 22. XI 2021 
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omavahel varem mitteseotud teadmiste võrgud, mida teadlikult inimene omavahel kokku viia 

ei oska91 või ei tule selle peale ning seetõttu võib probleemi tagajärg ka mõtlejat ise üllatada. 

 

Päevauinak 

 

Uneteadlased on leidnud, et isegi lühike uinak on tõhus vaimse aku laadija.92 On avastatud, et 

lühike uinak, mis kestab umbes paarkümmend minutit ja leiab aset enne kella 16.00 päeval, 

tõstab keskendumisvõimet ning annab kehale võimaluse energiat taastada.93 Seetõttu on hea 

peale pingsat ajutööd pikutada, sest see vähendab väsimust  ning suurendab erksust kehas ja 

vaimus. Regulaarne uinak parandab ka mälu, sest uinaku ja magamise ajal aju parandab mälu 

ja kinnistab õpitut.94 

Paljud ettevõtted nagu Google, Ben&Jerry's, Facebook, Uber, Samsung jt on loonud 

päevauinakute jaoks eraldi ruume või „uinaku kapsleid“ (napping pods) eesmärgiga 

suurendada töötajate produktiivsust päeval (illustratsioon 14). 

 

 
Illustratsioon 14.  Näide päevauinaku kapslitest. Allikas: Autori ekraanitõmmised. 

 

Magamine 

 

Vaadates tagasi ajalukku, toob Jonathan Crary oma raamatus „Late Capitalism and the Ends 

of Sleep“ välja, et unepuudust kui piinamismeetodit on sajandite jooksul kasutatud ohvrite 

peal vajaliku informatsiooni saamiseks95. Juba see näitab une võimust inimese üle. 

 
91 Samas. 
92 A. S. Kim Pang, Nap. – Rest:Why You Get More Done When You Work Less, (e-raamat). Penguin, 

2016, asukoht 1325–1326. 
93 Samas, asukoht 1354–1356. 
94 M. Huotilainen, Mälu, tähelepanu ja motivatsioon. – Kuidas aju õpib? Toim. Ülle Kiivet. Kirjastus 

Koolibri, 2021, lk. 37–48, lk. 45. 
95 J. Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Verso:London: New York, 2013, lk. 6 
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Uneekspert Kene Vernik on oma raamatus „Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest 

jagusaamiseks“ välja toonud varasemate kirjutiste põhjal, et enne 19. sajandi 

tööstusrevolutsiooni ja tehisvalguse teket magas inimene kaks või rohkem uneaega. Peale 

seda, kui töötunnid muutusid oluliseks, suruti vajalik uni tihedalt öösse. Peale seda on 

paljudes teadusartiklites tehtud kokkuvõtteid, kuidas uni on aastatega lühenenud  napilt 

seitsme tunnini.96 Üldiselt loetakse täiskasvanud inimese vajalikuks funktsioneerimiseks ühes 

ööpäevas 7–9 tundi und.97 

Ebapiisava une ehk unedeprivatsiooni järel tõuseb ärevuse ja kergesti ärrituvuse tase, alaneb 

kõrgem mõttetöö võimekus nagu loovus ja innovaatilisus ning esineb ka somaatilisi 

kaebusi.98 Pealegi ei suuda väsinud töötaja ise oma toimetuleku halvenemist hinnata, esineb 

motivatsiooni ja energia puudust. Välja on toodud ka söögiisu ja näljatunde tõusu, mis on ka 

kehakaalu tõusu üks võimalikest põhjustajatest. 99 

Tänapäeval kannatab palju inimesi unetuse all, mis on tingitud ennekõike kofeiini ja nikotiini 

tarbimisest ning  madalast kehalisest aktiivsusest.100 

Piisav kehaline aktiivsus päeval – kasvõi tund aega – parandab une kvaliteeti ning keha jõuab 

öösel taastuda väsimusest.101  Seetõttu on oluline, et päevased tegevused pakuksid kehale 

piisaval hulgal aktiivsust. 

3.2.2. Aktiivse puhkuse liigid 
 

Liikumine 

Kaasaegsed kontorid on töötajaid liialt ühe koha peal istuma sundinud ning see on 

suurendanud terviseprobleeme. Kasvanud on südame-veresoonkonna probleemid 102 ning 

üldise keha propotsioonide muudatused (seljavalud, õlgade ettevajumine).  

 
96 K. Vernik, Unetervise olukord Eestis ja maailmas. – Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest 

jagusaamiseks. Toim. Leelo Laurits. Pilgrim; Tallinn, 2019, lk. 15–19, lk. 15. 
97 K. Vernik, Une neurobioloogiline ülevaade. – Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest 

jagusaamiseks. Toim. Leelo Laurits. Pilgrim; Tallinn, 2019, lk. 23–29,lk. 28. 
98 K. Vernik, Unepuuduse tagajärjed. – Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest jagusaamiseks. 

Toim. Leelo Laurits. Pilgrim; Tallinn, 2019, lk. 32–37, lk. 35. 
99 Samas, lk. 36. 
100 K. Vernik, Unetusest üldiselt. – Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest jagusaamiseks. Toim. 

