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Visuaal 1. Vaade hoonele lõunast. Autori visuaal.
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Sissejuhatus

Käesolev magistritöö hõlmab hääbuvate kaubamajahoonete taaselustamist 

ühiskonda toetava ruumina. Sisekaubamajad oma ostlemistüpoloogiaga on ajale 

jalgu jäänud.  Kui Eestis kaubamajade külastus veel kasvab, siis paljudes teistes 

riikides on sisekaubamajade külastamine olnud mitukümmend aastat kahanevas 

trendis. Mahajäetud või hääbuvaid kaubamaju ohustab mahalammutamine, mis 

tänases ressursivaeses maailmas peaks olema viimane variant uue ja parema 

elukeskkonna loomisel. 

Töö eesmärgiks on kaubamajade hoonete kasutamine uue eesmärgi nimel, 

mis teeniks tänapäeva ühiskonda. Kuigi järjest rohkem propageeritakse sotsiaalset 

sallimist ja taunitakse diskrimineerimist, on ühiskonnad siiani täis erinevaid 

sotsiaalseid gruppe. Gruppe,  mida eristatakse rassi, sissetuleku, religiooni ja 

muude uskumuste ja erinevuste järgi. See toob endaga kaasa aga ühiskonna, kus 

koos edasimineku asemel, inimesi teistest gruppidest välditakse ja eristatakse, mis 

viib üldise elukvaliteedi halvenemiseni ja suureneva ühiskondliku lõheni.

Kasutades ära hääbuva kaubamaja olemasolevat potentsiaali, loon ma ruumi, 

kus inimeste erinevused rikastavad olemasolevat kogukonda ja loovad aluse 

dialoogiks ja edasiseks arenguks. Asukohaks olen valinud Norras Oslo linnas asuva 

Gunerius kaubamaja, mida ohustab mahalammutamine. Hoone lammutamise 

asemel pakun välja lahenduse, mis arvestab piirkonna elanikega ja lisab väärtust 

olemasolevale.

Magistritöö on üles ehitatud vastavalt töö kirjutamise teekonnale. Töö algab 

kaubamajade, tuleviku linna ja nende kitsaskohtade uurimisega. Sealt jõuan 

inimeste segregatsioonini linnas ja lõpuks projekti kontseptsiooni paika panemiseni. 

Viimane osa tööst keskendub ideeprojekti ülesehitusele ja asukohakesksele 

kontseptsioonile ning arhitektuursele lahendusele. 

Head lugemist! 
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1.KAUBAMAJA LINN

1.1. Kaubamaja hääbumine

Elades oma rutiinset elu ei mõtle me tihti selle peale, kuidas linn meie 

ümber muutub. Linn on elu igapäevane taust ja selles elades ei märgata neid 

väikseid muutusi, mis igapäevaselt linnas toimuvad. Näiteks, ei märgata, kuidas 

ostuharjumused  on  aastate lõikes muutunud. Kuidas viis aastat tagasi toimus 

ostlemine füüsilistes kaubamajades ja täna kasutatakse ostude tegemiseks järjest 

rohkem internetti. Läänemaailmas algas kaubamajade allakäik eelmise sajandi 

lõpul	USAs,	kus	lõid	laineid	veebikaubamajad	nagu	Amazon	(vt	graafik	1-2).1 Kuigi 

põhjuseid füüsilise kaubamaja hääbumiseks on mitmeid, siis läänemaailma 

kaubamajade languse peategelaseks võib lugeda just veebikaubamaju. 

Internetikaubandus on end tõestanud olevat odavam, kergem ja kiirem viis tarbida.2 

Täna on USAs hääbuvate sisekaubamajade mahalammutamine ja 

ümberehitamine väga aktuaalne teema.3 Lahendusi on seinast seina (vt foto 1-6). 

Küll üritatakse lisafunktsioonide näol inimesi kohale meelitada, küll muudetakse 

kaubamajad veebikaupluste ladudeks. Ilmne on aga see, et sisekaubamaja aeg on 

läbi saamas. Selle trendi algust võib näha ka paljudes Euroopa linnades. Näiteks 

on	Oslos,	ka	enne	pandeemiat,	näha	statistikast	(vt	graafik	3),	et	kaubamajad	on	

majanduslikes raskustes. Omanikud on algatanud suurejoonelisi mõttetalguid, et 

oma klienti veebiajastule mitte kaotada. Ühes kaubanduskeskuses võib tulevikus 

näha ruume, kus oma veebist ostetud riideeset proovida saab. See tagab võimaluse 

enne ostmist oma kauba sobivuses veenduda, kuid päästab klienti kaubamaja 

labürindis kolamisest.4   

1 T.V Ark, Turning Dead Malls Into Community Assets .– Forbes 2021, https://www.forbes.com/sites/
tomvanderark/2020/11/04/turning-dead-malls-into-community-assets/?sh=5376dff26693 (vaadatud 
13.09.2021).
2 H. Peterson, Dying Shopping Malls Are Wreaking Havoc On Suburban America. — businessinsider.
com 2017, https://www.businessinsider.com/dying-shopping-malls-are-wreaking-havoc-on-
suburban-america-2017-2?r=US&IR=T (vaadatud 13.09.2021).
3 T. Gensler, Reinventing the Mall.– Gensler, https://www.gensler.com/publications/dialogue/35/
reinventing-the-mall (vaadatud 13.09.2021).
4 K.Moore, The Future of Malls: How Dying Malls Are Reinventing Themselves to Stay Relevant.– 
shopify.com 2021, https://www.shopify.com/retail/future-of-malls (vaadatud 13.09.2021).
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Graafi	k	3.	Norra	elanike		veebiostude	tõus	10	a.	vältel.	Allikas.Statistics	Norway.

Graafi	k	2.	USA	elanike	veebiostude	tõus	10	a.	vältel.	Allikas.	Census	Bureau.

Graafi	k	1.	USA	kaubamajade	sissetuleku	allakäik	10	a.	vältel.	Allikas.	Census	Bureau.
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Foto 1,2. Crosstown Concourse kaubamaja enne renoveerimist; Crosstown Concourse kultuuri ja 
kogukonnakeskus peale renoveerimist. Allikas: Crosstown Concourse veebileht.
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Foto 3,4. Elephant & Castle kaubamaja enne lammutamist; E&C uusarendus. Allikas: University of Arts London/prop-
ertyinsiceLondon.
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Foto 5,6. Hiinas Chinatown kaubamaja varemed; Chinatown kaubamaja varemetesse ehitatud avalik park. Allikas: 
Dezeen.
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Selle töö raames eeldan, et Euroopat tabab lähitulevikus sama saatus mis USAd 

ja läänemaailma tulevikulinnades enam kaubamajad üksteist taga ei aja. Tähtis 

on aga välja tuua, et kaubamaja hääbumine ei tähenda kaubanduse hääbumist. 

Nimelt kirjeldab linnaplaneerija Andres Sevtšuk oma raamatus “Tänavakaubandus: 

elavate kõnniteedee loomine linna”, kuidas sisekaubamajade asemel on hakanud 

inimesi köitma suurt peatänavat meenutavad kaubamajad. Sellise uue kaubamaja 

tüübi arengus võib tänada jällegi veebikaubamaju. Kui varem oli ostlemine osa 

kohustusest, siis täna võimaldavad veebikaubamajad kohustusliku ostlemise veebis 

ära teha. Nii jääbki alles kogemuslik ostlemine, mida võimaldavad just peatänavat 

meenutavad kaubamajad, kus linnaruumis ekslemine jätab mulje orgaanilisest ja 

vabast ostlemisest. Kuigi ostlemise ruum on uue kaubamaja liigiga muutunud, siis 

omandivorm on jäänud samaks. Tagasi pole tulnud väikeomanike poolt rajatud 

poed, vaid omanikuks on ikkagi suurkorporatsioonid.5 

Sisekaubamaja kadumisega tekib linna tühimik, nende roll linnas on 

ulatuslikum kui ostlemisele suunamine. Kaob ära linnaosa ankur, kus suur hulk 

inimesi ühes ruumis samaaegselt asuvad. Kaob ära kokkusaamispunkt, varjualune 

ja olemisruum. Sisekaubamaja hääbumine on võimalus vaadata tühjaks jäävaid 

kaubamaja hooneid kui uut ajajärku. Need hooned, mida muidu ähvardab 

mahalammutamine, võimaldavad tuua soositud muutusi meie linnadesse. 

MÕISTE: Sisekaubamaja–  kaubamaja liik, kus asuvad kauplused ja ettevõtted, 

mis on suunatud jalakäijatele mõeldud suletud sisetänavas. Sisekaubamaja 

iseloomustab kontrollitud kliima ja akende puudumine, mis loob omamoodi 

utoopilise maailma, kus puudub otsene kontakt välismaailmaga. Sisekaubamaja 

isaks on Victor Gruen, kes eelmisel sajandil sisekaubamaja fenomeni välja 

mõtles. Sisekaubamajad olid mõeldud USA valglinnastunud töölisklassi 

kogunemiskohtadeks. Koht, kus äärelinlased saaksid peale tööd ja kodu käia oma 

vaba aega veetmas.6

5 A.Sevtsuk, Street Commerce: Creating Vibrant Urban Sidewalks. University of Pennsylvania Press,  
 2020, lk 1–10.
6 A Viennese Architect Pioneered the American Shopping Mall. Then He Became Its No. 1 Critic.– 
slate.com 2015, http://www.slate.com/blogs/the_eye/2015/05/07/victor_gruen_the_creator_of_the_
american_shopping_mall_on_99_invisible_with.html?via=gdpr-consent (vaadatud 02.05.2022)
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1.2. Kaubamaja roll linnas ja mõju inimesele

Kaubandus on olnud linnade üheks tekke põhjuseks ja alati olnud linna 

integreeritud. Kui inimajaloo alguses oli ostlemine linna üheks komponendiks, siis 

tänapäeval	on	ostlemine	linna	üheks	defineerivaks	komponendiks.7 Kaubandusel 

on suur osa pea kõikidest avalikest hoonetest. Kaubanduse ja kapitalismi esindajaks 

on läbi aegade kujunenud kaubamaja. Kaubamaja teekond läbi ajaloo on olnud 

väga pikk ja tänaseks on ta kujunenud läänemaailmas kohaks, kus mitte ainult ei 

saa osta kaupu, vaid kus tarbitakse ka teenuseid ja kus käiakse teistega suhtlemas. 

