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SISSEJUHATUS 
Arhitektina, magistrandina, on linnas võrdlemisi lihtne leida probleeme, mille lahendamist ette 

kujutada. Eriti mugav on seda teha Tallinnas, kus ülikool asetseb ja me skeene-osalistena oma elu 

veedame. Algeline oskus märgata ruumidefineerijaid ja protsesse on koolis välja kujunenud. 

Selmet valida Tallinna antiteesiks, projektialaks, “maapiirkonnaks” mõni küla või piiritletud ala on 

töö keskmeks loodusobjekt. Pärnu jõgi, millel on võime siduda (nii inimesi, kogukondi kui alasid) 

ning samuti luua kohta. Millised on need ruumidefineerijad, protsessid, mis suunavad elu siin 

piirkonnas ning millised on tööriistad, et nende jaoks tundlikult planeerida, või kergelt suunata? 

Töö käigus avanevad läbi jõega töötamise mitmed kõrvalharud: mastaapsed vormid nagu 

turbakaevandus ja ka pisemad objektid nagu kraavid ja vanad laudad. 

 

Eesti arhitektuurimaastiku koondumine majanduslikult tulusa Tallinna ümber on antud magistritöö 

teatav motivaator. Magistritöö autorina leian ma sellises tsentraliseerumises kahe otsaga mõõga, 

mida tuleks kavala ja ettenägelikuma planeerimisega vältida. Layer’datud analüüsi ning kasu/kahju 

hindamistegurid, millega olen pidanud arhitektuuri erialal kokku puutuma jätavad vähe ruumi 

millegi muu eksisteerimiseks. Millegi muu otsimisest Eesti loodusmaastikust saigi magistritöö 

eesmärk. 

 

Magistritöö võtab kokku uuringulise käekäigu, kus esialgu puudus täielikult arusaam, et mis 

aspektidele töö lõpuks keskendub, teadsin ainult asukohta e. objekti. Valisin Pärnu jõe kuna ta 

moodustab tervikliku ruumi vaimupildi (indiviidi seisukohast) kui ka ajaloolis-loodusliku terviku. 

Töö ajendiks on mõte, et inimene seob ennast teatud ruumide, objektide ja ettekujutustega 

nendest ning nad moodustavad inimese jaoks nii väärtuste kogumi kui ka mälupagasi. Teatud 

uurimisetapis selgub objekti kohta piisavalt infot, et õpitut saab rakendada kohaspetsiifiliste 

sekkumiste jaoks, mis on efektiivsemad kui üldsõnalised planeeringud, mis reeglina maakohtade 

planeerimist juhivad. 

 

Analüüsi ja projekti on suunanud oluliselt püüd aru saada maa-elu spetsiifikast. Või isegi mitte-

spetsiifikast – sest maal eksisteerib teatud vabadus ja võimalus oma elu korraldada vähem-

rigiidselt kui linnas. Ruumi on rohkem. Magistriprojekti osana tehtud õppereis Londonisse avas 

teema aktuaalsuse, sest megalopolises oli tunda paratamatut pinget ehitatu ja loodusliku vahel ja 

seda palju intensiivsemalt kui näiteks Tallinnas. Antud magistritöö eesmärk ei ole “arendada” 
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looduslikkust meie linnades, vaid leida võimalusi ja vajadusi, et arendada Eestis olemasolevat 

maa-elu, mis suhestub meie maastike ja mäluga. 

 

Töö initsiaatorid on aeg ja inimene. Kuidas põrkuvad kokku erinevad ajalised ja kehalised tajud 

ning kuidas suudab projekt nendele reageerida? Suurtele loodustkaitsvatele ja taastavatele 

protsessidele on projektis läbivaks keskmeks ikkagi inimene, kes seda kõike tajub ja suunab, läbi 

igapäevaste käeliste tegevuste. Fookuses on nii inimese suhe loodusliku keskkonnaga kui ka suhe 

oma enda loodud keskkondadega. 

 

Pakun välja võimaluse, kuidas tunnetuslikumalt tegeleda maapiirkondadega, kus on hoopis 

teistsugused ruumiloomeajendid kui linnas. Selmet Eestisse ehitada 100 keskväljakut, peaksime 

äkki ehitama 100 “äärekohta”. Kardan ka, et linnakontekstis pidevalt töötades kaotavad arhitektid 

mõningase oskustepagasi või vähemalt jätavad osa võimalikust erialast unarusse. Paljud 

magistritöös puudutatud teemad on teiste erialade ekspertiis, ning nende teadmiste ühendajana 

ja potentsiaali avajana  näengi arhitekti ja magistritöö rolli perifeeriasse planeerimisel. 
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KIRJALIKU OSA JA KAARDISTAMISE ÜLESEHITUS 
Magistritöö ning projektiala miljöö ning hilisemate disainiprintsiipide-geneesi mõistmiseks algab 

tekstiosa matka kirjeldusega, mis toimus 2021 oktoobri alguses. 

 

Teksti tuumiku moodustab analüüsist nopitud infokildude põimik, mis on seotud omavahel teatud 

teemade läbi. Keskseteks teemadeks on ajalisus, hüljatus, ruumilised mõjutajad ning jõe vesi ise. 

 

Projektiala kaardistamiseks kasutatud võttestiku selgrooks oli Maa-ameti ning erinevate 

ministeeriumite tellitud kaardikihtide läbitöötamine. Mitte-üllatavana leidsin läbi selle mitmeid 

uurimissuundasid, mis ortofoto või isegi kohapealse külastusega ei ilmne. Alates erinevate 

märkamatute muinsuskaitseobjektide kuni ajalooliste geograafiliste muutusteni ja nende 

omavaheliste seosteni. Töö käigus avastasin ka, kui killustunud on Eesti andmestik ja erinevate 

asutuste koostöö info liikumise ja kättesaadavuse osas. 

 

Projekti arhitektuurne mastaap ja ambitsioon on suurem kui projektiala sekkumise mõttes ise – 

olen valinud ning tutvustan Pärnu jõest ühte lõiku, mis sobis minu ruumiliste eesmärkide 

tutvustamiseks ja elluviimiseks kõige paremini, kuid lähenemist saaks rakendada ka mujal – läbi 

otsimise me leiame, ning leitut saab hoida, arendada ja tähele panna. 

 

Tekstiosa lõppeb potentsiaalide ja põimumiste tutvustusega. 
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MATK OKTOOBRIS 2021 
Matkale mineku üks kõige põnevamaid osi on planeerimine. See paneb inimese ette kujutama - 

millised olukorrad võivad tekkida, milline on ilm, mis asjad kõik katki võivad minna, kellega teel 

võib kogemata kohtuda. 

 

Mõningase esmase kaalutluse järel sooritasin kanuumatka Kurgjalt Jõesuuni. Läbitud 35 

kilomeetrit pakkusid hea ülevaate jõe jooksust. Tema muutlikusest, hooajalisest iseärastustest, 

loodusest selle ümber ning igapäevastest tähtsusetustest. Püüdsime planeerida ka reisi tempot ja 

ajastusi - esimene lõik läks 100% ennustustele vastavalt, seejärel tuli ootamatu takistus kärestiku 

näol ja graafik oli lõplikult sassi löödud. 

 

Lisaks praktilistele suunitlustele loob inventuur ja planeerimine ka meeleolu, millega pärast 

reaalselt kogetud võrdled. See tugevdab kogemuse mälu, kuna omavahel põimuvad nii ettekujutus 

kui ka reaalsus. 

 

 
Autori foto: Varustuse loetelu 
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Matkamine on kogemus kõikidele meeltele. Kui arhitektuur on looduse pikendamine/tõlgendamine 

inimellu, siis ei tohiks tekkida sellist teistsugust kogemust looduses. Kas arhitektuur on vigane, või 

on selle kogemine linnas ühekülgne? Juhani Pallasmaa teoses “The eyes of the skin” on toodud 

välja David Michael Levini nägemise kaks kategooriat: “the assertoric gaze” ja “the aletheic gaze”. 

 

Assertoric gaze on suunatud ja kitsas. Ta on keha eemaldav, dogmaatiline, rigiidne, paindumatu. 