Leelo Laurits. Pilgrim; Tallinn, 2019, lk. 41–49, lk. 48. 
101 K. Vernik, Füüsiline aktiivsus ja trenn. – Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest jagusaamiseks. 

Toim. Leelo Laurits. Pilgrim; Tallinn, 2019, lk. 87–89, lk. 88. 
102 E. Johansson, S. E. Mathiassen, R. Lund, M. H. C. David, Sitting, standing and moving during work and 

leisure among male and female office workers of different age: a compositional data analysis. – BMC Public 
Health, 1. VI 2020, Article nr. 826 (2020), https://doi.org/10.1186/s12889-020-08909-w, kasutatud 6. II 2022. 



 37 

Seetõttu on paljud suurettevõtted103 hakanud niinimetatud jalgsikoosolekuid pidama (walking 

meetings) kas siis büroodes või selle lähiümbruses. Kuna koosolekuid on võimalik vabamas 

vormis pidada, toob see peale tervisliku liikumise kaasa ka suurema ideede loomingu ja 

probleemide lahenduse. 

Tööpäevas piisab ka 10-minutilisest pausist värskes õhus, et uut energiat leida. Sedalaadi 

pauside võtmine igapäevaselt on oluline ning aitab ennetada stressi kuhjumist.104 

Depressioon on kõige sagedasem haiguspuhkusele suunav diagnoos.105  Selle leevendamise 

seisukohast on kõige efektiivsem pikaajaline liikumine. 
 

Võimlemine 

 

Kehalist aktiivsust nagu võimlemine, jooga jms, on peetud oluliseks produktiivsuse 

suurendajaks. Tänu liigutamisele väheneb nii üldine kui ka silmade väsimus106. Aru ja Arro 

on samuti välja toonud, et aeroobne treening soodustab uute närvirakkude arengut ja on kõige 

tõhusam ajutreening.107 

3.3. Eksperimendid tööajaga 

3.3.1. Neljapäevane töönädal 
 

Aastatel 2015–2019 viidi Islandil esimest korda läbi eksperiment neljapäevasest vähem 

töötamise kontseptsioonist, millest võttis osa 2500 töötajat, mis moodustab 1% Islandi 

rahvastikust.108 Vikerraadio saates „Huvitaja" kõneles analüüside tulemusest TalTech Ragnar 

Nurkse instituudi doktorant Johanna Vallistu: „35–36 tundi nädalas töötamise eksperiment oli 

edukas, vähendas inimeste stressitaset, läbipõlemist ning suurendas samal ajal heaolu 

ühiskonnas.109 

 
103 Näiteks Steve Jobs peab jalgsikoosolekuid Palo Alto tänavatel. Google'i Mountain View ülikoolilinnak 

on täis jalutusradasid. Facebooki ettevõtte peakorter Californias on katuse võtnud kasutusele jalutusradadena. 
104 [Autor märkimata], Tööstress ja läbipõlemine. Mis on tööstress? –  Peaasi.ee, https://peaasi.ee/toostress-

ja-labipolemine/, kasutatud 11. I 2022. 
105 M. Huotilainen, Liikuv õppimine. – Kuidas aju õpib?. Toim. Ülle Kiivet. Kirjastus Koolibri, 2021, lk. 

49–60, lk. 55. 
106 W. Laporte, The influence of a Gymnastic Pause upon Recovery following Post Office Work. – 

Ergonomics. Belgia: University of Ghent, Institute of Physical Education, 2007, lk. 501–506. 
107 J. Aru, Kuidas aju kasutada? – Ajust ja arust. Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust. Toim. Triin 

Olvet, kirjastus Argo, 2021, lk. 113–136, lk. 117 
108 J. Vallistu, Neljapäevane töönädal, Huvitaja. – Eesti Rahvusringhääling, Toim. Johannes Voltri,  2. VIII 

2021, https://vikerraadio.err.ee/1608283356/huvitaja-neljapaevane-toonadal, kasutatud 9. X 2020. 
109 Samas. 
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Eksperimendist selgus, et produktiivsust ei tõsta pikad viiepäevased tööpäevad, vaid Islandil 

tõestati, et tegelikult on võimalik väiksema ajaga töö ära teha, seejuures tulemuslikumalt. 

Samasugust neljapäevast töönädalat on varem proovitud ka Eestis. Elisa katsetas 

eksperimenti 2018. aastal. Lühemat tööaega kasutanute tagasiside oli seotud töötamise 

motivatsiooni tõusuga, sest lisaks paremale teenistusele suudeti paindlikumalt aega kasutada  

kas õpingute, perega koosolemiseks või huvialade harrastamiseks.110 

Eestis paraku pole võimalik neljapäevast töörütmi igas sektoris regulatsiooniga sisse viia, sest 

see eeldab rohkem töökäsi ning automatiseerimist, mis lubaks inimestel vähem töötada.111 

Sama tõi välja tulevikutöö uurija Kaire Holts väites, et hetkel on lahendamata viienda 

tööpäeva funktsioon. Ta lisas, et kui palgatase on madal, kipuvad töötajad viiendat tööpäeva 

kasutama lisatöö tegemiseks. Uuringud on Eestis näidanud, et 49% inimestest teeb lisatööd 

täiskohaga töö kõrvalt.112Vaba päeva saavad kõrge palgaga töötajad, kellel on võimalik 

sellest ära elada. 