Kaubamajast on saanud rahvusvaheline sümbol, mis igas maailma nurgas samu 

eesmärke täidab ja inimestele samu teenuseid pakub. 8 

Kaubamajade uurimise käigus külastasin Oslo linnas erinevaid kaubamaju, 

milles viisin läbi vaatlusuuringuid, millest tulenevad järeldused kajastuvad 

järgnevates peatükkides. Vaatlusuuringutest järeldus, et kõik ühiskonnagrupid 

ja erinevad generatsioonid käivad kaubamajas, kuid põhjused seal käimiseks 

on erinevad. Kaubamajaga seotud tegevusi võib jaotada kahte kategooriasse. 

Kohapealsed tegevused ja tegevused, mis toimuvad teekonnal kaubamajja. 

Tihtipeale on kaubamaja külastamine sotsiaalne tegevus. Seal suheldakse oma 

sõbra, tuttava, perekonnaliikme või täiesti võõraga. Viiakse end kurssi hetke 

kultuuriuudistega, vaadeldakse müüdavat kaupa, reklaame. Tutvutakse inimeste 

nägudega, tänu millele tekib ühiskonnast sotsiaalne ülevaade. Käik kaubamajja 

võimaldab inimesel eemalduda oma tavapärasest töö ja kooli rutiinist. Kaubamaja 

on sihtpunkt, mis võib asuda teistsuguses linnaosas. Teekond sinna annab 

võimaluse kondajal kogeda atmosfääri, linna, uusi ja teistsuguseid inimesi. 

Avastada uusi ruume ja avardada oma silmaringi. Kaubamaja võib lugeda inimesi 

liitvaks tugipunktiks linnas.9

7 C.J. Chung, The Harvard Design School Guide to Shopping. Taschen, 2002, lk 194.
8	 C.J.	Chung,	The	Harvard	Design...	lk	129–153.
9 Oslo kaubamajades läbiviidud autori vaatlusuuring, 2021. Märkmed autori valduses.
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Kuigi kaubamaja uksed on visuaalselt kõigile avatud, on kaubamaja ka 

inimesi lahutav ruum. Vaadeldes erinevaid kaubamaju ilmnevad nende keskmised 

kasutajad. Seetõttu võib kaubamaju liigitada kolmeks:

1.Butiikkaubamajad, kus kallid poed ja grandioosne arhitektuur teadlikult 

kolmandiku rahvastikust eemale peletab. Oslo linnas asuvas Paleet (eesti k. palee) 

butiikkaubamaja on lisaks kallitele kauplustele varustatud lokkava taimestiku ja 

rohkete istumisvõimalustega. Foto 7.

2.Tavakaubamajad, kus põhivoolu poeketid ja mugavad asukohad keskklassi 

inimesi	ligi	tõmbavad.	Foto	8.

3.Kolmandaks liigiks on hääbuvad kaubamajad, kust võib leida odavamaid 

poekette ja mille väljanägemisse enam ei panustata. Oslos asuvas Guneriuse 

hääbuvas kaubamajas ei leidu koridorides mitte ühtegi istumiskohta, mis väljendab 

kaubamaja juhtkonna suhtumist kaubamaja kasutajatesse. Hääbuvad kaubamajad 

on asukohad, mis võivad langeda uusarenduste ohvriteks, mille negatiivne mõju 

gentrifikatsiooni		näol	linna	kõige	vähemkindlustatud	elanikke	mõjutab.	Foto	9.	10

MÕISTE:	 Gentrifikatsioon–	 teatud	 elupiirkondade,	 näiteks	 linnaosade	

kallinemine (sh populaarsemaks muutumine), mille üheks tulemiks on 

väheväärtusliku ennekõike vaesema elanikkonna elupiirkonna muutumine 

jõukamate inimeste, eriti keskklassi elupaigaks.11

10 Oslo kaubamajades läbiviidud autori vaatlusuuring, 2021. Märkmed autori valduses.
11 Tartu Ülikooli Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogiaveeb http://www.
doktorikool.ut.ee/kstt/term/ET/tahestik/gentrification/	(vaadatud	02.02.2022).
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Foto 7. Oslo linnas asuv Paleet (eesti k. palee) butiikkaubamaja. Autori pilt.
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Foto	8.	Oslo	linnas	asuv	Oslo	City		tavakaubamaja.	Autori	pilt.
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Foto 9. Oslo linnas asuv hääbuv kaubamaja Gunerius. Autori pilt.
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Oslos on kontrast erinevate kaubamajade liikide ja nende kasutajate vahel 

selgelt näha. Minu ideeprojekti hääbuv kaubamaja Gunerius on keskmise norralase 

jaoks liiga räämas ja ebaatraktiivne ruum, teda seal kaubamajas näha ei ole. 

Guneriuse kasutajaks on hoopis madalama sissetulekuga elanikud, kes Norra näitel 

on esimese generatsiooni sisserändajad. Guneriuse kontrastiks on üle tee asuv 

Oslo	City	kaubamaja	 (foto	8),	Oslo	suurim	 ja	kõige	populaarsem	tavakaubamaja,	

kust võib leida keskmise norralase igapäevaselt ostlemas. Kui kaotada ära sellised 

asukohad, nagu seda on Guneriuse kaubamaja, siis võetakse vähekindlustatud 

inimestel linnas ära koht, kus nad saavad end vabalt tunda.

1.3. Linn ilma kaubamajata

Sisekaubamaja kadumisega kaob ära linnaosa ankur, kohtumispaik suurele 

hulgale inimestele. Kaob ära kokkusaamispunkt, varjualune ja olemisruum.12 Kuigi 

linnas asub veel avalikke ruume, nagu seda on baarid, kohvikud, muuseumid ja 

pargid, on kaubamaja turvaline ja tuttav keskkond paljudele vähemkindlustatud 

linnaelanikele, kus hoone suurus tagab teatava anonüümsuse ja mugava olemise. 

Kaubamaja erineb kohvikutest ja baaridest kauba ostu nõude tõttu. Tihti pole 

baarides ilma midagi ostmata lubatud istuda, see on kas keelatud või sotsiaalsete 

normidega taunitud. Kaubamajas kehtib aga sotsiaalne norm, mis võimaldab 

inimestel istuda vahekäikudes olevatel pinkidel või kõndida poodide vahel ringi 

ilma ühtki ostu sooritamata. Sisekaubamaja on täna linnas tähtis sotsiaalne 

struktuur, mille kadumisega kaob linnast inimesi toetav element.

12 M.Dery, Dawn of the Dead Mall.– Designobserver.com 2009, https://designobserver.com/feature/
dawn-of-the-dead-mall/11747 (vaadatud 24.11.2021).
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1.3.1 Näide - Elephant&Castle kaubamaja Londonis

Elephant & Castle kaubamaja on paar aastat tagasi lammutatud kaubamaja 

Londonis, mis oli ümbritsevale Ladina-Ameerika kogukonnale suure tähtsusega. 

Hoone lammutati, et teha ruumi suurele, uuele ja modernsemale arendusele (vt 

foto 3,4).13 

 Elephanti linnaosa oli 20. saj. alguses tuntud kui Lõuna-Londoni linnaankur, 

kus inimesed käisid kauplemas ja  sotsialiseerumas. Teises maailmasõjas kõvasti 

kannatada saanud kvartal sai 60ndatel aastatel uue planeeringu. Linnaossa 

planeeriti uus kaubandus-ja ärikvartal. 

Uus kvartal oli planeeritud kahe suure ringtee ümber kandmaks kaks korda 

rohkem liiklust kui enne sõda. Kvartali keskele planeeriti metroojaam koos 

bussiterminaliga. Hoonete geomeetrilised vormid olid mõeldud autost liiklejale 

vaatlemiseks, jättes jalakäija kõrvaliseks osaliseks.14

Elephant & Castle kaubamaja valmis 65ndal aastal, olles esimene Victor 

Grueni planeeringuga sisekaubamaja Euroopas. Kaubamajast aga ei saanud sellist 

hitti nagu planeerijad olid ennustanud. 200st poest jäid juba alguses avatuks 

vaid 29. Kaubamaja programm oli planeeritud ilma vajaminevate analüüsideta 

ja seetõttu oli ta liiga ambitsioonikas. Kaubamaja asukoht polnud sihtkoht, vaid 

ühetasandiline liikluskoridor ja seetõttu väga lärmakas ja ebameeldiv keskkond. 

Elevandi kvartal oli üks paljudest Londoni arendustest, kus autot eelistati jalakäijale. 

Selline poliitika viis lõpuks suuremahulise valglinnastumiseni. Aastaks 1977 kaotas 

Londoni linnakeskus 1.5 miljonit inimest äärelinnadele. Nii jäid linna kesksed 

kvartalid kasutuna seisma.15

80ndatel	 leidis	 kaubamaja	 endale	 uue	 kasutajaskonna.	 Nimelt	 muutus	 ta	

Ladina-Ameerika sisserändajate kogukonna tähtsaks keskpunktiks (vt foto 10-13 ). Ta 

oli uutele ja vanadele sisserändajatele koduks, töökohaks ja kogukonnakeskuseks. 