Aletheic gaze see eest arvestab mitme seisukohaga ja perspektiiviga, ta on mitmuslik, pluralistlik, 

demokraatlik, konteksti rikas, kaasav, horisontaalne ja hooliv. (Pallasmaa, 1996) 

 

Aletheic gaze’i võiks seostada ka rohkem perifeerse nägemisega. Matkates pikki tunde väsib silm 

otsimast midagi põnevat, sest seda alati ei olegi. Nägemise viis häguneb ning teised meeled saavad 

esile tõusta. Tunnetad oma taga istuva kaaslase aerutamise tempot, alateadlikult reguleerid oma 

keha vastavalt valgusele, vastavalt tasakaalule. Muudad oma aerutamise stiili kui mõni kehaosa 

väsib ning lased enda kätel ennast lükata mööda jõge, läbistades kergelt tema vaikset pealiskihti, 

olles läbi oma kehapikenduse ehk aeru, alati seotud külma veega. Vahepeal pingutades oma silmi, 

et märgata peidus olevaid kive ning seejärel jälle end unustada. Mõtted, mida sel hetkel mõtled ei 

olegi nagu mõtted, vaid midagi unelemise sarnast. 

 

Veel oli palju erinevaid takistusi, kuid nende lahendamine andis meeldiva põhjuse korraks 

vahetada mõttelist käiku. Tekkisid fookushetked ja otsustamiskohad. Kuidas lahendada eelseisev 

probleem? See omakorda paneb täiesti uutel viisidel ruumi vaatlema ja tajuma. Unenägu vaheldub 

totaalse keskendumisega. 

 

Paadi parkimine jõekaldale improviseeritud ankruga, et korraks jalgu sirutada on tasakaalumäng. 

Mul oli ka teatud põhjust suhtuda skeptiliselt meie kanuusse. Esimest korda seda testides astusin 

ma kaldalt ülbelt paadile ja paadile selline suhtumine ei sobinud – lendasin vette. Kaks jalga 

kindlalt maa peal saab vaadata, mis ümbritseb sängis olevat jõge. 
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Üheks selliseks korduvaks katsumuseks oli tee läbi pilliroostunud madala jõe osa. Juba kaugelt on 

näha, et ees läheb keeruliseks. “Kurat võtaks..” Mõned jõe osad olid madala veega väga raskesti 

läbitavad ning keerulisemaks tegi olukorda see, et jõe ühtne tee oli jagatud pillirooga mitmeks 

pisikeseks koridoriks. Vahepeal tegime õige valiku ning saime kiirele koridorile, teine kord aga 

lükkasime ja nõksutasime ennast teokiirusel läbi pilliroovõsa. Kaldal olijale oleks ainult kuulda 

rapsimist ja puhkimist. 

 

Mis tee valida vanast paisust mööda pääsemiseks? Jõesuus oli planeeritud lõunapaus, aga see 

aina lükkus edasi. Söömishetke dikteerib ruum, mitte kell. Otsustasime enne kärestiku ületada. 

Vanast paisust alles jäänud betoonkamakad olid teravate äärtega ning voolukiirus oli suunatud 

ühtsesse kohta, moodustades paadiga läbitamatu takistuse. Jõe kallas oli ühelt poolt liiga järsk ja 

võssa kasvanud, et paati sealt läbi tuua. Teine pool kaldast oli vana paisutatud ala ning oli isegi 

kuiva aja kohta soine. See oli ka eramaa, mis kuulus ühele kämpingule. Ühtlasele kehalisele 

motoorikale vastukaaluks leidsime ennast sooritamas ajutist ja sõrmilõikavat paaditassimist läbi 

läbimatu võsa. Pärast seda oli täitsa ükstapuha, kus oma paus teha ning läksime vallutasime ühe 

puhkekeskuse piknikulaua. 

Autori foto: Pilliroost väravad 
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Pistes rinda enda ootustega, väsiva kehaga ning päikeseloojanguga, tuleb ikkagi lõpuks peatuda. 

Jõel olemasolevad peatuskohad on harvad, tihti eravalduses või tasulised. Aga ei piisa ainult heast 

parkimiskohast - ka ööbimine võiks olla olemas. Jõe äärt ümbritsevad eramaad ning palju põlde. 

Põllul ööbimine on halb nii ootamatute loomade kui ka kergesti märgatavuse tõttu. Eestis võib ühe 

ööpäeva ööbida võõral maal kui see ei ole märgistatud nähtavalt “eramaal viibimine keelatud” 

märkidega ning kui omanik sind otseselt ei keela. Seega on targem minna peitu. Peidus olles aga 

ei saa lõket teha ja koguaeg on kuklas mõte, “kurat tuleb ajab ära ja peab siin pimedas hakkama 

ümber kolima”. Õnneks gaasipriimusega söögi tegemine on vaikne – siiski on metsas või telgis toidu 

meisterdamine omaette käeline ja loominguline ettevõtmine. Mida üldse saab kokku keerata 

kaasavõetud asjadest – mida rohkem pakkisid, seda rohkem oled päeva jooksul kannatanud, et 

head toitu nautides taas tasakaalu luua ohverdusele. Toit kipub vahepeal mullaseks saama ja 

enamus asjad lõikad liiga suurteks tükkideks aga ikkagi, nauditav. 

 

Ka kõige häirituma unegraafikuga inimene nagu mina jäi magama päikeseloojanguga ja tõusis 

päikesetõusuga. 

  

Autori foto: Jõesuu paisu varemed 
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Öösel kuulsin oksa murdumist telgist paarkümmend meetrit eemal. Tsiteerides taas Juhani 

Pallasmaa teost  “Anyone who has half-woken up to the sound of a train or an ambulance in a 

nocturnal city, and through his/her sleep experienced the space of the city with its countless 

inhabitants scattered within its structures, knows the power of sound over the imagination; the 

nocturnal sound is a reminder of human solitude and mortality, and it makes one conscious of the 

entire slumbering city. Anyone who has become entranced by the sound of dripping water in the 

darkness of a ruin can attest to the extraordinary capacity of the ear to carve a volume into the 

void of darkness. The space traced by the ear in the darkness becomes a cavity sculpted directly in 

the interior of the mind.” (Pallasmaa, 1996) 

 

Tõepoolest eksisteeris totaalses pimeduses defineeritud ruum, pooleldi ettekujutatud ja mälestav, 

pooleldi eko-lokatsiooni läbi defineeritud. Kes seal kõnnib, oksa ainsa murdumise järgi peaks 

olema tegu väikese loomaga? Kas ma vaikin ja ootan kuni ta jõuab lähedale või teen häält et ta 

lahkuks? Tegin häält aga ta ei lahkunud, vaid me mõlemad mõistsime, et me teame üksteise 

olemasolu. Vaikselt jäin uuesti magama, aga kartsin oma pead panna vastu telgi äärt, sest äkki ta 

hammustab mu pealage. 

 

Läbitud kilometraaž manifesteerub hommikuks kangete lihastena. Telgi kokkupanek ja minek on 

alati kiirem kui saabumine. Kogu päevas osalemine, alates varavalgest kuni pimeda ööni annab 

tervikliku arusaama päevast ja selle seostest ruumi tajumisel ja läbimisel. Hommikune kaste murul 

ja päikese peegeldus jõel, päeva jooksul muutuv tuulesuund ja tugevus. Argisus. 

 

Varahommikul Vihtrast läbi aerutades tuli meile kaldalt vastu hommikumantlis naine aurava 

kohvikruusiga. Ta oli istunud, nagu ta alati värske ilmaga teeb, jõe kaldal ja kuulanud meie 

plätserdamist juba kaugelt. Ta oli rõõmus, et ka keegi teine sai jagada seda hetke temaga ning ta 

andis meile vihjeid ja märkusi selles osas, mida edasi minnes jõelt oodata. 

 

Mingi hetk tuleb teha otsus reis lõpetada või lõpetab reisi sinu jaoks sihtkohta jõudmine. Meie 

jaoks lõppes see läbimatu madala veega ning ühe toreda mehe hoovis. Olime väsinud ja tänulikud. 

