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TÄNU 

Ma tänan oma õdesid ja venda, kes eneste toimetustes on minu igapäevaseks 

inspiratsiooniks. Matkad, raamatukogu, teater, droonid, kala, nali ja naer, koos olemised 

ja eemal olemised, mälestused ja mäletamised. 

Ma tänan oma vanemaid, kes rajasid meile lapsepõlvekodu, mis on olnud põimuvaks 

põhjaks meie loomingule, meie elule, meie vabadusele ja meie kujutlustele. Paik, täis 

ajalugu ja tulevikku, täis lõhnu ja helisid, täis tõuse ja mõõnasid, täis avastamist ja 

taasavastamist, täis elamist ja elamusi. 

Ma tänan oma abikaasat ja poega nende aja ja kannatlikkuse eest, aga kõige enam 

tänan neid mõtete eest, mis mind sel rännakul edasi viisid (vahest enamgi kui keerulised 

read raamatuis). Olemiste eest, mis mind argiellu tagasi tõid, tagasi elamise ruumi. Ma 

tänan neid kõigi hetkede ja valikute eest, mis on teinud elamisest elamuse. Ma tänan 

oma poega, kes vastas küsimusele „Mis on elamus?“ nii lihtsalt ja siiralt ja kõhklemata: 

„Elu.“. 

Ma tänan oma abikaasa õde tema kuulamisoskuse ja osavõtlikkuse eest, tema 

köögipõrandal veedetud istumiste eest, kus sai end pärast pikki arvutis olemisi inimlikult 

tühjaks rääkida. 

Ma tänan oma kontorikaaslasi, tänu kellele see rännak alguse sai, tänu kellele leidsin 

kinnituse, et on aeg see ette võtta ning kes sellel teel, ilmselt eneselegi teadmatult, oma 

arutlustes mind toetasid.  

Ma tänan oma juhendajaid - Toomas, Tarmo ja Eik – ja vaheülevaatuste komisjoni 

küsimiste ja laiendavate mõtete eest ning tänan ka teid kannatlikkuse eest. 

Ma tänan kõiki neid inimesi, kes raatsisid minu küsiteludele vastata, ma tänan Ene-Liisi 

ja Kristjanit oma mõtteid jagamast. 
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SISSEJUHATUS : EESKÕNE 

Iga algus käivitub ühest hetkest. Siinne kuulub hetke, mil puutusin tuttavlikku jahedat, 

ootamisest krobeliseks tõmbunut (ei, krobeline mitte kärsitusest ega unustuse 

ärritusest, vaid kannatlikkusest, malbest olemise rahust). Teda ümbritsev niiske tolm 

pintseldas sõrmedele hallikat elu, sõõrmeisse voolas vangistusest pääsenud aja hõng, 

mis tasahilju täitis kogu ruumi. Avasin uudishimutsevate silmade saatel selle tuttavas 

formaadis, ent mulle uues sisus laeka ja sisenesin üle neljakümne aasta tagustesse 

maailmadesse. Minu kätte oli sattunud Arvo Valtoni 1978. a ilmunud novellikogu1.  

Sealsed lood sulasid minu ümber oma tuttavlikus inimlikkuses ja fantaasiakerguses – 

argises muinasjutulisuses. Sellest planeerimatust kohtumisest, kokkupuutest, lehekülg 

lehekülje haaval, sündis elamus – nauding loetust ja kujutlusis läbielatust. Ent see 

hingeline aardelaegas varjas eneses veel üht hetke – kolletavate lehtede vahele oli 

uinunud, päikese eest peitunud ajaleheväljalõige aastast 1970: artikkel Voldemar 

Pansole tema viiekümnenda juubeli puhul2.  

Neis paari aasta tagusesse aega kuuluvais hetkis viibides (neisse sattudes) ei teadnud 

ma, ei otsinud neile tähendust, ent millise tasase käivitusjõuga, mõjuväljaga olevaiks 

nad osutusid. Tekstid vormisid, nagu skulptor savi – tasahilju, lõhkumata – minus 

küsimusi (küsitavusi) meie tänase arhitektuuripildi kohta, suunates mind töö valdkonna 

valiku poole: elamise ruum, ja andes julgust neid küsimusi esitada. 

Valdkonna valikul sai määravaks Valtoni (kodanikunimega Arvo Vallikivi)3 kogumikus 

peitunud novell „Tünn“. Novell kirjeldab tundmuslikult ja poeetiliselt (ja asjatundlikult) 

inimest ja tema suhet elamise ruumiga, nii sise- kui ka väliruumis – tema kohandamis- 

ja kohanemisvõimet, tema soove ja leidlikkust, tema privaatsusvajadust. Tegemist on 

1973. aastal4 kirjutatud tekstiga, mis üheaegselt on nii aktuaalne kui ka minevikuline. 

Esimest peategelase muredes ja püüdlustes, teist oma pakutud lahenduses, mis täna ei 

kostu sugugi nii fantastilisena (nt tünni moodulitena kasutamise süsteem), kui ta oli 

omas ajas (mis annab talle „minevikulise“ märksõna asemel hoopis sõna „ennustuslik“). 

Teos mõjub ka kui osana Eesti arhitektuuripilti 1970-ndatel ja -80-ndatel oluliselt 

muutnud Tallinna Kümme5 rühmitusest.  