3.3.2.  Keskendumise ja pausi vaheldumine ehk tööpäeva struktuurmudel 

 
Töötegemine on jagunenud päeva lõikes erinevateks faasideks, milles keskendumise ning 

puhkepauside vaheldumine määravad tööpäeva edukuse. 

 

 
110 [Autor märkimata], Kuuetunnist tööpäeva kasutav Elisa testib ka 4-päevast töönädalat. –  Elisa, 30. VII 

2018, https://www.elisa.ee/et/uudised/kuuetunnist-toopaeva-kasutav-elisa-testib-ka-4-paevast-toonadalat, 
kasutatud 16. XII 2021.  
       111 [Autor märkimata], Kõigis sektorites neljapäevane töönädal ei toimiks, Suud puhtaks – Eesti 
Rahvusringhääling, Toim. Merili Nael,  25. II 2020, https://www.err.ee/1056734/suud-puhtaks-koigis-
sektorites-neljapaevane-toonadal-ei-toimiks, kasutatud 22. I 2022. 
       112 Samas. 
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Illustratsioon 15. Tööpäeva struktuurmudeli makett. Autori foto 

 

Analüüsides kolmel päeval viieliikmelise arhitektuuribüroo töökollektiivi (kes ei tööta 

tegevuspõhises kontoris) käitumismustreid, võib vaatluse tulemuste põhjal tööpäeva 

struktuurse ülesehituse faaside kaudu lahti mõtestada järgmiselt:  

 

Tööfaas 

Puhkefaas 

Eelfaas 

Tööfaas on periood tööpäevas, mil töötaja on keskendmisaldis ning produktiivsem oma 

tegemistes. Üldjuhul on selleks kujunenud kaks pikka perioodi tööpäevas – üks päeva 

esimeses osas ning teine peale lõunapausi. Panin tähele, et päeva esimesel tööfaasil olid 

töötajad rohkem keskendunud,  järeldades seda vähese rääkimise ning ka tööväliste tegevuste 

tegemise põhjal. Perioodi pikkuseks võib lugeda umbes 2 tundi produktiivset aega, mille järel 

töötajad endast märku andsid liikudes või jutuga alustades, et keskendumisele paus teha. 

Üldiselt keskenduti kas vaikselt oma kohal istudes või kasutati kõrvaklappe muusika 

kuulamiseks. 
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Puhkefaas on periood, mil tehakse töö tegemisse katkestus kas tahtlikult või tahtmatult. Selle 

faasi hulka lugesin kolleegide omavahelisi spontaanseid jutuajamisi, kohvi- ja teepauside 

tegemist, aknast välja vaatamist, telefoni kasutamist muul otstarbel kui töö tegemiseks ning 

kõige suurem paus- lõuna. Peale lõunapausi, milleks on ette nähtud 30 minutit, olid need 

pausid lühikesed, olles mõnekümnest sekundist mõne minutini, kuid suhteliselt tiheda 

intervalliga päeva peale, mis kinnitab ka väidet, et vaimse töö tegemine nõuab ka tihedamaid 

mõttepause.  

Eelfaas on lühikest aega kestev periood tööpäeval, mil töötajad ei puhka ega tee ka tööd. See 

on etapp, kus ise tähele panemata hakatakse mõtteid mõlgutama vastavalt kas töö- või 

puhkefaasi suunas ning seejärel tegutsetakse vastavalt mõtetele ning vajadusele. 

Vaatluse tulemusel kaardistasin kolme päeva peale saadud tulemuste põhjal tööpäeva 

pikkuse, milleks sain 8 tunni asemel 6 tundi ja 50 minutit (illustratsioon 16). 

 

 

 
 

 
Illustratsioon 16. Praeguse tööpäeva struktuurmudeli skeem Autori skeem. 

 

Skeemilt joonistub välja, et praegune töötegemine, mis on jaotatud kahe pikema tööfaasi ning 

ühe puhkuse faasi peale, on küllaltki kurnav ja üksluine ning tahes tahtmata kiputakse ise 

väikeste eelfaaside teel endale väiksemaid pause lubama. Kuna eelfaasi algust on keeruline 

ette näha ning ka pikkus varieerub päeva jooksul, siis sai keskmiseks ajaliseks mahuks 

valitud 10 minutit sisse juhatades ja lõpetades töö- ja puhkefaasi. Samuti tundes vajadust 

tegeleda puhkepausi aladega magistritöö vältel, jäi häirima tõsiasi, et tegelikult sai töötaja 

pausi korra päevas. Seetõttu leian, et uurimise all olnud klassikaline tööpäeva struktuur on 

küllaltki üksluine ning väsitav. 

3.3.3. Välitööd 
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Külastasin erinevaid töökeskkondade kontseptsioone magistritöö välitööde raames – Kai 

kunstikeskuse ja Lift99 ühistöötamise kontorid, Äripäeva tegevuspõhine kontor ja palju 

väiksemaid avatud planeeringuga arhitektuuri ja sisearhitektuuri kontoreid, et rikastada oma 

teadmisi läbi visuaalse kuvandi. 