Raske on uuesti istuda tsivilisatsiooni etaloni – autosse - pärast kirjeldatud reisi, aga tükike sellest 

jääb alatiseks kaasa. 
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JÕE FENOMENIDE PILDIPAARID 

Püüdes põimida matkal kogetu ja jõega seotud üldisemad tähelepanekud, tutvustan jõge läbi  

pildipaaride – mis peaksid võimendama, peegeldama või avama uusi viise, kuidas jõele 

fenomenoloogiliselt läheneda. Ning tutvustada töös käsitletavat ala ja selle tekke-toime 

mehhanisme. 

 

Eesmärgiga vältida teemadevahelist liigset rööp-rähklemist, ilmnevad mõned uurimisvaldkonnad 

mitmes teemas. See rõhutab ka nende tähtsust jõe olemises. 

 

Näen pildipaaride kasutamisel suurt potentsiaali ka lugejas endas, kelle jaoks mõned 

kombinatsioonid loovad erinevaid mõtteid kui mida mina tutvustan. Looduse tajumise ja selle jaoks 

planeerimise  teebki nii põnevaks arvamuste, kogemuste ja võimaluste paljusus. Selle paljususe 

potentsiaali avamine ning toetamine läbi arhitektuuri ja märkamise on ka projekti üks peamistest 

taotlustest. 
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MASTAAP 

 

Mastaap ja sõltuvus. Jõe tarvitajate hulk ning nende elutegevuse seotus jõega on otseselt seotud 

jõe enda heaoluga. Pigem toob see kaasa negatiivseid nähtusi jõe enda elus, kuid tõstab ta 

ühiskondlikult kõrgemale positsioonile. Inimtegevuse jalajälje määramine ja mõõtmine võib kohati 

olla mõttetu ülesanne, sest tõsiasi on, et inimesed on jätnud jalajälje kõikjale. Näiliselt looduslikud 

maastikud on inimese kujundatud. Philip Maughani avatud loengus ja teoses “Black Almanac: 

Processing, Cooking and Expanding Earth” kirjeldab ta erinevaid protsesse läbi ajaloo, kus 

inimtegevus on tagasipöördumatult sekkunud “ürgmaastikesse”. Näitena tõi ta Lõuna-Ameerika 

maailmajao rikka mulla vööndi, mille bioloogiline koostis on tingitud vanade hõimude 

kompostihunnikutega ning läbi selle ka nende toidulaua ja toidu valmistamisega. Pealtnäha 

looduslikud asjad on reeglina alati inimese mõjutatud. (EKA Avatud Loengute seeria, 2021) 

 

Tänapäeva põllumajanduse tagajärjel kaotavad ka Eesti mullad oma toiterikkust ning kasvuvõimet. 

Viidates Eestis tehtud uurimusele,  leiavad teadlased, et Eesti saaks vajadusel hakkama poole 

vähema põllumaaga, kui kasutada arenenud toidutootmis-viise nagu vertikaalpõllundus ja 

laboriliha tootmine. (Harrik, 2021) 

 

Kui vabaneda suurenenud pingest maavajadusele, oleks riigil võimalik realiseerida suuremas 

mahus looduskaitsega seotud projekte - ning ka suurendada puutööstusele määratud maid, et 

kaitsta liigirikkaid metsi. 

  

 
Kuvatõmmis kalaportaal.ee videost, kus Pärnu jõest püütakse karpkala 
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SÕLTUVUS 

 

Pärnu jõe äärset ala on ruumiliselt ja kultuuriliselt mõjutanud enim viimase sajandi algusaastatel 

toimunud metsa eksport ning tolle aegne energeetika ning tööstus. Metsa eksport välisturule 

toimus läbi Pärnu sadama, ning igal talvel koos suurveega ning jääminekuga veeti Pärnu jõe 

ülajooksult alla kuni 500 000 palki. Palgid seoti kokku ning parvepoisid, keda oli kuni 1500, 

vedasid need allavoolu. (Kui jõel ujusid..., Pärnu Postimees, 2005) 

 

Selles protsessis põrkusid need kaks tööstuslikku mõjutajat enim kokku - paisud olid takistuseks 

palkidele. Vägivaldses protsessis said paisud tihti kahjustada, kuid suured metsa ettevõtted 

(peamiselt USA firmad) (Kui jõel ujusid..., Pärnu Postimees, 2005)  tasusid pärast koos kõik 

parandustööd. See näitab protsessi tasuvust ning areneva ühiskonnana on tavaline, et kiire arengu 

jaoks müüakse osa loodusvaradest.  

 

Mainitud paisude otstarve oli reguleerida veetaseme kõrgust, et seda suunata vesiveskitesse, kus 

see muudeti elektrienergiaks või kineetiliseks energiaks, et panna tööle tehase masinaid. Paljud 

tehased tootsid ka puiduga seotud tooteid nagu näiteks Suurejõe puupapi tehas. 

 

Suure tööstuse kõrval oli ka jõe-äärse elaniku elu rohkem seotud jõega. Jõest sai hommikul värsket 

vett, õhtu lõpul ujuda ja vabal päeval kala püüda. Kohalike tarbijate hulk ja kasutusviisid ei olnud 

suure tõenäosusega jõele kahjulikud. Pärnu jõe üks levinum looduslikult kahjulik protsess on 

heitainete ja põllumajandusjääkide sattumine jõkke või muu kraavitamist vajava protsessi tagajärg. 

(Kesklabor, 2015) 

 
Google foto: Somvati Amavasya festival Indias 
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TAKISTUSED 

 

Takistused ja väravad. Läbitungimatud struktuurid, mille jalajälg ulatub kaugesse tulevikku. 

Mineviku tegemata jäänu on tuleviku arm. Nagu Sauroni häving polnud raamatu lõpp, ei ole ka 

Sindi paisu häving jõe loo lõpp. 

 

Nagu väiksemad arhitektuursed objektid, koosneb ka jõgi avadest, ustest, portaalidest. Ta on 

segmenteeritud ning on jaotatav eri etappideks paljudel erinevatel tingimustel. Kas jõgi ilmneb 

sulle vilksamisi autoaknast, kõnnid sa mööda selle kallast ning defineerid etappe läbi läbitavuse 

või liugled sa mööda ta pinda ja vaimseks jaotajaks saavad pikad looklevad kurvid ja tuule suund? 

Jõeääre kasutamise populaarsust ja selle vähest teenindatavust näitavad külatee ääres parkivad 

autod. Pärnu jõe keskjooks kopeerib autoteed kuid jõe puutepunkte väga lähedal autoteele on 

kolm ning objekte külastades nägin seal pidevalt autosid. 

 

Olemasolevad ning hävinud paisud kujundavad endiselt maastikku. Üle Euroopalise initsiatiivina 

muudetakse amortiseerunud paisud tehislikeks kärestikeks. Selle raames purustatakse vana paisu 

suuremad säilinud osad, lisatakse kruusa ning sellest moodustatakse pikk ramp, kus vahel kalad 

(eriti lõhelised) saavad kudemas käia. (Keskkonnaamet, 2015) 

 

Selliste rampide olemasolu on ka veesportlastele heaks uudiseks, neid läbida on sportlik katsumus 

ja need avavad jõe täies ulatuses läbimiseks. Investeeringu tähtsust Eesti kultuurimaastikul 

peegeldab ka rajatav veespordikeskus Sindis, vana paisu varemetele. Keskuse olemasolu 

suurendab tõenäosust ning ligipääsetavust Pärnu jõel kanuumatkamiseks. 

  

 
Pärnu Postimees: Vaade Sindi paisule, enne lammutamist 
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VÄRAVAD 

 

Vanad paisud on mälu objektid - paljud neist on rajatud tsaariajal või esimese vabariigi aegadel 

ning nad kätkevad endas teatud meelestatust tollest ajast. Nende rasked lagunevad seinad 

näitavad kõigi esemete haprust, eriti järjekindla loodusprotsessi ees, nagu seda on vee peatamatu 

voolamine. Omapära tõstab ka tõsiasi, et tõenäoliselt uusi paise Eestisse ei rajata, kuna 

hüdroenergia tootmine Eestis on võimalik ainult väikesel skaalal ning sellisest pisitööstusest me 

oleme eemaldunud. (Kuidas ja kui palju... Eesti Energia, 2019) 

 

Pikad metsased ja järskude kallastega jõeääred vahelduvad avatud maastikega. Jõgi ise kitseneb 

ja laieneb, on jälgi inimtegevusest ning loomadest. Ühtlast kaldajoont läbistavad erinevad ojad. 