Tänu piirkonna ebaatraktiivsusele, olid kaubamaja rendihinnad madalad, mis 

võimaldas sisserändajal kaubamajas oma väikeäri pidada. Lisaks tavapärastele 

väikeäridele olid kaubamajas ka mitmed erinäolised söögikohad, bowlingu saal ja 

kord nädalas peeti ka Ladina-Ameerika tantsuõhtuid, kuhu olid kõik oodatud. 

13 Elephant & Castle: changes to shopping centre site scheme approved– london-sel.co.uk 2021, 
https://www.london-se1.co.uk/news/view/10575 (vaadatud 25.02.2022).
14	 M.Althorpe,	The	Car	And	The	Elephant	–thecarandtheelepehant.com	2008	http://
thecarandtheelephant.com/chapter/remade (vaadatud 25.10.2021).
15	 M.Althorpe,	The	Lumbering	Elephant	–	thecarandtheelepehant.com	2008	http://
thecarandtheelephant.com/chapter/lumbering (vaadatud 25.10.2021).
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Foto 10-13. Elephand&Castle kaubamaja pildid enne lammutamist. Allikas 35% campaign.

Foto 14-17. Elephand&Castle piirkonna arenduse visuaalid. Allikas elephantandcastletowncenter.co.uk.
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Kuna aga piirkond asub kesklinnas, nii metroo, bussiterminali kui ka suure 

autotee ääres, oli vaid aja küsimus, kui piirkonda hakatakse arendama. Uus ala 

omanik nägi potensiaali uue ärikvartali arendamises (vt foto 14-17), mistõttu 

olemasolevat kaubamaja poldud aastaid püütud atraktiivsemaks muuta. Hoone 

kaeti esteetiliselt kaheldava väärtusega siniste fassaadiplaatidega, et hoonete 

väärtust	 inimeste	 silmis	 õõnestada	 (vt	 foto	 18-19).	 Kuigi	 kohalik	 kogukond	 ja	

kogukonda toetavad inimesed olid arendusele vastu ja protesteerisid kaubamaja 

lammutamise vastu, on kaubamaja koos ümberolevate hoonetega tänaseks 

lammutatud ja loodud kogukond lõhutud. Vanas kaubamajas väikeäri pidanud 

sisserändajad ei suutnud uue ärikvartali rendihindu maksta, mistõttu pidid 

enamus väikeäriomanikke oma äri kinni panema ja ise piirkonnast lahkuma. 

Elephant & Castle kaubamaja uusarendus on ehtne näide tänapäeval toimuvast 

gentrifikatsioonist,	kus	kannatada	saab	vähekindlustatud	inimene.16

16	 M.Althorpe,	The	Elephant	in	Waiting	–	thecarandtheelepehant.com	2008	http://
thecarandtheelephant.com/chapter/waiting (vaadatud 25.10.2021).

Foto	18,19.	Sinise	fassaadiplaadiga	kaetud	kaubamaja;	Fassaadiplaadi	all	olev	fassaad.	Allikas.35%per-
cent campaign.
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2. ALTERNATIIVNE LINNAARENDUS

2.1. Kriis linnas - prioriteetide muutused

 Kaubandus on vajalik komponent kapitalistlikus majandussüsteemis. 

Kapitalistliku majandussüsteemi peamine alustala on pidev kasv. See tähendab 

kasvu tarbimises, materjalides, inimestes, prügis, heitgaasides, jne. Mida meie 

planeedil aga otsa hakkab saama on materjalid nagu liiv, vesi ja enamus inimkonnale 

vajaminevad materjalid.17 Uuringud ja teadlaste koostatud arvutused nendivad 

fakti, et majanduslikult pole inimkond aastaks 2050 võimeline üle minema 100% 

roheenergiale.18 Ainuke reaalne viis tagada järgnevatele põlvedele jätkusuutlikkus 

on tarbimise vähendamine. See läheb aga vastuollu meie majandussüsteemiga. 

Tarbimine on juurutatud ühiskkonna rutiinidesse, see on meie traditsioonide tuum. 

Jõulude ajal ostetakse kingitusi, edutamise järel ostetakse suurem maja. Prügi 

kasv tõestab, et kulunud asi vahetatakse pigem uue vastu, kui seda parandama 

hakatakse. Ületarbimine ja materjalide puudus on endaga kaasa toonud hindade 

tõusu	ja	inflatsiooni.	

Lisaks majandussüsteemist tingitud katsumustele, lisab teadmatus tuleviku 

ees inimkonnale õlule suure koorma. Me ei tea, mis väljakutsed meid tulevikus ees 

ootavad. Me elame ajajärgus, kus kliimakatastroof, ülemaailmne pandeemia ja hirm 

kolmanda maailmasõja ees on inimeste vaimse tervise sandistanud.19 Kliimakriis ja 

majanduskriis süvendavad sotsiaalset kriisi. Norras haiguslehel olevatest inimestest 

on depressiooni tõttu töövõimetud 20%20. 

17 C. Ruz, The six natural resources most drained by our 7 billion people. — theguardian.com 2011, 
https://www.theguardian.com/environment/blog/2011/oct/31/six-natural-resources-population 
(vaadatud 5.10.2021).
18	 Jerusalem	Post	Staff,	World	Natural	Resources	May	Run	Out	B	y	2040.	–jpost.com	2021	
https://www.jpost.com/health-science/world-natural-resources-may-run-out-by-2040-study-
674844(vaadatud	22.01.2022).
19 M. Kauffman, IPCC report: ‘Code red’ for human driven global heating, warns UN chief. — news.
un.org	2021,	https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362	(vaadatud	12.09.2021).
20 Norra Töö- ja hoolekandeteenistuse statistika. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/
sykefravar-statistikk/sykefravar (vaadatud 12.04.2022)
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Tänane läänekultuur toetab produktiivsust ja töökust. Selline kultuur väänab 

inimese arusaama heaolust tagurpidi. Mida rohkem sa tööd teed, seda kasulikum 

oled sa ühiskonnale. Meil on inimkonnana kaks valikut, kas me jätkame praegust 

teekonda kapitalistlikus maailmas, mille prioriteetideks on toota ja tarbida, mis 

viib ülemaailmse läbipõlemiseni või me muudame oma prioriteete ja harjumusi. 

Hakkame prioriseerima “vähem on piisav” mentaliteeti ja lammutame piire 

erinevate gruppide vahel. Et muuta oma eluviise tuleb muuta ka oma elukeskkonda. 

Seetõttu tuleb sisekaubamajadel lasta vajuda ajalukku ning vaadata tänast 

olukorda kui võimalust luua linnades hääbuvatesse kaubamajadesse uus avaliku 

ruumi tüüp. Kuidas ehitada linna nii, et see toetaks inimeste omavahelist lävimist 

ja millised avalikud hooned selles linnas olema peaksid? 

 “Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus,” ütles isa.

Sina oled teind ja minu ema tegi teda ka, ega muidu nii vara surnud; aga 

armastus ei tulnd, teda pole tänini Vargamäel.” // Aga mis siis on? Küsib Andres 

endalt, ega tea vastust.”21 

Kas Tammsaare vihjas prioriteetide muutusele juba 100 aastat tagasi?

21 A.H. Tammsaare, Tõde ja õigus V. — Avita, 2004, lk 527.
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2.2. Tänapäevaste arenduste tagajärjed

Tarbimisühiskonna üheks tunnuseks on komme vanade asjade parandamise 

asemel, need uute vastu vahetada. USA sotsioloog Richard Sennett kasutab 

terminit “habras linn” iseloomustamaks tänapäeva modernseid linnu, kus hoonete 

rekonstrueerimise asemel need asendatakse uutega. Inglismaal on avaliku hoone 

keskmine eluiga tänapäeval 40 aastat, USA pilvelõhkujal aga 35 aastat.22 Inimesed 

pagevad räämas piirkondadest, selle asemel, et nendesse investeerida ja nende 

arengut toetada. Uuenduslikud linna arenguprogrammid tähendavad tihtipeale 

lammutamist mitte taaselustamist. Areng linnas on keerulisem protsess kui lihtsalt 

vana asendamine uuega. Vana lammutamisega lammutatakse ka aastatepikkune 

suhe inimese ja linnaruumi vahel. Kaovad inimeste jaoks tähtsad kohad, ruumid ja 

esteetika. Positiivne areng eeldab dialoogi mineviku ja oleviku vahel.23 

Uusarendused	 põhjustavad	 	 gentrifikatsiooni.24 Keskklassi inimesel on 

gentrifikatsioon	 positiivse	 tähendusega.	 See	 tähendab,	 et	 piirkond	 saab	 uue	

ilme, paremad autoteed,  naabruskonda kolivad sarnased inimesed. Investeerijale 

tähendab	see	tulusat	äri.	Kuid	mida	tähendab	gentrifikatsioon	inimesele,	kel	pole	

palju ja kel hakkama saamisega raskusi on?  Tihtipeale ei mõelda endast kehvema 

elujärje	peal	olevatele	inimestele,	kelle	 jaoks	tähendab	gentrifikatsioon	olukorda,	

kus üldine kallinemine koos eluasemepinna kallinemisega sunnib nad piirkonnast 

välja. Tänapäeva linnas otsustab võim ja raha, kellel rohkem häält on. Vaesemate 

inimeste hääl üle rikaste hääle ei kandu. Seda illustreerib pt 1.3.1 näitena toodud 

mahalammutatud Elephant&Castle kaubamaja, mis oli kümmekond aastat olnud 

Ladina-Ameerika sisserändajate tugikeskuseks.25 Nüüd ehitab arendaja sinna 

uue ärikeskuse. Loodava kvartali reklaamsõnad on “roheline”, “sotsiaalkorterid” ja 