Paljudes väiksema pindalaga büroodes (näites 50m2–130m2) oli probleemiks ruumi nappus, 

mis ei võimalda luua töötajatele puhkealasid. Paljudes büroodes olid avatud alasse paigutatud 

mõned pehmed mööbliesemed, aga liigse avatuse ja vähese privaatsuse tõttu neid ei kasutatud 

(illustratsioon 17). Sain aru, et hetkel on tõsisem probleem just väikese kollektiivi töötajatel, 

kelle büroopinnad on limiteeritud suurusega, mitte niivõrd tegevuspõhiste ega ühistöötamise 

kontoritega, kus töötab rohkem inimesi ning ka nende tööpinnad on palju suuremad 

võimaldamaks kontorisse vajadusel erifunktsioone ja töökohti juurde tekitada. 

 

 
Illustratsioon 17. Väikese kollektiivi arhitektuuribüroo. Autori foto. 

 

Seljuhul tekitab minus kõneainet, kas ka väiksema ruumi sihtotstarvet annaks muuta selliselt, 

et kehastatud oleksid nii eri laadi töö tegemise kohad kui ka pausinurgad ja kuidas seda teha 

pidades silmas ala väiksust?  

 

3.3.4. Töötajate arvamused 

 

Viisin läbi küsitluse töötajate seas vanuses 22–46, et saada paremat ülevaadet nende  

töötamise eelistustest, arvamustest pausi pidamise ja vormide kohta ning leida vastused, kui 

oluliseks töötajad produktiivsemalt töötamist peavad. 

Küsitluses osalesid kontoritöötajad, kelle üldine tööpäeva pikkus jäi 8-tunni piiresse. 
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Küsitlusest selgus, et 47 vastanu seast leidsid 55,3%, et kõige mõttetihedama töö teevad nad 

hommikutundidel, sest siis ollakse energilisemad, teised kolleegid ei sega ning väljapuhanum 

ja värske olek aitavad töö sujumisele kaasa (illustratsioon 18). 

 
 

Illustratsioon 18. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 
 

Õhtuti lahendati enim lihtsamaid tööülesandeid, sest siis ollakse juba väsinud ning on raskem 

teha keerulisi tööülesandeid (illustratsioon 19). 

 
 

Illustratsioon 19. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 

Töötades kaheksa tundi päevas leiti, et mõne tunni möödudes või ka alles lõuna paiku on hea 

teha esimene paus, mille pikkuseks arvati mõnest minutist kuni 15 minutini (illustratsioon 20 

ja 21). 
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Illustratsioon 20. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 
 

 
 
 

Illustratsioon 21. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 

 
Enim vastanutest leidsid, et vajavad tööpäeva keskele lisaks pause, et tööl produktiivne olla, 

sest tulemuslikult töötamist pooldas 66% töötajatest. Samal ajal 80.9% leidsid, et lisapausi 

võtmisega nad pole nõus oma tööpäeva kestvust pikendama. 

Erinevaid tegevusi, millega tööl lisapausi sisustada, pakkusin välja toetudes kirjanduslikele ja 

uurimuslikele tekstidele, mida eelpool välja tõin aktiivse ja passiivse pausi vormidena. 

Küsitluse eesmärk oli neid tutvustada ka vastajatele ning teada saada nende endi arvamusi ja 

vajadusi silmas pidades. 

Selgus, et õues jalutamist lisapausi vormina peeti väga oluliseks (88,9% vastanutest), seejärel 

isiklike toimetuste ajamine oleks hea ning vajalik (63,9% vastanutest), järgmisena peeti 

oluliseks molutamist ehk ülesandega mitte seotud mõtlemist töökohal (58,3%) ning kehaline 

aktiivsus nagu jooga, võimlemine lisapausi ajal meeldiks 41,7% töötajatele (illustratsioon 

22). 
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Illustratsioon 22. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 

 
Kõige intrigeerivam pausi vorm, milleks on päevane uinak, leidis küsitluses tasavägise 

tulemuse, milles 51,1% leidsid, et nad ei kasutaks seda (illustratsioon 23). 

 
 

Illustratsioon 23. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
 

Vesteldes ka eri vanusega töötajatega leidsin, et esialgu ollakse skeptilised uinaku tegemisest 

töökohal ning need, kes seda proovinud on, pole piirdunud mõnekümne minutilise magamise 

ajaga, vaid seda ületanud ning seetõttu ennast ka uimasena tundud päeva ülejäänud osal. 

Minu jaoks oli tähtis teada saada, mida töötajad praegu kontoris hindavad ning oluliseks 

peavad, et rohkem aimu saada ka tulevikukontori kontseptsioonist. 
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Enim peeti oluliseks isikliku laua olemasolu (78,7% vastanutest), ka kööginurka koos 

istumise võimalusega (59,6%) ja võrdselt peeti oluliseks nii neutraalset ala tööl, kus 

kolleegidega kohtuda, rääkida ning mõtteid vahetada tööpäeva keskel kui ka privaatset 

tuba/ala, kus olla mõne aja üksi oma mõtetega (53,2%), (illustratsioon 24). 