Peen põõsariba jõe kaldal loob illusiooni, et ülal on mets (Pärnu jõgi on küllaltki sügavas sängis), 

kuid põõsariba taga on kõigest põld. Need põõsaribad on aga olulise tähtsusega - nad kindlustavad 

jõekallast ning takistavad tuultel põllumajandustolmu puhumist jõkke. Selliste “võsade” kärpimine 

on ka Pärnu jõe looduskaitsekavade kohaselt keelatud ilma mõjuva põhjuseta. 

 

Ruumis ilmnevad “isetekkelised” takistused on loodust kogedes väga tähtsad ja väga eriilmelised. 

Eesti pajuvõsa on näiteks väga erinev UK's esineva bramble-ga ja hedgerow—dega. 

 

Takistuste alla liigitub veel üks väga primitiivne probleem/nähtus. Ajaline ja füüsiline kaugus asjade 

vahel. Tsiteerides Eesti filmi “Laanetaguse Suvi” 

“See on nii kaugel!” 

“Ei ole, ainult 15 kilomeetrit.” 

Maapiirkondadesse planeerimine eeldabki teatud ühenduste ja seotuse ohverdamist. 

 
Lord of the rings: Mordori Mustad Väravad, kust läbipääs oli võimatu 
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ELU 

 
Elu ja müstika. Mõnes kultuuris levinud personifikatsioon (nt Hiina jõedraakonid) võtab Eestis 

teistsugust kuju. Müstika ja pühadus ümbritsevad teatud kohti, ja nad on tähtsad, sest seal 

koonduvad erinevad jõud ja külalised. Näiteks pühakivi on müstiliste olendite kogunemiskoht, 

mitte olend ise. Kuid läbi nende objektide kodususe on ka need kohad personifitseeritud - Jõe-

Liisud ja erinevad tegelased külastavad neid kohti teatud aegadel ja nendega suhtlemine on oluline 

osa elu terviklikkusest. Asukohtadega on seotud tihti õpetlikud või humoorikad lood, mis 

süvendavad ruumide mälulikkust. Kohad ja lood põimuvad. (Lekk ja Kalda, 2010) 

 

Ohvrikivide kasutamise populaarsus on tänapäeval kindlasti langustrendis, kas siis selle tõttu, et 

nende olemasolust teatakse vähe või kuna religiooni tähtsus ja kuju Eestis on muutunud. Siiski olen 

isiklikult sattunud metsas ohvrikivi otsa, kuhu oli toodud palju õunu, münte ja püssikuule. 

 

Kerge võib olla unustada täna antropotseeni keskmes, et inimesed ei ole maailma naba. Jõgi on 

koduks paljudele, ning eesmärgina tulevikuks on seatud seda veel rikastada. Lisaks vaieldava 

olemasoluga hingedele koosneb jõe ökosüsteem kirjeldamatult (antud magistritöös) keerulistest ja 

lihtsatest olenditest ja suhetest. Nende käekäik mõjutab otseselt tulevikus ka inimeste elukvaliteeti. 

 

“Architecture connects us with the dead; through buildings we are able to imagine the bustle of the 

medieval street, and picture a solemn procession approaching the cathedral. The time of 

architecture is a detained time; in the greatest of buildings time stands firmly still... Time and space 

are eternally locked into each other in the silent spaces between these immense columns; matter, 

space and time fuse into one singular elemental experience, the sense of being.” (Pallasmaa, 1996) 

 
Foto puhkuseestis.ee: Pärnu jõel olev Võnnu ehk Kalevipoja vestitasku kivi 
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MÜSTIKA 

 

Tasmaania ülikooli doktoritöö uuringus tuvastati kaks peamist fenomenoloogilist kogemust, mida 

inimesed enim tunnevad looduses. Uuringu objektiks oli samuti jõgi ning peamised emotsioonid 

olid alandlikkus ja tunne aktiivsest olevikus olekust. Uurimus tuvastas kaks korduvat 

kogemuskirjeldust osalejate seas. Nendeks olid alandlikkus, ja tunne, et elatakse momendis.  

(Morse, 2011) 

 

Huvitavaks uuringus välja tulnud emotsiooniks oli ka flow-experience. Flow on aktiivne 

mõtteseisund, kus millegagi intensiivselt tegelev inimene muutub osaks enda tegevusest, ning 

kaotab enese sellesse. Flow on ka oluline osa paljudele kunstnikele, kui nad loometööga tegelevad. 

 

Metsade liigirikkuse tagamisel on üheks suurimaks probleemiks liigiliselt rikaste metsade 

killustatus vaesematest (Lõhmus, 2016). Erinevatel liikidel on ka erinevad ajakulud, et levida. Kui 

eeldada põllumajandusmaade vähenemist saaks luua holistilisema metsade süsteemi, mille 

selgrooks võiks olla Pärnu jõgi, mida kaitseb lisaks natura2000 alaks olemine. Piirkonnas on ka 

liigirikkaid metsasid ning rabasid, suurim nendest Soomaa, mis saabki toimida kui liigirikkuse 

“allikas”. Alasse jääb ka palju kolmanda astme looduskaitsealasid, esimese ja teise astme 

kaitsealad on salastatud, et kaitsta nende kuritarvitamist. 

 

Maakonnaplaneeringus on välja toodud riiklikult kehtestatud rohekoridoride võrgustik, mis 

enamus kohtades jääbki joonteks kaartidel. (Sepp, 2020) Reaalne sidusus metsade vahel on 

küsitav ning näiteks kaevandamislubade uuendamisel oli 200 meetri kaugusele jääv rohekoridor 

“piisavalt kaugel”  ning naabriteni kostuv kaevandusmüra “alla valuläve”. (OÜ Steiger, 2012) 

 
Kuvatõmmis filmist "Spirited Away": Jõe hinge vabanemine 
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SURM 

 

Surm ja rituaal. Vett on alati peetud teatud määral ohtlikuks, olgu ta kujuks mütologiseeritud 

näkineiud või ema sakutamas last kraest. Viise uppumist kujutada on mitmeid, kuid on ta kunagi 

päriselt romantiline? Kui inimene kaotab kontrolli oma saatuse üle, on kiire tekkima ebausk, 

näiteks meremeeste komme ohverdada napsu Merevanale. 

 

Ka ise matkates tuli olla tähelepanelik – sileda veepinna all peitusid suured kivid, mis ette 

hoiatamata võivad su ümber ajada. Veepinna tajumine on rahustav – mängib ta tuulega või 

peegeldab tumedalt oma horisonti, tema all toimuv jääb tihti mõistatuslikuks. Pärnu jões 

lapsepõlves ujudes käisin ma tihti rasked kivid süles mööda jõe põhja. Juba paari meetri sügavusel 

on pime, esile tõuseb kuulmismeel, mis aimab teisi ujujaid. Inimest alati paelub “põhja ära 

katsumine”. Minna ja olla kohtades, kus võib-olla ei peaks – kuni need loomulikuks muutuvad. 

 

Kaldajoont täidavad nii vanad ja märkamatud kui ka kasutusel olevad surnuaiad. Meilivahetuses 

arhitektuuriajaloolase Oliver Orroga pidime tõdema, et täpset vastust ei tea, ja ei oska ka leida 

allikat, miks nii paljud kalmistud on jõgede ääres. Tõenäoliselt on jõeäärt kasutatud matmispaigana 

lihtsal põhjusel, et see on ilus koht kus lähedastel lasta puhata. Olen ka näinud, kuidas Reiu jõe 

ääres, mis on Pärnu jõe lisajõgi, heidetakse lahkunu tuhka sillalt vette. 

 

Nagu sootaimed, mis hääbudes muutuvad turbaks ja moodustavad sedasi rikka pinnase millel 

edasine elu saab toimida, toimime ka meie inimestena. 