“multifunktsionaalne”, kuid reaalseks tagajärjeks on piirkond, mille elanikud peavad 

gentrifikatsiooni	tõttu	ümberpaigutuma	ja	olemasoleva	kogukonna	kadumine.26

22 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020, 
lk	5–18.
23 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder... lk 19–30.
24	 J,	Richardson,	B.	Mitchell,	J.	Franco,	Shifting	Neighbourhoods:	Gentrification	and	Cultural	  
   Displacement in American Cities. — ncrc.org 2019, lk 29.
25	 M.	Althorpe,	The	Car	and	the	Elephant.	—	thecarandtheelephant.com	2008,	
   http://thecarandtheelephant.com/chapter/conclusion (vaadatud 10.10.2021).
26 35percent.org, Elephant Traders Without New Premises One Year After Shopping Centre Closes 
.	—	35percent.org	2021,	https://www.35percent.org/shopping-centre/	(vaadatud	28.10.2021)
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Nagu ka Elephant&Castle näites, on uusarenduste põhjuseks peaaegu alati 

tulu, mis põhjustab kehva linnaruumi tekke. Jane Jacobs,  kes on USA eelmise 

sajandi üks mõjukamaid linnaplaneerijate kriitikuid, kirjeldab, kuidas kapitalism 

ja suurarendajad eelistavad linnaruumis homogeensust. Homogeenne linn on 

kindel, etteaimatav ja tasakaalustatud, sellist linna on lihtne kontrollida ja selle 

pealt andmeid koguda, et teenitav tulu oleks maksimaalne.27 Lisaks arendajatele, 

kritiseeris Jacobs ka omaaja linnaplaneerijaid. Tema tsitaat ”...viga on see, kui 

elu püütakse asendada kunstiga”28 on mõeldud eelkõige temaaja modernistlike 

linnaplaneerijate ja arhitektide kriitikana, kelle suhtumine linnaplaneerimisse oli 

ajendatud esteetikast ja kunstilistest väärtustest, mitte elulisusest. Jacobsi järgi on 

eduka linnaosa valemiks mitmekesisus, jalakäija ja ühistranspordi prioritiseerimine, 

olemasoleva väärtustamine ja inimmõõtmelisus.29

2.3.	Gentrifikatsiooni	vältimine

Jane	 Jacobsi	 järgi	 on	 gentrifikatsiooni	 võimalik	 vältida	 läbi	 mitmekesisuse	

säilitamise linnaruumis. See tähendab erinevas vanuses multifunktsionaalseid 

hooneid	 ja	 erineva	 taustaga	 inimesi.	 Kui	 aga	 piirkonda	 gentrifitseeritakse	

uusarenduse näol, tähendab see mitmekesisuse  vähenemist, kuna uusarendus 

toob endaga kaasa kõrgemad hinnad ja kaotab vanad hooned. Selle tulemusena 

lahkub suur hulk inimesi piirkonnast, kas majanduslike tegurite tõttu või 

sotsiaalse mittekuuluvuse tõttu.30	 Gentrifikatsiooni	 vältimiseks	 toob	 Jacobs	 välja	

mõned ideed. Esiteks tuleb väärtustada piirkonna olemasolevaid tugevusi ja neid 

kaitsta, näiteks ajaloolised hooned, mis toovad piirkonda mitmekesisust. Teiseks, 

kruntide kasutustüüpide kehtestamine, mis takistaks monofunktsionaalse 

linnaosa tekkimist ja panustaks mitmekesisuse kasvatamisse. Jacobs leiab, et 

mitmekülgseid	linnaosasid	ohustab	alati	gentrifikatsioon,	kuna	inimesi	tõmbavad	

aktiivsed ja huvitavad tänavad. Mida rohkem inimesi, seda rohkem konkurentsi 

äripindade ja korterite rentnike näol. Konkurents tekitab huvi ka arendajate seas, 

kes näevad mitmekülgses linnaosas võimalusi vanad hooned uusarendusteks 

muuta.	 Gentrifikatsioon	 on	 majandusliku	 edu	 mitte	 läbikukkumise	 tulemus	 ja	

27 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020,
     lk 50–55.
28	 J.Jacobs,	The	Death	and	life	of	Great	American	Cities.	Random	House,	1984,	lk	386.
29 C.J. Chung, The Harvard Design School Guide to Shopping. Taschen, 2002, lk 372.
30 J. Jacobs, The Death and Life.., lk 241–245.
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seetõttu on seda raske takistada.31

Vaadates	gentrifikatsiooni	näiteid	üle	maailma,	on	positiivse	tulemiga	näiteid	

vähe.	Ka	teadlikud	katsed	gentrifikatsiooni	vältida	on	lõpuks	pikema	aja	peale	läbi	

kukkunud.	Eestis	on	näited	gentrifikatsioonist	nt	Tallinna	Kalamaja	piirkond,	mis	on	

säilitanud oma ajaloolise esteetika ja on oma aktiivse keskusega väga populaarne 

piirkond.	Samas	on	gentrifikatsiooni	 tõttu	rendhindade	tõus	oma	kodudest	välja	

tõstnud enamuse vähemkindlustatud inimesi. Lisaks rendihindade tõusule on 

inimesi sundinud piirkonnast lahkuma ka üldine elu kallinemine piirkonnas. 

Supiköögid on asendunud gurmee toidukohtadega. Kalamajast põhjapool asuv 

Kopli	on	järgmine	piirkond	mis	on	täna	gentrifikatsiooni	läbi	tegemas.32

Vanadel hoonetel on linnas suurem väärtus, kui seda täna tunnistatakse. 

Kui täna nähakse vanades hoonetes vaid ehituslikke väärtusi, siis tihtipeale 

vaadatakse mööda sotsiaalsetest väärtustest, mida vanad hooned inimestele ja 

linnadele pakuvad. Eri vanuses hooned tähendavad erinevate rendihindadega 

kortereid ja rendipindu.33 See toob tänavapilti erineva taustaga inimesi, kultuuri 

ja tänava erisugust kasutamist. Lisaks lisavad ajaloolised hooned piirkonnale 

väärtust ja inimestes ühtekuuluvust ja kodust tunnet. Olles kasutanud hoonet 

juba lapsepõlves, tekib kasutajal hoonega sentimentaalne suhe ja hoonet jäädakse 

kasutama lapsepõlves loodud mälestuste tõttu.34 Richard Sennett, kes on USA 

linnasotsioloog, ütleb linnaruumi muutuste juurdumise aja kohta nii, 

“See on evolutsiooniline linnaaeg, aeg, mis kulub linnakultuuri juurdumiseks, 

seejärel arendamiseks, seejärel neeldumiseks ja muutumiseks, kui mälestused 

kogunevad kihtide kaupa. Aeg ja kogemus kasvatavad kiindumust kohaga.”35

Seetõttu pean oluliseks ka Guneriuse, kui linnaosa sümboli, säilitamist ja 

arendamist kogukonda arvesse võtval viisil.

31 J. Jacobs, The Death and Life... lk 252–256.
32	 I.Pastak,	Gentrification	and	displacement	of	long-term	residents	in	post-industrial	
neighbourhoods           of Tallinn. Doktoritöö. Tartu Ülikool, 2021, lk 40–43. Kättesaadav: DSpace – 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/71881/pastak_ingmar.pdf?sequence=1&isAllowed=y	
(vaadatud	28.03.2022).
33	 D.	Sim,	Pehme	Linn.	Yoko	Oma,	2021,	lk	38.
34	 J.	Jacobs,	The	Death	and	Life	of	Great	American	Cities.	—Random	House,	1992,	lk	187–199.
35 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020, 
lk 20.
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3. LÄVIMIST TOETAV RUUM

Lisaks linnaruumi alternatiivsele arendamisele, tuleb rohkem tähelepanu 

pöörata  funktsioonidele, mis avalikus ruumis eksisteerivad. Lisaks tarbimise 

vähendamisele ja harjumuste muutmisele, peame leidma viisi, kuidas taastada 

elanikkonna vaimne tervis ja luua ühtekuuluvustunnet. Tänapäeva linnas 

elavad inimesed eraldatult vastavalt oma taustale (vt joonis 1). Linnad jaotuvad 

vastavalt sissetulekutasemele, religioonirühmitusele, rassi rühmitusele, jne. 

Selline segregatsioon suurendab hirmu eri kultuuride ja inimeste vahel. Ka avalik 

linnaruum mängib rolli inimeste gruppideks jaotamisel, kuna puuduvad kohad, 

kus erinevad inimesed dialoogi satuksid. Sennett, kirjeldab suurlinna nii: 

“Tänapäeva suur linn on täis migrante ja etnilist mitmekesisust, linn, kus 

inimesed kuuluvad korraga paljudesse erinevatesse kogukondadesse – oma töö, 

pere, tarbimisharjumuste ja vaba aja veetmise kaudu. Globaalsetes linnades, nagu 

London ja New York, on kodanike osalemise võtmeküsimus see, kuidas inimesed 

saavad tunda end nii füüsiliselt kui ka sotsiaalselt seotuna teistega, keda nad 

paratamatult ei tea. Demokraatlik ruum tähendab foorumi loomist, et võõrad 

saaksid omavahel suhelda.”36

Suurtes mitmekesistes linnades võib tihti kohata erinevate kultuuride 

kultuurikeskusi. Tegu on positiivsete ja toetavate keskustega, kuid mis sellistes 

keskustes puudu jääb on lävimine erinevate kultuuride ja kohalike vahel. Linn 

peaks toetama just erinevate kultuuride omavahelist lävimist mitte eraldamist.  

Näiteks on multikultuurses Oslo linnas 40% elanikest sisserännanud kokku 223st 

erinevast riigist (vt joonis 2).37 Üle terve linna võib leida erinevate kultuuride keskusi, 

restorane ja muid kohtumispaiku, kuid kultuuride segunemist suurel määral 

mitte.	Sotsiaalse	lävimise	puudusele	räägib	kaasa	ka	graafik	4,	kus	on	võrdluseks	

toodud erineva taustaga põhikooli õpilaste õppeedukus. Sisserännanud õpilaste 

õppeedukuses mahajäämise võib keelebarjääri süüks ajada, kuid norras sündinud 

õpilaste õppeedukust mitte.