 

 
 

Illustratsioon 24. Autori küsitluse tulemused. Autori joonis 
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IV.TÖÖ JA PAUS RUUMIS 
 

4.1. Katsetused teekonnal 
 
Katsetasin puhkealade disainimist ning asukohta büroos läbi makettide ja erinevate 

meediumite. Teen neist väikese kokkuvõtte, mis mind disainiprojektini juhtisid. 

4.1.1. Esna mõisa residentuur 
 
Viies läbi küsitluse töötajate seas, pidas võrdne arv vastajatest oluliseks nii privaatseid kui ka 

sotsiaalseid alasid. Maketiga katsetan kahe vastandliku ruumi kokkuviimist, mida inspireeris 

Esna mõis. 

Esna mõisa ruumid on üles ehitatud anfilaadsüsteemile, kus ruume seovad omavahel uksed, 

mis asetsevad ühel pikiteljel. Ruumid erinevad nii suuruse kui kasutusotstarbe poolest. 

Selline mitmekesisus laseb valida igal indiviidil oma nurga või ala vastavalt soovile. 

Puhkealade esmane kontseptsioon paigutab meelepauside ala ruumi tsentrisse, kus läbi 

koridori liikudes saab iga puhkaja ise valida, millist meelepausi vormi ta parasjagu külastada 

soovib (aktiivse või passiivse pausi vormi), (illustratsioon 25). 

 
Illustratsioon 25. Puhkealade kontseptsiooniline plaan. Autori skeem. 

 

Kuna keeruline on ette prognoosida ruumikasutajate hetkelist arvu mingis ruumi osas, siis 

hakkab olulist rolli mängima ruumi sekkumiselement, mis jaotab puhkealad vastavalt 

vajadusele eri suurusteks, kus on võimalik olla üksi või kollektiivis. Ruumi sekkumiselement 
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käitub ruumis kui lõõts, mis vastavalt vajadusele pakub õiges suuruses puhkeala, mida 

inimene hetkel vajab. 

 

4.1.2. Puhkekiosk 

 
Inspiratsioonialge pärineb Kiosk K67 masstoodetud mooduldisainist, mis loodi Sloveenias 

1960ndatel aastatel. Tänapäeval on kiosk maailma eri nurkadesse jõudnud ning siiani 

aktiivselt kasutusel eriotstarbeliselt, sest kioski modulaarsus annab võimaluse seda pikendada 

või lühendada vastavalt vajadusele (illustratsioon 26). 

 

 
Illustratsioon 26.Näited Kiosk K67 kasutusest. Allikas: archdaily.com. 

 

Kuna käsitlen puhkust kui hetke tööpäevas, mis pole seotud tööle keskendumise ja 

töötegemisega, siis kioskid kui puhkeelemendid pakuvad töötajale ajutist meelelahutust, mida 

kasutada kas konkreetse eesmärgiga või lihtsalt läbipõikel enne kohale jõudmist. 

(illustratsioon 27). 

 
 

Illustratsioon 27. Puhkekioskite kontseptsiooni visualiseering. Autori joonis. 
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AUTORI POSITSIOON 
 

Käesolev teema on minu jaoks oluline, sest puudutab peale minu enda väga paljusid teisi 

inimesi – töötajaid.  

Viies läbi vaatlusi eri kontseptsiooniga töökeskkondades, suunasin oma tähelepanu 

büroodele, kus töötab keskmiselt väiksem töökollektiiv (8–15 inimest). Külastasin 

arhitektuuri,  disaini ja sisearhitektuuri valdkonnas tegutsevaid kollektiive, kuid tegelikult on 

selliseid kontoreid rohkem ning erinevates valdkondades.  

Tunnen vajadust lahendada just nende töötajate ruumiprobleeme, sest eri laadi töö 

teostamiseks ruutmeetrite lisamine on nendes ruumides välistatud ruuminappuse tõttu. 

Rääkimata magistritöö fookusteemast pausist, mis vajab samuti teatud ruutmeetreid 

olemasolevast pinnast, et töötajate heaolu suurendada. Soovin luua töökeskkonna, kus iga 

ruutmeeter on töötaja enda käsutuses. 

Väikese ruumi multifunktsionaalsuses mängivad olulist rolli kõik ruumi komponendid, 

milleks on põrand, lagi ja seinad. Usun, et läbi nende on võimalik ruumis muutusi tekitada, 

mida asun katsetama disainiprotsessis. 

Muutused peavad tagama nii hea töökeskkonna kui ka toetama pause tööpäeva sees, mis 

parandaksid tootlikkust ja selle läbi töötaja aega kokku hoiaksid, et vältida hiljem 

korrigeerimist vajavate vigade parandamist. 

Pean oluliseks ka kogukonnatunde sisse toomist, et tähtsustada ühtekuuluvust kolleegide 

seas. See on ennekõike tingitud vaatluspraktika tulemustest kui ka aktiivse pausi uurimisest, 

mis suuresti põhineb sotsialiseerumisel teistega. Seetõttu olen loobunud kabinet-kontorist ja 

keskendun meeskonnatöö ala kujundamisele ja sellele, kuidas seal saavutada mitmekesisemat 

stsenaariumi. 