 

 
Foto Pärnu Postimees: Päästjad otsimas kadunud meest Sindi paisus 
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RITUAAL 

 

Rituaale hoiavad elus kohalikud kogukonnad, ning üheks sündmuseks jõel on türilaste iga-

kevadine kanuumatk mööda Pärnu jõge, mille möödumist vahepeal vaatab kaldalt meid ajutiselt 

võõrustanud talu peremees.Iga-aastasteks rituaalideks on ka aktiivne suveperiood Eesti 

kultuurimaastikul. Sellistel hooajalistel sündmustel on suurtes konkurentsitingimustes väga oluline 

ennast eristada – ja seda tehakse ka ruumiliselt.  Mägede hääl Kauksi rannas, Iland Sound 

Muhumaal, mitmed festivalid Rummu karjääris, ja lähemalt Kurgjal teatrietendused. Selliste 

ürituste olemasolu on üleüldiselt positiivne – nii majanduslikult kui ka koha loomisel. 

 

Isiklikke rituaale on raske kvantifitseerida ja tuvastada, ja kõik nad ei peagi olema pühad 

protsessid. Jõe ääres oli märgata saunakesi, kataloogi ja kokku klopsituid. Vee elu ja heaolu 

tajumine läbi kuuma kehaga selle sisse sukeldumise on vähese teadusliku kaalukusega, aga lõpuks 

suurendab ka reaalselt elanike huvi “päris” protsesside vastu ja poliitika vastu. Ka kalastamises 

peituvad mitmed rituaalid. Nad ümbritsevad ja markeerivad seda, mida kujutame ette kui mõtleme 

“kalamees jõel”. Paadi pakkimine, vette lükkamine, ussi konksu otsa ajamine. Ilmalikus 

mõtteruumis leiab rituaalsust tihti just igapäevastes tegevustes, mis seovad inimesi teda 

ümbritseva keskkonnaga. Hetked, kus inimene tunneb ennast osana millestki suuremast. 

 

Gümnaasiumis kirjutatud uurimistöö Sindi paisust koosnes suures osas vestlustest härra Hans 

Solliga, kes oli Sindi paisu likvideerimise üks eestvedajaid ja nö vaimseid juhte. Tema nimetas seda 

ettevõtmist konkreetselt Pühaks Ürituseks. Tema ja paljude teiste jaoks ongi kogu veestik Eestis 

püha, ning üritamine juba iseenesest kiiduväärt tegevus. 

  

 
Maali autor J. E. Millais: Punase moonilillega Ophelia, kes laulab enne uppumist 
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ASUKOHT 

  

Spetsiifilisemaks sekkumiseks Pärnu jõel olen valinud keskjooksu Jõesuust Kurgjani, mis on ka 

eelnevalt samade piiridega defineeritud. Sobilikuks jaotuseks teeb ta iseloomulik maastik ning 

suuremate asulate puudumine selle kallastel. (RUUMAB OÜ, 2021) 

 

 
 

 
Autori illustratsioon: Pärnu jõe jaotused 

 
Autori illustratsioon: Pärnu jõe keskjooks 
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Ala tähtsamad asulad ja keskused on markeeritud kaardil. Praegusel hetkel täidavad nad asukohas 

eri rolle erinevatel aegadel. Põhjapoolseim ala on hooajaline kultuuriasutus Kurgjal. Tegemist on 

C.R. Jakobsoni kodutalu muuseumi ja ürituste alaga. Igal aastal toimuvad seal aktiivsel Eesti 

suveteatri hooajal erinevaid näidendeid ning kohale sõidetakse Eesti eri nurkadest. Siseriiklik 

suvine “võnkumine” loob võimaluse luua vähem asustatud kohtadesse töötavaid projekte. 

 

Kurgja külje all asub ka Särghaua geoloogia õppekeskus, mis oma puursüdamike hoidla ja 

toetavate funktsioonidega on Euroopas kõrgel tasemel. Kohapeal on ka muuseum. Tegu on 

võrdlemisi suure kompleksiga, mis on rajatud vana mõisa hoonestusse ja ümber. On 

ööbimisvõimalused, õpperuumid ja saal. 

 

Väiksematest asulatest, mis pärast tööstuse kadumist alast on tõsiselt kaotanud olulisust, on 

Suurejõe. Tuntud kunagi kui ka Uus-Vändra, oli ala peamiseks käivitajaks Suurjõe pais, mis pakkus 
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elektrit ja vett nii puitvineer tehasele kui ka meiereile. Mõlemad on praegusel hetkel väga halvas 

ehituslikus seisundis, ilma sobiva funktsioonita. Kunagine modernistlik sild on asendatud 

“kataloogi-sillaga” ning Viljandi maantee asula keskel teeb Suurjõest läbisõidupunkti. 

 
Vihtra see-eest on liikunud sujuvama elegantsiga uue kultuuritööstuse kuju poole. Vanadest 

tööstushoonetest on tehtud külastatavaid töökodasid, uusi maamaju ning vana pais on 

ümberkujundatud naturaalseks kärestikuks, mis pakub jõeäärsetele kruntidele iseloomuliku 

pideva vulina saate. 

 

Kavasoo turbatööstusala - Kavasoo turbavälja ametlik kasutuselevõtt kaevandusena toimus 1968. 

aastal aga juba 1950. a aerofotolt on näha ala edelaküljel kaevandustegevust. Kavasoo asub 

Vändra külje all, Pärnu jõe paremkaldal. Vahetus läheduses asub ka ilma taastamistöödeta 

mahajäetud turbaväli. Pärnu maakond on Eesti suurima turbatööstusega piirkond, kust on pärit 

üle 30% eksporditavast turbast. (Pärnumaa Arenduskeskus, 2019) Turbatööstusala omanik on AS 

Jiffy, endine omanik AS Torfax. Enamus kaevandatud turbast eksporditakse toorel kujul ning 

tehakse välismaal biolagunevateks taimepottideks. (AS Jiffy, 2021) 

 
Autori foto: Kavasoo turbakaevanduse idaküljel 
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Viimatine aruanne Kavasoo kaevandusala kohta on aastast 2012. kui taotleti kaevandusloa 

pikendamist. Nähtavasti on kaevandamise pikendamine reeglina põhjendatud sellega, et kahjud 

maastikule ei suurene. Loa mitteandmisega kiirendatav taastusprotsess ei ole mõttekohaks. (OÜ 

Steiger, 2012) Küll on aga turbatöösturitel põhjust varakult muretseda, mis saab turbaväljast peale 

kaevandamist. Ühest küljest püüab turbatööstus oma imidžit parandada, teisalt on võimalus 

teenida ka korrastamistööde pealt. Nimelt toimub CO2 kvootide müük, kus saab põhimõtteliselt 

müüa lukustatavat CO2'te. Seda ka soode taastamine olulisel määral teeb, ning kui taastub turba 

tootmistsükkel suureneb see hulk veel. Kaevanduse planeeritud eluiga lõppeb aastal 2033. 

(Vestlusest Jüri-Ott Salmiga, ELF projektijuht) 

 

Kõiki neid alasid kasutavad erinevad inimesed. Hooajalised ja püsivad. Noored ja vanad. Aktiivsed 

ja laisad. Kultuurnikud, Kaitseliitlased, hobisportlased, kohalikud ettevõtjad. Projektsekkumiste 

eesmärk on läbi sobiva ruumiprogrammi ning pikaajaliste tegevuste, mis koosnevad paljudest 

väikestest tegevustest, aidata kaasa uue ja jätkusuutliku kogukonna vormumisele, kes suudab hea 

seista taastuva ökosüsteemi eest. 

 

 
Autori illustratsioon: Uue sotsiaalse kehandi osapooled 
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TEGEVUSED 

DETAILID MAASTIKUL 
“Foucault’ kritiseeritud traditsioonilist ajalooteadust mõistan siin ennekõike politiseeritud 

ajalookäsitlusena, sellisena, mis otsib möödanikust üksnes järjepidevust, juuri ja seotust olevikuga, 

olles samas pime omaenda pilgu suhtes. Alles ajaloo “sugemine vastukarva” nagu kunagi soovitas 

Walter Benjamin, selle vabastamine kausaalsuse ja kontinuiteedi sunnist, lubab meil mineviku 

uurimise lahutada oleviku poliitilistest nõudmistest, teha lõpparve progressi ja propaganda 

lummutistega; võimaldab uurida minevikku otsekui “võõrast maad”, eesmärgiga mõista teistsugust, 

mitte õigustada endasugust.” (Marek Tamm, 2012) 

 
Analüüsist projekti liikumisel proovisin seda lõiku mitte unustada. Minu leitud, tunnetatud ja 

tuletatud info ei ole täiuslik ja mina autorina sekkun sellesse “tõtte” kaasosalisena. Objektid, 

nähtused ja inimesed, millega ma töös tegelen on sama palju üksteisega seotud, kui asjad 

iseenesest. Sellise duaalsuse kütkes planeerida ja projekteerida võimaldab teatud vabadust end 

eeldab ka teatud usku nende kohtade ja inimeste võimesse olla väärtuslikud. 

