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A    k    t    i    i    v    n    e       p    õ     r    a    n    d

pausmeeskonnatöö meeskonnatöö

1.

2.

3.

4.

1.

4.

3.

Muutuva kontori eesmärk on pakkuda väiksemaliikmelisele

kollektiivile võimalust tööruum vastavalt olukorrale ümber

mängida ning pakkuda erinevaid puhke- ja töötsoone.

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.

Muutuv põrandapind lubab töötajatel ise tööalasi tekitada,

seetõttu on oluline, et terves büroos oleks tagatud piisav

valgustus. Seetõttu on ka lagi ruudustiksüsteemil, pakkudes

piisavalt valgust iga laua kohale.

Ruudustiksüsteem, mõõtudes 0,6 x 0,6 meetrit, võimaldab

helisummutavate rulookardinatega töötsooni eraldada.

Lae ruudustiksüsteem hõlmab ka projektorite liigutamise

võimalust, mis vastavalt vajadusele ruumi funktsiooniga

kaasas käib.

A    k    t    i    i    v    n    e       l  a  g  i

0,9m

Aksonomeetria reguleeritavast lauast, konstruktsioon

aktiivne põrand

0,75m

Lõige reguleeritavatest laudadest ja põranda konstruktsioonist

Aksonomeetria liigutatavast sirmseinastLiigutatav sirmseina konstruktsioon

Põhiplaan Bürooüksuse prototüübist  I:40

Lõige Bürooüksuse prototüübist    I:40

Detail I:30

0,45m

laua liigutamise vahemik 0 mm–1 100 mm

põrandapind

Detail I:30

asteaste

LiikumisradaArutamisruum MolutamineLiikumisrada

valgustuse moodulid
eraldussirmid

valgustuse moodulid valgustuse moodulid
eraldussirmid

liikuv põrandapindaste liikuv põrandapind aste

+2,8m

+3,0m

+0,0m

Passiivse pausi vorm: Päevauinaku / pikutamise tuba

Plaan I:70

Modulaarne mööblielement

6,31 m2 4,70 m2 3,44 m2

Modulaarse mööbli plaaniline asetus ruumis

Passiivse pausi vorm: Dünaamiline tuba

Aktiivse pausi vorm: Pärast tööd firmaüritused

Aktiivse pausi vorm: Pärast tööd filmi vaatamine

Aktiivse pausi vorm: kolleegidega sotsialiseerumine tööpäeval keskel

Aktiivse pausi vorm: enne tööd võimlemine/ sirutamine

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

ning eneseohverdused. Paraku on erinevad teadusuuringud näidanud, et sageli tekivad tööalaste

probleemide lahendused hoopis puhates, 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 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 erinevaid töö tegemise võimalusi kui ka meelepuhkuseks mõeldud alasi, mis

toetavad töö produktiivsust ning parandavad töötaja heaolu.

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

rahulolevad ja õnnelikud, on kogu protsessist võitnud ka tööandjad. Kokkuvõtvalt on see mõlema osapoole

võit.

Ruumide eksplikatsioon

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.Helikindel nõupidamiste ruum

Panipaik / printimise ruum

Päevane uinak /pikutamine

Helikindel helistamise ruum

Garderoob

Toolide varustamise ruum
Tualettruum

Keskendumise ruum

9. Peasissepääs büroo üksusesse

10. Aktiivne paus

11. Aktiivne tööruum

12. Köök

13. Liikumisrada
14. Dünaamiline tuba (molutamise ruum)

Objekt: Pärnu mnt 69a ja Vineeri 2, Tallinn

Teine korrus

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.

Hoone on kahekorruseline L-kujuga paekivist hoone.

Valisin katsetuseks 2. korruse, kuna varasemalt on seal juba

kabinet-süsteemis ruum ära jaotatud. Kõrge ruum lubab

põrandapinda tõsta aktiivse põranda jaoks ja tekitada

aktiivne lagi.

Katsetasin erineva suurusega bürooüksusi, et veenduda

kontseptsiooni töökindluses ja korrigeerimisest väiksemate

olemasolevate ruumi gabariitidega.