Funktsionaalne tööruum, mis suudab pakkuda korraga nii erinevaid töö tegemise vorme kui 

ka puhkuseks mõeldud alasid, parandaks kontoritöötajate heaolu ja produktiivsust päeva 

jooksul. 
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V. DISAIN 
 

 
Illustratsioon 28.Illustratsioon muutuvast Bürooüksusest. Autori joonis  

 
 
Töö ja paus muutuvas ruumis 
 
Muutuva kontori eesmärk on pakkuda väiksemale kollektiivile võimalust tööruum vastavalt 

olukorrale ümber mängida ning pakkuda erinevaid puhke- ja töötsoone. Sellega tekib töötajal 

võimalus käituda ja tunda ennast ruumis autonoomselt.113 

 
113 S. Sternfeldt,  A.  Part, M. Randmer-Nellis, J. Trunova, Keskkonnapsühholoogia sisearhitektuuris. –  

MAJA, nr 101–102 ,2020, lk. 6–19, lk. 15. 
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Disainiprojekt on suunatud töökollektiivile, kus on võimalik 15 töötajal 130m2 pinnal 

toimetada, ning selleks, et ruum muutuda saaks, on tarvis kahte komponenti, milleks on 

aktiivne põrand ja lagi. 

 
Aktiivne põrand 
 

 
Illustratsioon 29.Aktiivse põranda skeem. Autori joonis 

 
 
Aktiivne põrand ruumi keskel moodustab kõrgema platvormi, mis koosneb 

ruudustiksüsteemist, kus lauad mõõtmetega 60 x 60 cm on süvistatud põrandasse, 

moodustades ühtlasi nii ka põrandapinna (illustratsioon 30). Iga aktiivse põranda/laua 

ruudustik on liigutatav üles-alla.  

 

 
Illustratsioon 30. Lõige reguleeritavatest laudadest ja põranda konstruktsioon. Autori joonis. 

 

Ruudustiksüsteem annab vabaduse töökeskkonna ise luua. Muutuv põrandapind on oluline 

seetõttu, et kui töötajad on kontorist eemal, siis ei jää töölaud tühjana seisma, vaid pinda on 

võimalik kasutusse võtta muul otstarbel.  

Pealegi võimaldab ruudustiksüsteem valida piisaval hulgal lauapinda vastavalt töö 

vajadusele. Näiteks sülearvutiga töötamine nõuab vähem lauapinda kui maketeerimine, 

joonestamine vms tööga seotud tegevused 
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Tervise ja kehaoleku olulisust silmas pidades on võimalik laua kõrgust muuta vastavalt 

vajadusele, et vältida pikalt ühes asendis istumist. Samuti võimaldab liigutatav mehhanism 

korraga kõik lauapinnad põrandasse lükata ja ühiselt kollektiiviga erinevaid aktiivse pausi 

võimalusi nautida (illustratsioon 31). 

 

 
Illustratsioon 31. Laua/põranda ruudustiksüsteemi kasutusvõimalustest. Autori joonis. 

 

Teleskoop konstruktsiooniga lauajalg on reguleeriv käsitsi (illustratsioon 32). Igal lauaruudul 

on keskele süvistatud pistikukarbik, kus vajaminev elekter töölauale saadakse läbi kanttoru 

tühemiku. Lauaplaadi pealne on plastikust, mida on lihtne igapäevaselt  hooldada.  

 

 
Illustratsioon 32. Aksonomeetria reguleeritavast lauast, konstruktsioon. Autori joonis 
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Aktiivne lagi 
 

 
33. Aktiivse lae skeem. Autori joonis. 

 

Muutuv põrandapind lubab töötajatel ise tööalasi tekitada, seetõttu on oluline, et terves 

büroos oleks tagatud piisav valgustus. Sel põhjusel on ka lagi ruudustiksüsteemil, pakkudes 

piisavalt valgust iga laua kohale. 

Lae ruudustik, mõõtudes 0,6 x 0,6 meetrit, võimaldab töötsooni eraldada võrkkangast 

sirmiga. Võrkkangas annab piisaval hulgal privaatsust ja eraldatust töötajale, mida ta vajab 

avatud alal töötades. Teadlikult olen loobunud eraldatud kabinettide loomisest, sest 

tööiseloom on aastatega rohkem muutunud meeskonna töö suunas. 

Sirme on võimalik liigutada horisontaalselt paremale ja vasakule, või üles lae alla kokku 

korjata, kui on tarvis ruumi rohkem avada (illustratsioon 34). 

 

 
Illustratsioon 34. Liigutatav sirm ja konstruktsioon. Autori joonis 

 

Lae ruudustiksüsteem hõlmab ka projektorite liigutamise võimalust, mis vastavalt vajadusele 

ruumi funktsiooniga kaasas käib. 
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Paus muutuvas ruumis 
 
Büroosse on loodud kaks pausialad - aktiivne ja passiivne.  

Inimesed ei tule enam tööle pelgalt töötegemise pärast, sest seda võimalik ka mujalt teha, 

vaid just ühtekuuluvust tundma. Seetõttu mängib aktiivne paus büroomaastikul olulist rolli 

sotsialiseerumisel. Paigutades aktiivse osa ruumi keskele, hakkab see töötajatele silma ning 

nad ei unusta päevaste tööülesannete kõrval puhata.  