36 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020, 
						lk		28.
37 Norra Keskstatistikabüroo. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stort-
mangfold-     i-lille-norge (vaadatud 23.02.2022)
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Joonis 1. Segretasioon linnas Oslo näitel. Allikas. Statistics Norway. Autori 
joonis.
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Joonis 2. Norra sisserändajate päritolumaad. Allikas: Statistics Norway. Autori joonis.

Graafik	4.	Põhikooli	lõpueksamite	sooritused	vastavalt	õpilase	rändestaatusele.	Allikas:	Statistics	Norway.	Autori	joo-
nis.
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3.1  Kolmas  koht

Kolmanda koha termini mõtles paarkümmend aastat peale esimese 

sisekaubamaja püstitamist välja USA linnasotsioloog Ray Oldenburg. Oma 

raamatus “Suur hea koht” määratleb autor kolmandaid kohti kui avalikke ruume, 

kus inimesed saavad koguneda ja suhelda. Oldenburgi järgi on õnneliku elu 

valemis vaja lisaks esimesele (kodu) kohale ja teisele (töö) kohale vaja ka kolmandat 

kohta (vt joonis 3). Erinevalt esimesest ja teisest kohast võimaldavad kolmandad 

kohad oma mured ukse taha jätta ja nautida ümbritsevat atmosfääri. Oldenburgi 

kolmandateks kohtadeks on pubid, pargid, raamatukogud, kohvikud, kaubamajad, 

jne. Autori järgi loovad kolmandad kohad aluse toimivale demokraatiale, edendades 

sotsiaalset võrdsust ning luues harjumusi avalikuks kooseksiteerimiseks.38 

	 Ray	Oldenburg	kirjutas	oma	raamatu	kolmandatest	kohtadest	aastal	1989.	

Oma raamatus kiidab ta kohalikke pubisid, kohvikuid, raamatukogusid ja muid 

avalikke ruume, lisades, et need kohad edendavad sotsiaalset võrdsust. Täna linnas 

ringi vaadates jääb silma ebavõrdsus ja võõrahirm. Tihti takistavad kolmandates 

kohtades erinevate kultuuride lävimist nii majanduslikud kui ka arhitektuursed 

asjaolud. Oslo näitel on segregatsioon linnas ilmne. Seda illustreerib joonisel 1 

väljatoodud religioossete asutuste paiknemine vastavalt sisserännanud inimeste 

elukohtadele.	 Lisaks	 on	 graafik	 4.	 väljatoodud	 põhikooli	 õpilaste	 õppeedukus	

üheks indikaatoriks, et sotsiaalne võrdsus on ühiskonnas saavutamata. Seetõttu 

vaidlen vastu Oldenburgi teesile, et kolmandad kohad edendavad ühiskondlikku 

sotsiaalset võrdsust, kuna nad on enamuses loodud majanduslikel eesmärkidel, 

mis juba välistab osa kasutajaid. Näen vajadust kolmandate kohtade kõrvale luua 

neljas koht.

38	 R.Oldenburg,	The	Great	Good	Place.	Paragon	House,	1989,	lk	10–15.
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Skeem 1. Esimese, teise, kolmanda ja neljanda koha roll linnas. Autori skeem.
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3.2. Neljas koht

Võttes aluseks Ray Oldenburgi kolmanda koha mõiste, pakun ma välja 

neljanda koha termini. Neljas koht on sotsiaalse eesmärgiga loodud avaliku 

siseruumi kontseptsioon, mis kaotab takistused inimestevaheliseks lävimiseks. 

Neljas koht on avalik ruum, mille eesmärgiks on inimeste omavaheline 

lävimine. Elades elu, mis erineb põhivoolu (inglise keeles mainstream) elust, võib 

olla tänapäeva linnas üksik, kui puudub koht, kus olla, kuna inimeste maailmavaade, 

religioon	või	prioriteedid	on	erinevad.	Kui	 1968.	 aastal	kirjutas	prantsuse	filosoof	

Henri Lefebvre oma raamatu “Õigus linnale”39, tuli ta lagedale mõttega, et linn on 

kõigile. Kõigi jaoks peab linnas ruumi olema. Lefebre mõtte tuum oli, et inimestel 

on ühine õigus oma linna muuta ja sellega üheskoos muuta ka iseend.  

Teiseks neljanda koha kontseptsiooni inspiratsiooniks on Richard Sennetti 

demokraatliku ruumi idee40, kus loodav ruum on foorumiks erinevate inimeste 

vahelisele dialoogile. Neljas koht tähendab just seda- koht, kus erinevus rikastab, 

inimene areneb koos ruumiga ja astub ümbritsevaga dialoogi. Siin on ruumi 

spontaanseks vestluseks ja kogemuseks (vt joonis 3). Inimeste erisused võivad 

põhjustada	konflikti,	kuid	ka	seda	võib	näha	kui	edasise	arengu	lahutamatut	osa.	

Konfliktiga	tegelemine	võib	viia	uute	teadmisteni	 ja	 teise	osapoole	mõistmiseni.	

Lävimise soodustamiseks on neljanda koha funktsioonid valitud vastavalt nii 

kohapõhisele sotsiaalsele maastikule kui ka vähekindlustatud elanikkonna 

eneseteostamisvajadust	arvesse	võttes.	Nii	saab	vältida	sotsiaalset	gentrifikatsiooni,	

mis juhtub, kui vähekindlustatud elanikkond ei tunne end uues arenduses koduselt. 

Neljas koht on plastiline ruum ja pidevas muutuses. Elades rangete ruumidega 

ja valmisehitatud linnades, puudub ruum juhuslikkuseks. Kui avalik ruum on 

pooleli, siis jätab see ruumi uuteks muutusteks ja arenguteks.  Arhitekt Pablo Sendra 

ütleb, et arendused, kus kõik tegevused ja funktsioonid on ettemääratud, ei toeta 

improvisatsiooni ja sotsiaalset suhtlemist ning ei ärgita inimesi suhtlema ehitatud 

keskkonnaga.41 Neljas koht on konstrueeritud juhuslikkust ja ruumi plastilisust 

arvesse võttes koos eelmistes peatükkides alternatiivseid linnaehituslikke 

põhimõtteid järgides. 

39 H.Lefebre, Right to the City. The Anarchist Library, 1996, lk 55–56.
40 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020, 
lk	28–29.
41 R. Sennett, P. Sendra, Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City. Verso, 2020, 
lk 50.



36

Neljandat kohta ei oma linn ega eraisik. Teda haldavad selleks loodud 

organisatsioonid võttes eeskujuks Pariisis suurt edu saavutanud Les Grand 

Voisin (pt 3.2.2) organisatsiooni- ja majandusmudeli.42 Neljandat kohta juhib 

3 organisatsiooni. Esimene organisatsioon on kogu projekti peakorraldaja, 

kes ta tagab projekti üldise koordineerimise ning kannab tehnilist ja rahalist 

vastutust. Teine organisatsioon aitab kaasa üldisele koordineerimisele ja vastutab  

kommunikatsiooni ja avalike ürituste korraldamise eest. Kolmas organisatsioon 

tegeleb rentnike koordineerimisega ning juhib nende võrgustikku. Pikas 

perspektiivis need organisatsioonid aitavad teistel neljandatel kohtadel sündida. 

Kokkuvõttes on neljas koht sotsiaalsetel eesmärkidel loodud avalik siseruum, 

mis pakub paindlikku demokraatlikku ruumi linna elanikele, kus dialoog erinevate 

inimeste vahel ja spontaanne ruumikasutus on soositud. Hääbuvate kaubamajade 

asemele arendatav neljas koht järgib alternatiivse arenduse põhimõtteid, et keskus 

ei	põhjustaks	gentrifikatsiooni,	vaid	lisaks	olemasolevale	kogukonnale	sotsiaalseid	

väärtusi. Selline keskus on eraldiseisev üksus, teda ei oma ei linn ega eraisik. 

Võimalikult eduka keskuse jätkusuutlikkuse huvides on keskuse eestvedajaks 

eraldi organisatsioonid, kelle sisestruktuur on demokraatlik ja kelle tegemised on 

võimalikult läbipaistvad. Selline läbipaistev struktuur väldib korruptsiooniohtu ja 

annab inspiratsiooni samalaadsete keskuste tekkeks ja edasiseks arenguks. 

42 Aurore Association, Plateau Urbain Cooperative, Yes We Camp Association, New governance 
strategies for Urban Design, Urban Maestro, 2020, lk 9–19.
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3.2.2. Näide maailmast - Les Grand Voisin Pariisis

Pariisis tegutses sotsiaalse taustaga Les Grand Voisin nimeline projekt, mille 7 

aasta jooksul pakuti vähemuses inimestele süüa, elamist ja kohta eneseväljenduseks.  

Projekti haldas organisatsioon, mis kasutas ära ajutiselt kasutuseta seisvad 

suurhooned ja avatud ruumid. Les Grand Voisin oli mitme hektarilisel krundil 

asuv vana haigla kompleks, mis ootas rekonstrueerimist. Sel 7 aastal, mil projekt 

kestis, sai abi mitusada tuhat inimest. Alal asusid nii hädavajalikud funktsioonid 

nagu ajutine elamine, köök kui ka eneseväljendust pakkuvad funktsioonid 

nagu stuudiod, lavad, kursuste ruumid, jms. Läbi erinevate funktsioonide aidati 

vähekindlustatud inimesi elukoha ja söögiga, kuid tähtsal kohal oli ka inimeste 

jalule aitamine. Seal korraldati töötube, festivale, seal asusid baarid ja restoranid. 