Kohad, millega ma tegelen, on maastik. Ka mahajäetud ja lagunenud lauda hoone kuulub 

mälulikkusesse, mis kannab endas nõukogudeaegset miljööd. Silikaattellised, sisse vajunud 

eterniidist katus ja tundmatud betoonvaiad on inimmaastik. Ja sekkuvad projektid on 

instrumendid, mis seda maastikku avavad, sellele reageerivad ja aitavad inimestel seda kasutada. 
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SOODE TAASTAMISEST  
Peatükk toetub vestlusele Jüri-Ott Salmiga (Eesti Looduse Fond, projektijuht), nende koostatud 

käsiraamatule “Soode taastamise käsiraamat” ning enda külastustest alale. 

 

Esmalt tuleb seada eesmärgid  milliseks ja mis ulatuses ala taastada. Seda otsust aitab teha 

ajalooline kaardistus, milline on ala varasemalt olnud. Nõukogudeaegsetelt kaartidelt saab 

tuvastada, kuskohast on kaevandamine alanud ning millise struktuuriga oli esialgne soo. Tegemist 

oli madalsooga, (mis tähendab, et veetase on väga maa ligidal) ning kaevandamist alustati edelast. 

See ala on tänapäevaks kõige rohkem ka naturaalselt taastunud, sest sellel on lihtsalt aega olnud. 

1969 aasta kaartidelt on juba näha suuremat kaevandustegevust ülejäänud Kavasoo alal. Kõiki 

soid ei pea ja ei saagi taastada selliseks, nagu nad esialgselt on olnud ning suure kogemuse 

puudumise tõttu, katsetatakse tihti just erinevaid meetodeid kõrvuti. Katselappidel. 

 

Soid saab taastada ka sooniitudeks, järvedeks. Võimalus on ka soo osas või täies mahus kasutada 

metsa kasvatuseks – kraavitatud maa kiirendab/suurendab puidu mahtu kuni 30%. (Sihtasutus ELF, 

2021) 

 

Kavasoo puhul näiteks ei sobiks järveks taastamine, sest kaevandamise lõppedes  on planeeritud 

jätta kiht hästilagunenud turvast, mis ei lukustuks vee all täielikult, ning hakkaks aja jooksul 

eraldama metaani ja süsihappegaasi, kas läbi veepinna või pilliroo-torude. (Vestlusest Jüri-Ott 

Salmiga, ELF projektijuht) 

 

Kavasoo iseloomulik kruusatee, mis jookseb läbi soo ala loob võimaluse tekitada erinevad alad, 

kus katsetada erinevaid lähenemisi ning tagada alale püsiv ühenduvus. Kirdepoolne väiksem ala 

näiteks ei sobi täielikult sooks taastamiseks, ning seda saaks näiteks kasutada energiavõsa 

kasvatamiseks. 

 

Koostada tuleb planeering ja teha vajalikud seired, millega taastamistulemusi võrrelda. 

Planeeringu peamisteks tegevusteks on paisude markeerimine, nende ehitamise spetsiifika ning 

vajalike raietööde kavandamine. Kuna mets vajab kasvuks samuti vett ning on tihti kasvanud just 

vanade kraavide peale, võivad puud olla negatiivse mõjuga taastuvale veesüsteemile, sest nad 

paratamatult eksisteerivad mitte-funktsionaalse veesüsteemi olemasolu tõttu. 
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Peamine probleem, mis vajab tähelepanu on elementaarne. Vesi voolab läbi hästi-kraavitatud 

maa-ala liiga kiiresti minema. Ei saa tekkida sootaimedele vajalik püsiv veesüsteem, ning juba 

taimede eksisteerimine, aitab seda vett mingil määral takistada. 

 

Efektiivsuse ja konfliktide vältimiseks tuleb sooritada osapoolte ja huviliste kaardistamine. Nagu 

analüüsiosas avastatud ning mis projekti valikuid on defineerinud, on oluliseks leida huvigrupid. 

Kes projekti teeb, kaua projekti tehakse, kes tegeleb seirega, kes saab kasu, kuidas on jagatud 

tekkinud hüved jne. Selle jaoks oleks vajalik asutada teatud rotatsiooniga nõukogu, kuid seda rolli 

täidavad tõenäoliselt vabatahtlikud. Kuid motivatsioonina asuda eestkostjaks on võimalik saada 

sellest ka teatud kasu. Eestkostja vastutada/kasutada on tema jaoks eraldi ruumid Vihtra projekti 

alal ning ka vaba-galerii. Liikmed saavad kasutada ruume, et korraldada üritusi. 

 

Alas on taastunud teatud mahus madalsoo iseloomulikke taimi nagu tupp-villpea ning tarnalisi. 

See on hea märk, et ala saab osaliselt taastada. 

 

Esimene reaalne sekkumine, mida tuleb teha on buldooseriga ala tasandamine. Eesmärgiks on 

tasandada ta sama kõrgeks (+24m absoluut) kui juba taastunud soo osa. Selle jaoks saab kasutada 

alal olemasolevaid turbareserve, mis on iseloomulikud kuhjad, mida kogutakse tee lähedusse. Iga 

30 sentimeetrit maapinna langemise kohta, tuleb kraavid paisutada. Nendesse kohtadesse tuleb 

eraldi rajada paise, mida on palju erinevaid. On käsitsi rajatavaid paise kui ka kopaga. 

Rasketehnika kasutamine on niiskel pinnasel väga keeruline ja Eesti Looduse Fondi eelnevates 

projektides on alati fotosid kinnijäänud tehnikast. 

 

Osaliselt taastunud alal on tekkinud juba tiigikesed ning nende olemasolu on väga oluline kiilidele 

ja konnadele. Kes omakorda on väga tähtsad lindudele. Kuna turbakaevandamine suvisel kuival 

ajal on tuleohtlik, on nõutud, et alas oleksid tuletõrje veevõtukohad. Sellised veevõtukohad on 

väga head, et nendest teha tiigikesed putukatele ja kahepaiksetele. Need tuleb säilitada. 

 

Iseseisvalt kinni kasvanud kraavide osalist raiet saab antud projektialas suures osas vältida. Kinni 

on kasvanud natuke raskemini taastatavad alad, ning need võivad olla sobilikuks teatud liikide 

jaoks. Kui sooala ümbritseb võrdlemisi tihe kuuse-männi-kase mets, siis soo aladel on need 

hõredamalt ja kasvult väiksemad. Talvisel külastusel alale jäi silma suur hulk kitsejälgi ning ka 

nende heaolu on oluline – selle jaoks tuleks siiski teha päris maaspesitsejate seire alal. 
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Tänu kaevandustegevusele ja selle elektrivajadusele, on alas juba elektriühendus. See lihtsustab 

töid alas ja vähendab ehitamise hinda. 

 

Tulemuste kontroll ja vigade parandused. Viise, kuidas prognoosida tehtud tööde tulemusi on 

mitmeid ning seireid samuti. Peamisteks on transektseire, et tuvastada taimestiku ja loomadega 

seotud muutusi ning piesomeetritega teostatav veesüsteemiseire. Tehnikad nendes valdkondades 

on arenevad, ning lähitulevikus saab kasutada droone ja tehis-intellekti algoritme, et see töö 

kiiremini ja täpsemini ära teha. 
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LIIGIRIKKUSE TAGAMINE UUTES METSADES 
Suur osa eksisteerivast infost metsa majandamise kohta võtab eesmärgiks maksimeerida puidu 

mahu kasvu, kuid projektialal on eesmärgiks tekitada põnev ja praktiline ühendus nii projekti 

erinevate osade vahel, kui ka rohekoridoride võrgustikus.  Puude istutamine on lõbus tegevus – sa 

tead, et sellest on kellegile kasu ning saab päeva nautida värskes õhus. 