Aktiivse pausi alas asub ka köök, mis töötajaid büroos kokku viib. 

Küsitlusest, mille tegin kontoritöötajate seas, oli välja toodud, et kehalist aktiivsust nii 

võimlemise kui ka jalutamise näol peetakse küllalti oluliseks osaks. Seetõttu on terve büroo 

üles ehitatud perimetraalsele liikumisele, pakkudes töötajale võimalust liikuda tööpäeval 

rohkem ning ka terve aktiivne põrandatsoon on tõstetud kõrgemale astumise eesmärgil. 

Aktiivse pausi tsooni saab kasutusse võtta ka kui kollektiivi sideainena, kus toimuvad 

kõiksugu kogunemised ja üritused. Aktiivne paus saab seega olla hommikul alustatud ühisest 

joogatunnist ning lõpetades õhtul kinoga peale tööd (illustratsioon 35). 

 
 

Illustratsioon 35.Aktiivse pausi ala. Autori joonis. 

 
Passiivse pausi nurgad olen tekitanud ruumi servadesse, sest nõuavad eraldumist, 

enesekeskmes olemist. Seda pausi vormi olen käsitlenud eraldi ruumina, kus modulaarne 

diivan, mis koosneb mööblielementidest, lubab töötajal kas päevauinakut teha või pikutada. 

(illustratsioon 36). 
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Illustratsioon 36. Päevauinaku tuba ja modulaarne diivan. Autori joonis 

 

Lisaks olen loonud spetsiaalselt molutamise jaoks Dünaamilise toa, kus erinevate 

projektoritega kuvatakse lakke, seintele ja põrandale kaadreid metsast, mille eesmärk on 

puhkaja viia metsa paariminutilisele pausile (illustratsioon 37). 

 

 
Illustratsioon 37. Dünaamiline tuba. Autori joonis 

 
Töö muutuvas ruumis. 
 
Tänu muutuvale põrandale ja laele on võimalik luua eri laadi töötegemise stsenaariume 

(illustratsioon 38). Reguleeritav süsteem laseb kiirelt koosolekulaua kokku panna, et 

meeskonnakaaslastega  mõtteid arutada, ning vaba seinapind annab võimaluse sellest  

moodustada ekraan tänu laes olevate projektorite. Et samal ajal vähendada teiste kolleegide 

segamist, on võimalik eraldussrimidega ka pop-up-koosolekuruum eraldada. 
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Illustratsioon 38. Töötegemise eri stsenaariumid. Autori joonis 

 

Veel on võimalik luua individuaalseid kui ka meeskonna töö stsenaariume (illustratsioon 39).   

 
Illustratsioon 39. Individuaalne või meeskonnatöö stsenaariumid. Autori joonis 

 

Muutuva töökeskkonna prototüüp 
 

Prototüüpne bürooüksus on mõeldud 15 töötajale, kes jagavad 130m2 suurust pinda. Aluseks 

olen võtnud  tegevuspõhise kontori printsiibi 10m2 pinda töötaja kohta ning katsetan, kas seda 

numbrit on võimalik veel allapoole tuua ja saavutada hea töökeskkond. Prototüübis on 

olemas kõik vajalikud kontoriruumid nagu panipaigad, nõupidamiste ruumid, garderoob, 

köögiala, keskendumise ruumid kui ka telefoniga rääkimise alad. Juurde olen lisanud 

aktiivsed ja passiivsed pausi pidamise võimalused (illustratsioon 40) 
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Illustratsioon 40. Muutuva töökeskkonna prototüüp. Autori joonis 

 

Prototüübi katsetused olemasolevas hoones. 
 
Kuna büroo prototüüp kehastab ideaalolukorda, siis tekkis vajadus katsetada aktiivpindade 

kontseptsiooni ka olemasolevates ruumi gabariitides.  

Olen selleks valinud Tallinnas Lutheri kvartalis asuva mahajäetud tootmishoone, mis peagi 

läbi renoveerimise üüribüroohooneks saab. Samuti tundus õiglane proovida muutuva sisuga 

bürood vanas tööstushoones, millest ka minu magistritöö ajalugu algab.  

Pärnu mnt 69a ja Vineeri 2 aadressil olev hoone on kahekorruseline L-kujuga paekivist 

tööstushoone (illustratsioon 41). 
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Illustratsioon 41. Hoone asendiskeem. Autori joonis 

 

Valisin katsetuseks 2. korruse, kuna varasemalt on seal juba kabinet-süsteemis ruum loodud 

(illustratsioon 42). Olemasolev ruumi kõrgus lubab põrandapinda tõsta aktiivse põranda jaoks 

ja tekitada aktiivne lagi.  