Kuigi projekt sai rahalist abi nii linnalt kui ka erinevatelt organisatsioonidelt, 

suutsid nad paari aastaga tänu sisemajandusele majanduslikult iseseisvaks saada. 

Projekti tuumaks olid kolm organisatsiooni, kel igal ühel olid eraldi kohustused, 

kuid üks eesmärk. Eelnimetatud organisatsioonid ongi loodud selleks, et sarnaseid 

projekte nii Prantsusmaal läbi viia kui ka ülemaailmselt inimesi inspireerida 

sarnaste projektide tekkimiseks.43 

43 Les Grand Voisin koduleht.– https://lesgrandsvoisins.org/histoire/(vaadatud 10.10.2021).
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Foto	20–28.	Les	Grand	Voisin	igapäevased	tegevused	ja	melu.	Allikas:	lesgrandvoisin.
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4. GUNERIUS

Kuna eri riikides ja linnades on erinevad väljakutsed ja erinevad 

vähekindlustatud taustaga inimesed, siis tuleb neljanda koha kontseptsiooni 

vastavalt valitud asukohale täpsustada. Minu valituks osutus Norras, Oslo linnas 

hääbuv Guneriuse kaubamaja. Guneriuse kaubamaja sai valitud, kuna Oslo on 

väga multikultuurne linn, kus võõrahirm tekitab palju sotsiaalseid probleeme 

ja inimestevahelist segregatsiooni (vt joonis 1).44 Guneriuse neljanda koha 

kontseptsiooniks on avalik siseruum, mis pakub paindlikku demokraatlikku ruumi 

linna elanikele, kus dialoog erinevate inimeste vahel ja spontaanne ruumikasutus 

on soositud. Erineva taustaga inimeste ühendamiseks tuleb luua avalik interjöör, 

mis intrigeerib erinevaid inimesi. Guneriuse neljandal kohal on mitmekülgne 

ruumiprogramm, kuid põhifookuseks on haridus ja eneseväljendus läbi toidu ja 

kunsti. 

Enne arhitektuurse lahenduse selgitamist, on järgnevad peatükid 

pühendatud Guneriuse ja Oslo ajaloole ning asukohale, et tekitada lugejale 

arusaam kontseptsiooni ja arhitektuurilise lahenduse tagamaadest.

44 C.Ho mann, V.Moe, Suhtumine juutidesse ja moslemitesse Norras 2017 (orig Holdinger til jøder 
og muslimer i Norge 2017). Uurimustöö. HL-senteret,2017, lk 91. Kättesaadav: hlsenteret– https://
www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2017/hl-rapport_29mai-web-%282%29.pdf	(vaadatud	02.02.2022).
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4.1. Guneriuse ja ümberkaudse piirkonna ajalugu

4.1.1. 11.–19. sajand 

Oslo asutati 11. sajandi alguses eri taustaga inimeste poolt, Oslo fjordi 

idapoolsele kaldale. Linna edendas tihe kaubandusvõrk Inglismaaga ja laevaehitus. 

Kuna aga linn oli ehitatud enamuses puidust, siis olid tulekahjud tihedad. Aastal 

1624 peale kolmepäevast tulekahju käskis toonane kuningas linna rahval kolida 

vastaskaldale Akershusi kindluse juurde. Vana Oslo kaeti mullaga ja uus Oslo rajati 

kindla ruudustiku peale, et tulekahjud seljatada. Selliselt kujunes Oslo tänavõrgustik 

ja selline on ta ka täna. 

4.1.2. 19. sajand

19. sajand oli Oslo linna arengus väga tähtis aeg. Sel ajal ehitati  esimene raudtee 

ja mitmed tähtsad hooned nagu pangahoone, valitsushoone ja kuningapalee.. Oslo 

elanike arv suurenes 50 aastaga 30 000lt 230 000. inimeseni. Äri õitses ja paljud 

noored kolisid maalt linna õnne otsima. Üheks nendest oli ka Gunerius Petterson, 

kes	 1852	 aastal	 Vaterlandi	 linnaäärsesse	 rajooni	 hülgimüügipoe	 püsti	 pani.45 Tol 

ajal oli Vaterland linnaäärne piirkond oma odavate kruntide ja kuritegevust täis 

käänuliste tänavatega. Siin elasid Oslo kõige vaesemad linnaelanikud. Vaterland oli 

esimene linna vaade talupojale, kes esimest korda linna melu ja värve nägi. Sellest 

linnaosast käisid läbi kõik kauplejad, kes Oslosse äri tegema tulid. Siin kuuldi 

uudiseid, käidi baarides ja restoranideks maskeerunud bordellides. Vaterland 

oli väravaks idapoolt üle jõe tulevatele kaupmeestele. Kuna linna keskuses olid 

karmid impordi reeglid, siis oli tavaks suuremad ostud linna ääres teha ja tihtipeale 

inimesed äärelinnaga piirdusidki.46 Alguses oli Gunerius koloniaalpood, kuid arenes 

üsna ruttu kauplemiskvartaliks, kust oli võimalik osta kõike, alates toidust lõpetades 

naiste nailonsukkadega. Seal asus ka tall ja ööbimisvõimalusega tavern. Nii kasvaski 

Guneriuse äri. Lõpuks hakkas Gunerius ise riiet ja riideid tootma, kasutades ära 

kodus istuvad naised, kes hakkasid Guneriusele omas kodus tellimuse peale riideid 

tootma. 19. sajandi lõpus ostis Gunerius kaks krunti Storgata tänaval, siin asub 

Guneriuse kaubanduskeskus tänagi (vt joonis 3). 

45 Seda sa Guneriuse kohta ei teadnud (orig. Dette visste du nok ikke om Gunerius).– Gunerius.no, 
https://gunerius.no/magasin/var/dette-visste-du-nok-ikke-om-gunerius/(vaadatud 12.10.2021).
46 E. Røsjø, Vana Vaterland (orig. Det gamle Vaterland ).– Oslo linnaarhiiv 2017, https://blogg.
oslobyarkiv.no/blog/2017/04/11/det-gamle-vaterland/(vaadatud 12.10.2021).
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 Joonis 3. Oslo linn täna. Autori joonis.
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Foto 29. Guneriuse kvartal. Allikas: Google Earth, autori muudatused.

Foto 30, 31. Guneriuse kaubamaja, vaade Stenersgatalt. Allikas: autori foto; vaade Steresgatalt Lybekkgatale, kus 
vasakul on näha Guneriuse 19. sajandist allesjäetud hooneosa. Allikas: Wikimedia commons.
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Foto	32,33.	Guneriuse	peasissepääs,	vaade	Stenersgatalt.	Allikas:	Foursquare;	vaade	Stenersgatalt	Guneriuse	parkla	
sissesõidule. Allikas: Mapprio.



44

 1.4.3. 20.–21. sajand

20. saj. alguseks töötas Guneriuses 300 kudujat ja õmblejat, müügis töötas 

170 inimest. 1950. aastal laiendati rongijaama nii palju, et pool Vaterlandi linnaosa 

lammutati maha. Pealesõjaaegne valitsus otsustas koos rongijaama laiendamisega 

muuta ka Vaterlandi tervet kvartalit. See väikeste tänavatega linnaosa pidi 

muutuma modernsele suurlinnale vastavaks kohaks. Siia planeeriti kontserdimaja, 

kaubamaja, postimaja, hotell ja galerii. Uuenduste lainel lammutati 70ndatel maha 

ka Guneriuse hoone ja ehitati selle asemel USAs väljatöötatud uudne sisekaubamaja. 

1991. aastal müüdi kaubanduskeskus Thon Eiendomile, kes samal aastal ehitas 

kõrvalkrundile suure autoparkla.47Fotodel 29–33 on näha Guneriuse kvartal, milline 

ta on täna. Fotol 29 on kollase joonega märgitud Gunerius 19. sajandist allesjäänud 

hooneosa,	oranži	joonega	on	märgistatud	70ndatel	ehitatud	sisekaubamaja	osa	ja	

punase joonega on tähistatud 1992 aastal juurdeehitatud autoparkla. Täna soovib 

omanik Guneriuse maha lammutada, et asemele ehitada tänapäevase ärikvartali. 

 4.2. Guneriuse asukoht

 Gunerius asub kesklinnas Vaterlandi linnaosas (foto 29), mis on tänu 

põhja- ja lõunapool asetsevatele suurtele autoteedele südalinnast ja aktiivsest 

linnaruumist ära lõigatud. Guneriuse idakülge raamib Brugata nimeline 

jalakäijatänav, mis on eriline selle poolest, et tänu piirkonna  ebaatraktiivsusele 

on selles piirkonnas madalad rendihinnad ja sinna on ennast sisse seadnud 

sisserändajatest väikeärimehed. Keskmise norralase arusaama järgi on tegemist 

ohtliku ja ebameeldiva asukohaga, mis tihedat kasutust tema poolt ei leia. Ala 

teeb keskmise norralase jaoks ohtlikuks piirkonnas aega veetvad narkomaanid, 

kes Guneriuse ees päeval ja öösel avalikult erinevaid aineid tarvitavad. Brugatast 

põhjapool, asub Printsi aia nimeline toidufestivali ala. Hetkel on Printsi aia juurde 

läbipääs võimalik ainult idas asuvast väravast. Guneriusest lõunapool asub Oslo 

City nimeline kaubamaja, mis on Oslo kõige suurem ja külastatavam kaubamaja. 

Guneriuse ja Oslo City erinevust on näha kõndides läbi mõlema kaubamaja, mida 

on esitletud pildiseeriatele 1 ja 2. Guneriust ja Oslo südalinna lahutavad tihedad 

autoteed, mis läbi ajaloo on Oslo kesklinna idapoolega liitnud. 