 

Mulje, et Eesti metsad on ürgsed on suures osas petlik. Enamus meie metsadest ei kannata tiitlit 

old-growth forest, ehk siis üle kahesaja aasta puutumata olnud mets (koos mitmete muude 

kriteeriumitega). Mis on arusaadav vaadates Eesti asustustihedust ja suurust. Probleemi ei maksa 

süvendada. (Runnel, 2018) 

 

Megaprojektina ei ole ette nähtud kogu ala kiiret täis-istutamist vaid rahulikku pikka protsessi. 

Kevadeti tulevad jälle erinevad inimesed kokku, et tegeleda mõne uue alaga.  Roheaktivistid, 

aktiivpuhkamise harrastajad, läbisõitvad veesportlased, kohalikud inimesed, ürituste korraldajad 

ja osalejad, vabatahtlikud riigikaitse osised, erialaliselt seotud ülikoolid. Aktiivsemad saavad eri 

aegadel erinevaid töid teha – tuleb puid pookida, tuleb vahepeal mõnda kohta raiduda, tuleb 

hooajaväliselt juurde istutada. Tuleb aedasid parandada, mis kaitsevad noori puid ning tuleb 

lihtsalt oodata. 

 

Tagada tuleb mitmekesiste elukohtade ja pesitsuspaikade loomine. Tegemist on võrdlemisi 

arhitektuurse protsessiga, kus tuleb tagada ruumiline mitmekesisus nii mulla kui puulatvade 

tasandil. Istutada ei maksa ka sirgjoones. Parem on istutada kobaraid, nende vahel luua 

gradatsioone ja üleüldiselt olla tunnetuslikum. (Suastegui, Caldera, Yehia, 2019) Teostatavaid töid 

on projekti alas paarkümmend hektarit, kuid erinevaid töid tuleb alas teostada intervallide tagant. 

 

Kask kasvab kolmkümmend aastat, mänd umbes sada ning tamm saavutab täieliku küpsuse saja 

viiekümne aastaselt. (Erametsakeskus, 2018) 

 

Inglise arhitektuuribüroo Smout Alleni projektis “Rescue Lines” tutvustavad nad mitmeid põnevaid 

uusi viise, kuidas anda impulss isetekkeliste loodusprotsesside arengule ja õppimisele. Proving 

ground-id (otsetõlkes tõestamisalad) on mõeldud taimedele, mis suudaksid kohaneda 

kliimamuutustega ning kasvaksid seal, et tõestada enda tugevust ning seejärel olla valmis 

siirdamiseks mõnda uude asukohta. Nende tööde toetuseks on projektis planeeritud spetsiaalsed 
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laborid ning ruumilised sekkumised, mis aitavad eksperimentide tulemusi uurida, nagu näiteks 

rhizotron'id, mis on klaaspaneelid kaevatud maa sisse, mille vastu kasvavad juured, nii et neid 

saab jälgida. (Smout Allen, 2021) 

 
 

 
Autori illustratsioon: Vana ja noore metsa kohtumine 
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AUGUD JA VUNDAMENDID 

 

Alaga tutvumisel üheks kõige meeldejäävamaks kaardiks oli kraavide kaart. Mastaap, kuidas ja kui 

tihedalt inimene sekkub veesüsteemi on massiivne. Kraavide ümber kasvavad rohumaaribad ja 

põõsad on kasulikud põldudele nende ümber – nad peatavad tuuli ja rikastavad põllumaadel 

elavaid liike. Põllumaadel olevad kraavid kuluvad ära kui uue otstarbena seal kasvatada metsa, 

ning soo taastamisel on kraavide sulgemine kriitilise tähtsusega protsess. Kavasoos on mitme 

erineva suuruse ja otstarbega kraave, mida saab erinevalt kasutada. 

Peakraavi sulgemine on keeruline protsess, mis vajab suure koguse pinnast. Samuti on maatööd 

Autori joonis: Kraavid jõe läheduses 
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ühed kulukamad tööd ehitusprotsessist. Niikuinii pinnasega täidetav kraav ulatub läbi madalsoo 

turbakihtide mineraalkihini. Sinna saab juba luua standardsemat vundamenti, mis on projektis 

proportsioneeritud natuke vastupidavamaks. Vundamenditallad on kaetud ja ümbritsetud 

põldudelt kogunevate maakividega, et suurendada maapinna stabiilsust. Koos vundamentidega ja 

tihendatud turbaga toimib hoone korgina, et veesüsteem Kavasoos saaks aeglustuda ja 

stabiliseeruda. 

 

 

Kaevandusala ümbritseb piirkraav. Viimane kiirenduskoridor, et kõik vesi tööde alalt kaoks. 

Ruumiliselt tekib põnev olukord, kus kaevandatud ja kaevandamata maapindade kõrguserinevused 

põrkuvad. Kõrguserinevus on kuni kaks meetrit ja eriti tugeva mulje loob kahe eri ala ruumiline 

kompositsioon. Kaevandusala domineerivad joon-tühimikud kraavide näol ja ebainimlik skaala, 

elementide tõmmata-lükata, majanduslikult otstarbekas. Vana  sooala rikkalik ja niiske sammal, 

erinevad puud ja tihedus. Piirkraavide täitmisel täidetakse osad alad sellest tiheda kruusaga, et 

jätta alles see ruumiline olukord ning kunagi, kui soo on äkki taastunud, olla mälestus piirist kahe 

maailma vahel. 

 

Autori foto: Kavasoo piirkraav 
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Hoonedki võivad seest tühjaks vajuda ja manduda. Noor sugulane kellega koos objekte külastasin 

ei suutnud ära imestada, kuidas ikkagi hooned lihtsalt jäetakse maha. Aja jooksul tingimused 

halvenevad ja tekibki hääbumise ringlus.  

 

 
 

Taotlusena mitte rajada midagi rasket veetornile, ning riskida maapinnaga seotud 

komplikatsioonidega on vundamendid nihutatud tornist eemale. Vundamendid on trossidega 

kinnitatud üle tellisseinte ning nad pingutavad ja hoiavad püsti tarp-sauna. Sauna keris on 

kaevatud maapinna sisse ja kivide kuumaks ajamiseks on sauna kõrval spetsiaalne lõkkekoht. 

Funktsiooni vahetuseks on sauna rajatud veel ka trepp ja istmed. Olemasolevaid detaile on 

maksimaalselt ära kasutatud ja säilitatud.  

 

Vana laudahoone on kokku-kukkumise äärel. Ja seda peatada oleks naiivne, ohutuse tagamiseks 

on ettenähtud katkise katuse ja seinte ümber lükkamine. Katuse varemed teisaldatakse kuid 

müüride ümberlükkamisest jäävad telliskivihunnikud jäetakse alles, ning kuhjatakse. 

Olemasolevad ning paremas korras telliskiviseinad kaetakse spetsiaalsete katustega, et tagada 

Autori foto: Tühi torn 
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nende stabiilsus. Vana laudahoone põrand on valatud raudbetoonist väga spetsiifilise kujuga, ning 

vaod seal sees täidetakse.  

 

 

Autori foto: Lagunev laut 
 

Kasutades geotekstiili, kruusa ja mulda on võimalik tasandada pind hoone sees ühtlaseks ning 

mullasel pinnal saavad kasvada taimed. Funktsioonina on ette nähtud hoonesse alalise telkimise 

kohad, kus alas hooajaliselt varieeruv (nii hulga kui huvide poolest) külaliskond saab peatuda. 
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TASAKAAL 
Inimtegevuse eksisteerimine taastavatel aladel ei häiri loodusliku tasakaalu taastamist ning võib 

sellele planeerituna isegi kasuks olla. Arhitektuurse projekti väljundina olen keskendunud projekti 

jätkusuutlikkuse tagamise läbi teadliku materjalikasutuse, materjali tootmise ning taaskasutuse. 