 
Illustratsioon 42. Hoone gabariidid, olemasolev 2.korruse plaan. Autori joonis 

 

Katsetasin erineva suurusega bürooüksusi, et veenduda kontseptsiooni töökindluses ja 

korrigeerimisest väiksemate olemasolevate ruumi gabariitidega (illustratsioon 44). 
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Illustratsioon 44. Bürooüksused I-III katsetused olemasolevas gabariidis. Autori joonis 

 

 



 59 

KOKKUVÕTE 
 
 
Aina enam pööratakse tähelepanu töötajate heaolule ning ka puhkealad on seeläbi 

populaarsust kogunud, sest ületöötamine ning seejärel läbipõlemise kogemine on teemad, mis 

tänapäeval aktuaalsed. 

 

Magistritöö keskendub järgmistele küsimustele: 

 

Millised tegevused aitavad intensiivse mõttetegevuse järel ajul kõige efektiivsemalt tööpäeval 

puhata?  

Magistritöö on suunatud kontoritöötajatele, et suurendada töötajate produktiivsust ning 

vältida ületöötamist,  lubades tööpäeva jooksul erinevaid meelepause. Selleks uurisin pausi 

vorme, mis liigitasid pausi kahte ossa - passiivseks ja aktiivseks pausiks. Need kõik on omal 

moel toetavad ning ergastavad töötajat vaimselt ja füüsiliselt tööpäeva jooksul.  

 

Kui oluline on paus ja puhkealade tähtsus töökohal? 

Pauside ning puhkealade tähtsus on oluline, pakkudes töötajale võimalust võtta paus tööst 

ning taastuda. Paus on tööga pidevalt kaasas käinud. Esmased sanatooriumid olid loodud 

väsinud töötaja turgutamiseks ning nüüd pidevalt arvuti ja ekraani taga töötades on oluline 

teha pause, et ühes asendis olevat keha asendit muuta ja ka meeltel taastuda lasta. 

 

Kuidas väikese ala kasutust muuta selliselt, et paralleelselt oleks võimalik erilaadi tööd 

teostada ja ka meelepausi võtta? 

Väikese ruumi multifunktsionaalsuses hakkavad olulist osa mängima sellised ruumi 

komponendid nagu lagi ja põrand, mille kaudu on võimalik muutusi tekitada ning väikest 

ruumi paindlikult kasutada. Kui põrandat on võimalik kasutusse võtta nii töölaudade kui ka 

pinkide alusena või avada see hoopis aktiivse pausi tegevustele, siis läbi selle suudetakse 

väikesest ruumist võtta maksimaalne ruutmeetrite kasutus. 

 

Magistritöö on heaks stardiplatvormiks tulevikku vaatavale uuele kontorikontseptsioonile, 

mis pakub lahenduse tööruumile, mille töötajaskond on kuni paarkümmend inimest ja mille 

rendipind on maksimaalses kasutuses. Pealegi projekteerides uut hoonet või renoveerides 
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vana, on magistritöös uuritud pausivormidest abi töökeskkonna paremaks muutmiseks, 

pakkudes töötajale võimalust oma tööd produktiivsemalt teostada. 
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CONCLUSION 
 
 
More and more attention is being paid to the well-being of employees and due to this, 

recreational areas have also become popular because overworking and then experiencing 

burnout are topics that are relevant today. 

 

The Master's thesis focus on the following questions: 

 

What kind of activities help the brain rest most effectively during the working day after 

intensive use? 

The Master's thesis is aimed at office workers in order to increase employee productivity and 

avoid overworking by allowing different mental breaks throughout the working day. For this, 

I studied different forms of breaks in two categories, passive and active breaks, all of which 

support and stimulate the employee mentally and physically during the working day. 

 

How important are breaks and recreational areas in the workplace? 

Breaks and recreational areas are essential in providing employees with the opportunity to 

take a break from work and recharge their batteries. Breaks have always been a part of 

working. Originally, sanatoriums were designed to reinvigorate a tired worker, and now that 

people are constantly working behind a computer and a screen, it is important to take mental 

breaks and change your body's position, as well as allow the mind to recover from 

exhaustion. 

 

How to use a small area in a way that makes it possible to carry out different types of work as 

well as take mental breaks? 

Components of the room like the ceiling and the floor will play an important role in the 

multi-functionality of a small space, allowing for flexibility in the ways the room can be 

used. If the floor can be used for both desks and benches, or if the space can be opened up for 

active break activities, then it will be possible to use up as much of the area as possible for 

different activities in a small room. 

 

The Master's thesis is a good starting point for a new future-oriented office concept that 

offers a solution for designing a workplace with a staff of twenty or so and maximally used 
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rental space. In addition, when designing a new building or renovating an old one, the types 

of breaks studied in the Master's thesis will help to create a better working environment, 

offering employees the opportunity to perform their work more productively. 
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LISA 1:  
Küsitlus.Puhkealad kontoris. Puhkuse ja töö tasakaalu leidmine töökeskkonnas 

 

Tere! Kirjutan Sulle Eesti Kunstiakadeemiast Sisearhitektuuri teaduskonnast.Tänud juba ette, et leiad oma 

päevast paar minutit ning aitad mul magistritööga edasi liikuda. Sinu vastused aitavad mul teada saada, kas 

teaduslikel tekstidel põhinev leiab kinnitust ka praktikas ning kui palju töötajad üldse pausile mõtlevad ning veel 

vähem ka tegevustele, mida paus pakkuda võiks. 
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