47 J.Bergkvist, Talust kaubamajaks (orig. Fra bondehandelsgård til stormagasin).–Dagavisen 2021, 
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2021/04/12/fra-bondehandelsgard-til-stormagasin/ (vaadatud 
12.10.2021).
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 Joonis 4. Guneriuse kvartali situatsioonikaart. Autori joonis.
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Fotoseeria 1. Teekond läbi Guneriuse kaubamaja. Autori pildid.
Esimene rida. Vaade Guneriusele põhjast; Guneriuse interjöör; Guneriuse aatrium.                          Guneriuse autoparkla teine korrus; Guneriuse sisetänav; Guneriuse interjöör.
Teine rida. Guneriuse hiina restoran; hiina restoranis pakutav nuudliroog (17 eur); aatriumi esimene korrus.                     Brugata jalakäijatänav vabade äripindadega; väikeäri;  narkomaanide elu tänaval illustreeriv seinamaal.

Fotoseeria 2. Teekond läbi Oslo City kaubamaja. Autori pildid.
Esimene rida. Vaade Oslo City kaubamajale Stenergatalt; interjöör; aatrium liftisüsteemiga.              Oslo City kaubamaja aatrium; interjöör; interjöör.
Teine rida . Oslo City kohvik; kohvikus müüdav kaup; aatrium.                                                      Oslo City aatriumi katuseaknad; koridor; peasissepääs rongijaama juurest.
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Guneriuse keskne asukoht võimaldab paari linnaehitusliku liigutusega ta 

südalinnaga liita. Esimeseks sammuks on läänepoolse vähemkasutatava autotee 

jalakäijateeks muutmine. Oslo linnaplaneerijate tulevikunägemus on autovaba 

kesklinn, mis toetab minu otsust Lybekkergata muuta jalakäijatänavaks. See 

tekitaks Guneriuse kvartali äärde avaliku ruumi, mis ei ole ümbritsetud automürast. 

Hoone kasutajate suunaeelised on linnapildis muutunud. Storgatal Guneriuse ees 

olev trammipeatus on tõstetud läände ( joonis 4), mistõttu kasutatakse peatusesse 

jõudmiseks lõunast tulles Guneriuse siseruumi asemel Lybekkergata tänavat. Uus 

suund on edela-kirde suunaline liikumine. Teiseks taastan sümboolselt Guneriuse 

kvartali 19. sajandi sisehoovi, mis hetkel autoparklaga täidetud on. Selline lüke 

lisab kvartalile ümbritsevast mürast eraldatud avaliku õueala, mis ühendab 

keskuse jalakäiatänavatega. Kolmandaks avan Printsi aia festivaliala Brugata poolt 

läbikäidavaks. Nende muudatustega on võimalik jalakäijal kuningalossist läbi Karl 

Johani ostlemistänava, mööda rongijaamast, läbi Guneriuse avalikust ruumist 

ja Printsi aiast, mööda jõge läbi linna kõndida. Selliselt satub kvartalisse rohkem 

tavakodanikke, kes muidu Vaterlandi linnaossa käimisi ei planeeri. 

4.3. Guneriuse kasutaja

Vaterland on madala sissetulekuga inimeste elupiirkonnaks. Nemad on ka 

Guneriuse peamised külastajad. Vaatlusuuringute.48 järeldusel on Guneriusel 

kahte tüüpi kasutajaid. Esimene tüüp kasutab Guneriust läbikäigu koridorina. 

Guneriuse sisetänav ühendab omavahel Storgata ja Stenersgata, mille tulemusel 

eelistab suur hulk inimesi ebameeldiva autokeskse tänava asemel läbi Guneriuse 

kõndida(vt joonis 4). Teine tüüp inimesi kasutab Guneriust oma igapäevaste 

ostude ja sotsialiseerimise asukohana. Teist tüüpi kasutaja on tihtipeale esimese 

generatsiooni sisserändaja. Neljanda koha asukohapõhine kontseptsioon põhineb 

teist tüüpi kasutajal. 

48	 Oslo	kaubamajades	läbiviidud	autori	vaatlusuuring,	2021.	Märkmed	autori	valduses.
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 4.4. Guneriuse neljas koht

  Guneriuse neljanda koha kontseptsiooniks on avalik siseruum, mis pakub 

paindlikku demokraatlikku ruumi linna elanikele, kus dialoog erinevate inimeste 

vahel ja spontaanne ruumikasutus on soositud. Erineva taustaga inimeste 

ühendamiseks tuleb luua avalik interjöör, mis tõmbab ligi erinevaid inimesi. 

Guneriuse neljandal kohal on mitmekülgne ruumiprogramm, kuid põhifookuseks 

on haridus ja eneseväljendus, läbi toidu ja kunsti (skeem 2). 

Vaterlandi linnaosa iseloomustavad neoklassitsistlikud ja kaasaegses 

arhitektuuristiilis hooned. Selle projekti raames oli tähtis pakkuda kohalikule 

vähekindlustatud	 inimesele	uut	 avalikku	 siseruumi,	mis	 väldiks	gentrifi	katsiooni	

tagajärjel inimeste lahkumist piirkonnast. Seetõttu on Guneriuse neljanda koha 

arhitektuur segu vanast ja uuest. Lammutamise asemel olemasolevale väärtuse 

lisamine kasvuhoone mahtude näol, mis avavad hoone sisemuse tänavale.  Vana 

arhitektuuri peegeldavad olemasoleva raudbetoonkonstruktsioonelementide 

eksponeerimine, millele vastanduvad uued puitkonstruktsioonelemendid ja 

kaugelt vaadeldavad kasvuhoonekatus ( joonis 6). Kasvuhoonekatused oma vormiga 

sümboliseerivad inimtekkelist metsa, mille liimpuitpostid toetuvad olemasolevale 

raudbetoonpostidele. Lõikel ( joonis 5) paistvad valguskaevud toovad valguse 

esimese korrus mahtu, lisades väikestuudiote ruumi avarust ja loomulikku valgust.

Skeem 2. Funktsioonid. Autori skeem.
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 Joonis 5. Guneriuse neljanda koha lõige. Autori joonis.

 Joonis 6. Guneriuse neljanda koha vaade. Autori joonis.
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5252



5353
Visuaal 2. Sisetänavast avanevad vaated siseturule ja kasvuhoone funktsioonidele. Autori visuaal.
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Skeem4. Guneriuse renditavad pinnad märgi-
tud punasega. Autori skeem.

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Guneriuse hoone koosneb 3st eri aegadel ehitatud hooneosast: 19. sajandist 

allesjäänud ja tänaseni kaitse all olevast hooneosast, 70ndatel ehitatud kaubamaja 

hoonest koos torniga ja 90ndatel lisatud kahekorruselisest autoparklast (foto 

29). Sellise suuremahulise hoone muutmiseks sotsiaalse taustaga keskuseks on 

esimeseks küsimuseks alati majanduslik pool ja hoone ülalpidamiskulud. Seetõttu 

on jaguneb hoone kaheks, kus hoonekompleksi põhjapoolne osa on köetud ja hoone 

lõunapoolne osa, praegune autoparkla, on kütmata (vt skeem 3). Majandusmudeli 

tähtsaks lüliks on hoone renditavad pinnad (vt skeem 4). Guneriuse 19. sajandi 

hooneosa on välja renditud Oslo linna raamatukogule. Lisaks on esimesel ja teisel 

korrusel väljarenditavad kontori või klassiruumid Guneriuse tornis on väljarenditavad 

eluasemeruumid, näiteks ülikoolidele, linnale ja erinevatele organisatsioonidele. 

Torni plaanilahendust see magistritöö ei puuduta. 

Skeem 3. Guneriuse köetud (punane) ja küt-
mata(sinine) osadeks jaotus. Autori skeem.

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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Kasvuhoone põhineb liimpuitkonstruktsioonil ja katusematerjaliks 

on polükarbonaat, mille vahel on mikropäikesepaneelid ja lund sulatav 

soojendussüsteem (vt joonis 7). Lume sula- ja vihmavesi voolab tänu 

kasvuhoonekatuse vormile, posti keskel olevast  vihmaveetorust keldri korrusele 

veehoidlasse. Kogutav vesi ja energia kasutatakse neljanda koha funkstioonide 

tarbeks ära.  Kasvuhoone ventilatsioonisüsteem põhineb loomuliku ventialtsiooni 

põhimõtetele, kus avanevad katusepaneelid õhu värskena hoiavad. 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

5.-12.08
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 Joonis 7. Kasvuhoone lõige. Autori joonis.
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Guneriuse neljanda koha peamisteks funktsioonideks on haridus ja 

eneseteostus läbi toidu ja kunsti. Toidufunktsioon väljendub läbi toidukasvatuse 

ja katusekorrustele lisatud puitkonstruktsioonil kasvuhoonetes ( joonis 5). 

Kasvuhooneid on kaks, lõunapoolsel hooneosal asuv kasvuhoone on mõeldud 

avalikuks kasutamiseks, kus kogukonnad, koolid, lasteaiad ja tavakodanikud saavad 

katsetada toidukasvatamist. Kasvuhoone eesmärgiks on õpetada inimestele nii 

toidukasvatust kui ka luua ruum sotsiaalseks lävimiseks, kus on võimalus üksteist 

aidata. Põhjapoolsel hooneosal asuv kasvuhoone on mõeldud väljarendiks, mis 

aitab kaasa hoone majanduslikule ülalpidamisele. 

	Joonis	8.	Guneriuse	neljanda	koha	aksonomeetria	esimene	korrus	(jätkub	lk	56).	Autori	joonis.
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Guneriuse neljanda koha eneseteostuse funktsiooni on näha esimese korruse 

aksonomeetrial	( joonis	8)	väikestuudiote	näol.	Väikestuudiod	on	5-40m2 suurused 

ruumid, mis on mõeldud lühiajaliseks rendiks vähekindlustatud inimestele. 