 

Hooned on planeeritud väiksed ning alas toimuvad kõrval-tegevused peaksid nende toimimist 

täiendama. Metsade rikastamise käigus saadud puitmaterjali saab töödelda Kavasoos ja kasutada 

lokaalsete projektide jaoks. Kavasoos kasvatatav energiavõsa on kasutatav küttena. Hea ülevaate 

saamiseks on Kavasoos hakkepuidutorn. Neljakümne kuupmeetri hakkepuidu, mida toodetakse 

talgute korras kohapeal, mahutamiseks on vaja palju ruumi. Ning automaatse kütte tagamiseks, 

kus gravitatsiooni ja taimerite tööl katel töötab on mahuti asetatud vertikaalselt. Hakkepuidu 

tõstmiseks on tornil vintskapp ning ülevalt avaneb vaade kaevandusele/soole. 

 

Iseloomuliku programmiosana on tähtis ka saapapesemisruum, ehk eeskoda. Seal on spetsiaalsed 

kraanid, kus sopaseid saapaid pesta ja korraks hinge tõmmata. Ergonoomilisuse tarvis on saabaste 

pesuks käsipuud, sest ühel jalal uduste prillidega kummikuid pesta on tükk tööd. Läbi eeskoja on 

näha, aga ei ole otseselt ligipääsetav hoone sisemine aed. Aed on väike ja ümbritsetud ülejäänud 

hoonega. Aga aed on kontaktis maapinnaga – spetsiaalselt toestatud ja tõstetud maapind ulatub 

siin hoone keskel taas maja nullini (e kõndimis tasapind). Pikaajaliste taastamisprotsesside, 

kogukondlike tegevuste ja hiiglaslikele loodusvormidele tasakaaluks on väike hoomatav sisehoov. 

Siit on näha erinevaid maja tiibu ja programmilist varieeruvust. Ja saab korraks lasta silmadel 

puhata. 

 

Alalise telkimise puhul Vihtras on tähtis tasakaal valmisehitatu ja ruumi hõivele vabade käte jätmise 

vahel. Planeeritud pinnatööd ja väikesed sekkumised ei röövi matkajatelt nende ihaldatud 

metsikuse tunnet, vaid pakuvad sellele uue kuue. Hea on mõningaid asju teha ka kontrollitumas 

keskkonnas, näiteks varusutse paikamine/kuivatamine ja sauna nautimine. 

 

Hävitusliku kaevanduse asemel olen alas tuvastanud savimaardla, mida väikeses skaalas ise 

kaevates ja töödeldes ei tohiks tekkida kahju ümbritsevale alale. Savimaardlat saab kasutada, et 

tagada savi Kavasoo savistuudio otstarbeks. Käeline tegevus ja loomega tegelemine tagab ka 

inimlikku tasakaalu ning asetab suurtesse ja pikaajalistesse projektidesse mõjusa loomingulise, 

käelise, tasakaalupunkti. 
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PÜSIVUS JA PINGE 
Tühi kott püsti ei seisa. Pingestatud keha seisab. Tegevuste eesmärk on kokku tuua ja laadida 

teatud agendid. Asetada nad omavahel kõrvutavasse ja koostöö suhtesse. Pingestatus 

manifesteerub projektis ka konstruktsioonimeetodina – trossid ja kaablid, mis toestavad sauna ja 

hakkepuidutorni. Nende peen ja konkreetne olemus on kui jooned laial maapinnal, hooned kui 

detailid ja punktid.  Olukordade omavaheline lahknevus, naturaalse ja moonutatu vahel on 

hajutatud. Maja asetseb tee peal ja alles hakkepuidutorni portaalist läbi minek avab inimesele 

täielikult Kavasoo. 

 

Konstruktsioon on mitmekihiline. Raudbetoon taldvundamendile toetub I-talade kandesüsteem. 

Nad on kõrgemal maapinnast ning raamivad hoone oma punase sirgjoonelisusega maastikust. I-

talade peale on asetatud raudbetoon põrandaelemendid. Väliruumis on see betoon katmata, et 

tagada pikk eluiga ja sitke tallaalune savi töökoja väliruumidele. Väliruumides on glasuurimine, 

veemahutid ja põletusahi. Siseruumide jaoks on kihina veel kolmas, ja kõige 

kergem/hapram/muudetav, puitkonstruktsioon. See on muudetav ja põrandaplaan teoreetiliselt 

ümbermängitav. 

 

Kui tingimused muutuvad, vajadused muutuvad, siis maja põhi-põhi funktsioon – olla kork 

taastuvale veesüsteemile – ei muutu. Isegi kui ta laguneb ära ja keegi teda ei kasuta, siis tema vare 

on endiselt suutlik käituma püsiva takistajana. 
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KOKKUVÕTE 

Asjad muutuvad. Mõni hetk tähtsad ja lõpmatuna näivad fenomenid lõppevad – nende ette 

ennustamine võimatu ja muutuse hetkest alates jääb neist maha igavesti kättesaamatuks jääv olek. 

Asi nagu ta oli on kadunud ning peab asenduma millegi uuega. Magistritöö seisab ühes sellises 

hetkes – koondab otsi minevikust, punub neid ajutiselt ja püüab luua tugipunkti uute protsesside 

käivitamiseks ja vanade mäletamiseks. 

 

Küsimuste jada, millele vastust ei ole. Teadvuse ja teaduse kuhjumine, et seda küsimuste jada 

pikendada, et jätkuks ühiskondliku pinnase moodustumine. Sümbioos maastikest, inimestest ja 

objektidest. Kõige selle keskmes on igapäevane inimene, kes elab hetkelises ruumis. Elab oma elu, 

kuid jagab seda teistega. Läbi oma meelte muutudes osaks enda ümbrusest. Oma tegudega ta 

mälestab seda ruumi, sisestab uut olemust. Aja möödudes muutuvad kohad ja inimesed ja muutub 

ka arhitektuur. Trossid roostetavad, maapind vajub, juhtub ootamatusi. Tuleb kohaneda. 

 

Mingi hetk kaob piir vana ja uue metsa vahel. Eemaldatakse aiad, mis pidid kaitsema noori taimi. 

Tutvustatakse alasse uusi taimi. Soos oma eesmärgi saavutanud paisud jäävad uue looduskihi alla. 

Vundamendile on rajatud uus puitkonstruktsioon. Torni sisse ehitatud saunal tuleb trosse vahetada. 

Sood läbiv kruusatee on osaliselt lagunenud. Inimesed on vahetunud aga eesmärgid on püsinud. 

 

Või kas on? Vähemalt üritati. 
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ABSTRACT 

Things change. At a certain point in time, phenoma that seem impervious suddenly end. Predicting 

these changes are impossible, and at the precise moment of change, the thing that was is forever 

lost. The vacuum must be filled with something new. This master thesis stands at such a point – it 

attempts to momentarily bind these threads from the past to create a catalyst for new processes 

and the remembrance of others. 

The analysis tries to identify these agents and shifts in the context of a large natural object – the 

Pärnu River – chosen for it's capability of being at the same time, as an object, completely 

imaginable and understandable at a moments notice, but alternatively hiding within itself many 

subjective themes and secrets. 

How to plan into the rural? Copying methods and processes of city-planning is a dangerous route 

and disqualifies a possible set of tools and planning practices which have to be identified site-

specifically. The questions of practicality and economic profits stem from short-term vision and 

the convergence of the architectural scene into the Estonian capitol, Tallinn. 

Through identifiyng key processes in the area the project aims to introduce different communities 

and interests into a singular being thus creating a community that can sustain the long term goals 

in the area. These goals range from planting new forests to increase species-migration in the area 

to rehabilitating a peat-quarry. 

The experience of nature is deeply personal. Bound into the large-scale interventions and 

symbioses are human-scale activities and experiences. The sensation of soft clay and the 

achievement of creating something, the tired body relaxing in a sauna. 

One of the main methods of analysis was the empirical collection of data. For this I visited the sites 

at different times of the year and also cayaked through my area of interest. Secondarily, I analysed 

and compared different layers of historical maps and data provided by Maa-amet. Thirdly, I 

scoured the internet for everything to do with the Pärnu river – from Facebook posts to old 

newspapers. 

The goal of this project is to introduce a foundation on which future actions take place on. Building 

foundations are also extremely important in the architectural project, as most of my constructional 

concepts have to do with impoving ground conditions – such as stabilizing the water system of 

Kavasoo bog or the repurposing of a soviet animal barn. 
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