0,00m

Koosolek kliendiga, ametlik

Meeskonna ideede arutelu, mitteametlik

Kolleegiga arutelu

Veebikoosolek
Meeskonna töötegemise võimalused

Individuaalsed võimalused töötegemiseks

1/8 2/8

5/8 6/8

3/8 4/8

7/8 8/8

Aktiivne põrand  ruumi keskel moodustab kõrgema

platvormi, koosneb ruudustiksüsteemist, kus lauad

mõõtmetega 60 x 60 cm on süvistatud põrandasse,

moodustades ühtlasi nii ka põrandapinna. Iga aktiivse

põranda/laua ruudustik on liigutatav üles-alla.

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.

Ruudustiksüsteem laseb valida piisaval hulgal lauapinda

vastavalt töö vajadusele.

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.

Liikumisteed

Müra

Paus (aktiivne ja passiivne)

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.

Olemas on 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.

Tänu muutuva põrandale ja laele on võimalik luua eri laadi

töötegemise stsenaariume. 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.

Lisaks, kui töö nõuab ka mõnede meeskonnaliikmete

tihedamat koostööd, siis on võimalik ühine laud kokku

panna, kus üksteisega suhtlemine ning abi on iga hetk

saadaval.

Büroosse on loodud kaks pausi ala: aktiivne ja passiivne.

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.

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.

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.

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.

Bürooüksus II

Detail I:70

Ruumide eksplikatsioon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Helikindel nõupidamiste ruum

Panipaik / printimise ruum

Päevane uinak /pikutamine

Helikindel helistamise ruum

Garderoob

Toolide varustamise ruum

Tualettruum

8. Keskendumise ruum

9. Peasissepääs büroo üksusesse

10. Aktiivne paus

11. Aktiivne tööruum

12. Köök

13. Liikumisrada

14. Dünaamiline tuba (molutamise ruum)

Bürooüksus I

Detail I:70

Bürooüksus III

Detail I:70

Bürooüksus I

Bürooüksus II

Bürooüksus III

3.

2.

14.

2.

3. / 14.

3. / 14.

2.

3.

14.
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Hoone asendiskeem

valgustus, projektor: laemoodulid

Vaheseinad: liigutatavad vaheseinad,

võimalik seinad ka üles laemoodulite

taha kokku tõmmata

Aktiivne põrand

Töö ja paus muutuvas ruumis

Aktiivne lagi

erimööbel: kõrgendatud

põrandapinnast välja liikuvad

lauad, pingid

lauaplaat: tugev plastikkate

 Pistikutekarbik

Sirm: võrkkangas põimitud ümber
kanttoru, silmus 10x10mm.

Raam: metall kanttoru, pulbervärvitud,
mattmust,15x15mm.

Raam: metall kanttoru, pulbervärvitud,
mattmust,15x15mm.

Kontseptsioon

Dünaamiline tuba: seintele,
lakke ja põrandale
projekteeritakse projektoritega
liikuvaid kaardeid eri maailma
metsadest koos helidega.

Dünaamiline lagi: Projektoritega
kuvatakse dünaamiline pilt aegluubis.

Dünaamiline põrand: Projektoritega
kuvatakse dünaamiline pilt aegluubis.

Dünaamiline sein: Projektoritega
kuvatakse dünaamiline pilt aegluubis.

PUHKEALAD KONTORIS
PUHKUSE JA TÖÖ TASAKAALU LEIDMINE TÖÖKESKKONNAS
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Juhendajad:      Tüüne-Kristin Vaikla, PhD;      Kaja Pae, MA

Prototüübi katsetused olemasolevas hoones

Süvistatud käepide laua tõstmiseks

Töö ja paus muutuvas ruumis

Töö muutuvas ruumis

Paus muutuvas ruumis

Teleskoop lauajalg: Käsitsi
reguleeritatav

5.6.

7.

8.

9.

10. 11.11.

12.

Aktiivne töökoht Aktiivne paus tööpäeval Aktiivne töökoht
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1.9.
11.

12.
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12.

11.

10.

130.7 m2

28.5 m2

87.6 m2

9.

43.2 m2

9.

Eri suuruses Bürooüksused
7.

7.

7.

7.

Bürooüksus 130m2,  kuni 15 töötajale

Paus (aktiivne, passiivne)

Liikumisteed

Aktiivne tööala

Bürooüksused 28–130m2

kuni 15 töötajale

Paus (aktiivne, passiivne)

Aktiivne tööala
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