Stuudioruumid on muudetava suurusega vastavalt inimeste vajadustele 

ja üritustele. Väikestuudiod toetab ka esimesel korrusel olev polüvalentne 

üritusteruum, mis vana lammutatava autoparkla pandust auditooriumina 

kasutab	(vt	joonis	8).	Polüvalentne	üritusteruum	lubab	paindlikust	vastavalt	hetke	

funktsiooni vajadustele. Aksonomeetrial on näha ka hoone funktsioone ühendav 

läbi hoone jooksev sisetänav, mis saab alguse Stenersgata ja Lybekkgata nurgast. 

Sisetänav jookseb läbi korruste kuni katusel olevate terrassideni välja, mida on 

näha joonis 9. kujutatud aksonomeetrial. 
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 Joonis 9. Guneriuse neljanda koha aksonomeetria alates teisest korrusest. Autori joonis.
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Sisetänav on Guneriuse neljanda koha peamine lävimisruum. Sisetänav on 

avalik siseruum, kuhu piirile suubuvad kõik funktsioonid, mis soodustab erinevate 

inimeste kokkusaamist. Näiteks asuvad seal kohvikud, toiduturg ja toiduputkad, 

mis pakuvad kasvuhoones kasvatatud toitu, nagu on kujutatud esimese korruse 

plaanil ( joonis 9). Toiduturg asub nii sisetänaval, kuid vastavalt üritusele ja vajadusele 

kandub ka sisehoovi ja jalakäijatänavale. Selliselt paistavad hoone funktsioonid 

kaugele linnaelanikule juba tänavalt ja hoone funktsioonides osalemine on piiride 

puudumise tõttu kerge. Sama toimub ka raamatukogu funktsiooniga, mis laieneb 

nii läbi korruste jooksvale sisetänavale kui ka esimese korruse jalakäijatänavale, 

mis tekitab jalakäijatänavat kasutavale inimesele võimaluse neljandast kohast 

kergemini osa võtta. 

Visuaal 3. Kasvuhoone visuaal. Autori visuaal.
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Plaanilt ( joonis 10) on näha, et Guneriust piiritlevad Lybekkgata ja Brugata 

jalakäijatänavad on ühendatud läbi Guneriuse jooksva sisetänava ja taastatud 

Guneriuse kvartali siseõuega. Guneriuse kvartali siseõu on avalik väliruum, mis 

elavdab ümbritsevaid fassaade ja tekitab olukorra, kuhu praeguste parklate 

asemele saavad tekkida väikeäride jaoks mõeldud ruumid, mis on mõeldud 

vähekindlustatud inimestele. 

Kuigi Guneriuse hoone on piiritletud seintega, mis eraldavad sise- ja väliruumi 

ning hoone ja tänava, on selles projektis tähtsaks elemendiks ruume ühendav 

ruum. Hoones sees on selleks sisetänav ja välisruumis hoone katustel paiknevad 

(vt skeem 5) terrassid.  Hoone terrassidele on ligipääs nii Lybekkgatalt, siseõuest 

kui ka hoone erinevatest funktsioonidest, mis ühendab hoone tänavaga. Sisetänav 

ja terrassid mängivad ühendava ruumi rolli, kus toimub peamine erinevate 

funktsioonide kasutajate lävimine.

Skeem 5. Guneriuse neljanda koha terrassid ja liikumisteed.. Autori skeem.
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Kokkuvõte
Käesolev magistritöö tegeleb hääbuvate kaubamajade ümbermõtestamisega 

sotsiaalse eesmärgi nimel. Vanade sisekaubamajade lammutamise asemel võiks 

need hooned muuta ühiskonda teenivaks avalikuks ruumiks. 

Läänemaailma heaoluühiskonda iseloomustavad tarbimise kasv ja pidev 

töötamine. Sellise rutiiniga oleme jõudnud olukorda, kus meie peade kohale on 

tekkinud erinevad tormipilved. Maailma ressursid on otsakorral, mis väljendub 

hindade	 tõusus	 ja	 inflatsioonis.	 Pidev	 töötamine	 on	 loonud	 situatsiooni,	 kus	 on	

toimunud üldine vaimse tervise halvenemine. Selle magistritöö raames pakun 

välja otsida lahendust meie linnades ja avalikes ruumides. 

Magistritöö kirjutamise teekond hakkas pihta hääbuvate kaubamajade ja 

kaubamajade rolli uurimisega linnas. Jõudsin järeldusele, et sisekaubamajade 

kadumisega, kaob ära ka inimesi toetav sotsiaalne struktuur. Sisekaubamaju võib 

liigitada USA linnasotsioloogi Ray Oldenburgi väljamõeldud kolmandate kohtade 

alla. Kolmandad kohad on Oldenburgy järgi avalikud ruumid linnas, nagu nt kohvik, 

baar, park ja kaubamaja, mis toetab inimeste sotsiaalset võrdsustamist. Selle 

magistritöö raames väidan, et kolmandad kohad ei toeta sotsiaalset võrdsustamist, 

kuna paljud nendest nõuavad kohapealset ostlemist või raha eest sisenemist. 

Seetõttu pean vajalikuks kolmandate kohtade kõrvale tuua ka neljandad kohad, 

mis on loodud, majanduslike eesmärkide asemel, sotsiaalsetel eesmärkidel. 

Neljas koht on sotsiaalsetel eesmärkidel loodud avalik siseruum, mis pakub 

paindlikku demokraatlikku ruumi linna elanikele, kus dialoog erinevate inimeste 

vahel ja spontaane ruumikasutus on soositud. Hääbuvate kaubamajade asemele 

arendatav neljas koht järgib alternatiivse arenduse põhimõtteid, et keskus ei 

põhjustaks	 gentrifikatsiooni,	 vaid	 lisaks	 olemasolevale	 kogukonnale	 sotsiaalseid	

väärtusi. Selline keskus on eraldiseisev üksus, mida juhivad organisatsioonid, kelle 

sisestruktuur on demokraatlik ja kelle tegemised on võimalikult läbipaistvad. 

Selline struktuur väldib korruptsiooniohtu ja annab inspiratsiooni samalaadsete 

keskuste tekkeks ja edasiseks arenguks.

Magistritöö ideeprojekt asub Oslo linnas, kus Guneriuse hääbuvat 

kaubamaja ohustab asendamine ärikvartaliga, mille tagajärjeks oleks ala 

gentrifikatsioon.	Guneriuse	neljanda	koha	peamisteks	funktsioonideks	on	haridus	

ja eneseteostus läbi toidu ja kunsti. Toidufunktsioon väljendub läbi toidukasvatuse 

ja katusekorrustele lisatud puitkonstruktsioonil kasvuhoonete. Guneriuse neljas 
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koht toetub olemasoleva väärtustamisele ja ärakasutamisele. Seetõttu on uued 

funktsioonid rajatud olemasolevale raudbetoonkonstruktsioonile. 

Neljanda koha toimimiseks on tähtis selle projekti kõikide osade õlitatud 

töötamine.  Näen potentsiaali neljanda koha mudeli edasist uurimist neljanda koha 

majandus- ja organisatsioonimudeli näol, mis selles magistritöös süvitsi uurimata 

jäi.  

Summary

This master’s thesis deals with repurposing declining department stores for a 

social purpose. Instead of demolishing old indoor malls, these buildings could be 

turned into a public space that serves our society.

The welfare   state  of the Western world is characterized by growing 

consumption and constant workmode. With such a routine, we have reached a 

situation where various storm clouds have appeared ove our heads. The world’s 

resources	are	running	out,	which	is	reflected	in	rising	prices	and	inflation.	Continuous	

work has created a situation where there has been a general deterioration in mental 

health.	As	part	of	this	master’s	thesis,	I	propose	to	find	the	solution	in	our	cities	and	

public spaces.

The journey of writing this master’s thesis began with the study of the 

role of declining indoor malls in the city. I came to the conclusion that with the 

disappearance of indoor malls, the social structure that supports people will also 

disappear.	Indoor	malls	can	be	classified	as	third	places	invented	by	the	US	urban	

sociologist Ray Oldenburg. According to Oldenburg, the third places are public 

spaces in the city, such as a café, a bar, a park and a department store, which 

supports	the	social	equality	of	people.	As	part	of	this	master’s	thesis,	I	argue	that	

third	places	do	not	support	social	equalization,	as	many	of	them	require	shopping	

on the spot or entering for money. That is why I consider it necessary to include, 

in addition to third places, the fourth places that have been created for social 

purposes instead of economic ones.

The fourth place is a public indoor space created for social purposes, which 

offers	a	flexible	democratic	space	 for	 the	 inhabitants	of	 the	city,	where	dialogue	

between different people and spontaneous use of space is encouraged. The fourth 

place, which will be developed instead of declining department stores, will follow 
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the principles of alternative development, so that the center does not cause 

gentrification,	 but	 social	 values	 		in	 addition	 to	 the	 existing	 community.	 Such	 a	

center is a separate entity run by organizations with a democratic internal structure 

and as transparent as possible. Such a structure avoids the risk of corruption and 

inspires the emergence and further development of similar centers.

The master’s thesis project takes place in the city of Oslo, where the declining 

indoor mall Gunerius is threatened to be replaced with a business district, which 

would	result	in	gentrification	of	the	area.	The	main	functions	of	Gunerius	in	fourth	

place are education and self-realization through food and art. Gunerius’ fourth 

place is based on valuing and using the existing. Therefore, the new functions are 

built upon on the existing reinforced concrete structure resulting in a mix of old 

and new.

Cooperation of all parts of this project is important for the success of the 

fourth place. I see the potential for further research into the fourth place model in 

the form of the fourth place economic and organizational model, which was not 

explored in depth in this master’s thesis.
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