 
1 Valton, Arvo, Mustamäe armastus. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat, 1978 
2 Lauter, Ants, Voldemar Panso ja Volts Osnap, Sirp ja Vasar nr 48 (1407) 27.11.1970, lk 5 
3 (s 1935) eesti proosa- ja näitekirjanik, luuletaja, stsenarist, tõlkija ning publitsist. Vikipeedia Vaba entsüklopeedia, Arvo Valton – 

et.wikipedia.org, https://et.wikipedia.org/wiki/Arvo_Valton (vaadatud 26.01.2021) 
4 Eesti Ilukirjanduse Andmebaas, Arvo Valton – ilukirjandus.ee, http://ilukirjandus.ee/autor/arvo-valton/ (vaadatud 26.01.2021) 
5 Vt. lähemalt nt. Kurg, Andres; Laanemets, Mari, Keskkonnad. Projektid. Kontseptsioonid. Tallinna Kooli arhitektid 1972-1985, Eesti 

Arhitektuurimuuseum 2008  
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Novellikogu lehtede vahelt ilmnenud viitest Pansole6 aga sai läbi tema enda kirjutiste 

töö emotsionaalne jõud, kindlus, südametunnistusele koputus. Tähenduslikeks said 

tema artiklitest7 õhkuv maailmaparanduslik kirglikkus teatri ja oma töö vastu ning 

austusavaldus inimesele kui psühholoogilise imele.  

- - - 

Niisiis, minu töö. Selle teemaks on elamise ruum ning tema eesmärk kallutada veidi 

fookust avalikult ruumilt tagasi elamise ruumile; algatada elamise ruumi kinnisvara 

diskursusest arhitektuuri tagasi toomist ning tuletada meelde, et mis iganes ülesandel 

me ruumi kujundame, ei tohiks me eelistada tabeliveergudelt paistvaid valemitele 

alluvaid numbreid inimesele, keda on võimatu raamistada arvutusvalemitega, sest 

temale on eluliselt vajalikud tema vabadused8. Töö sisuks on Eesti arhitektuuripildi 

hetkeolukorra teadvustamine ja kosutuse otsimine läbi elamuse ning selle otsingu 

järelduste põhjal esitatav ruumiline ettepanek. Selles töös on hulganisti subjektiivsust ja 

tunnetuslikkust. See on ettepanek mõttevärskenduseks. 

Hetkeolukorra teadvustamise juures olen vaadanud otsa uusarenduste 

ruumimaastikele, hoides pilku elamise ruumil, täpsemalt korterelamute alal. Samas, 

visuaalsete näidete hulgast ei puudu ka äripindadega uusarendused, kuna 1990-ndate 

II poolest alates9 (ja tugevalt jätkuvalt) need korterelamute kõrval meie arhitektuuripildi 

valdavad komponendid on ning vastavalt oma asukohtadele kas otseselt või kaudselt 

ka meie elamise ruumides (asumisaladel) olulist rolli mängivad.  

UUSARENDUS 

terviklikult rajatav hoone või selline hoonerühm 

Veel veidi täpsustades töö fookuseks olevat elamise ruumi – sellise ruumina pean 

silmas mitte ainult korterit või üksikelamut oma aiaga, vaid meid igapäevaselt 

ümbritsevat sise- ja väliruumi – esikut, kuhu esimesena koju saabudes satume ja 

rammestunult mantli ruumile üle anname; tänavat, mida mööda tööle ruttame; ust, 

mille kaudu kodumajja siseneme; väljakut, mille diagonaalis läbime, lühendamaks 

koduteed; hoonemasse, mis selle väljaku moodustavad; majaesist, kus naabriga kokku 

satume; jne, jne, jne.  

RUUM 

1. koht, ala või avar pind, mis on vaba või piisav, et miski või keegi kuhugi mahuks; 2. hoone osa, mida 
piiravad seinad, põrand ja lagi, sageli spetsiaalse otstarbega; 3. see kolmemõõtmeline ja lõputu, kus kõik 

eksisteeriv paikneb ja toimub 

 
6 (1920-1977) Eesti lavastaja, näitleja, teatripedagoog ja teatriteadlane. Eesti Entsüklopeedia, Voldemar Panso – entsyklopeedia.ee,  
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/panso_voldemar2 (vaadatud 26.01.2021) 
7 Panso, Voldemar, Teatriartikleid, Tallinn: Eesti Raamat 1980 
8 Riigi Teataja, Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon – riigiteataja.ee, https://www.riigiteataja.ee/akt/13320295 (vaadatud 
20.03.2022) 
9 Kalm, Mart, Eesti 20.sajandi arhitektuur, Prisma Prindi Kirjastus 2001, lk 453 
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ELURUUM  

1. elamiseks mõeldud ruum (hrl hoones); 2. eluks vajalik elamis-, asumisala 

Siinkohal on paslik arhitektuuriajaloolase ja -kriitiku Ingrid Ruudi vahendusel jagada ka 

prantsuse filosoofi ja sotsioloogi Henri Lefebvre’i arusaama ruumist, mis veelgi 

täpsustab töös kasutatavat tähendusvälja: 

… ühelt poolt moodustab selle tõesti käegakatsutav arhitektuurikeskkond, kuid 

teisalt ka viisid, kuidas me sellest keskkonnast mõtleme, räägime, seda 

reglementeerime ja reflekteerime; ning kolmandast küljest see, kuidas me selle 

oma elus tähenduste ja emotsioonidega täidame. Need kolm aspekti esinevad alati 

ühekorraga ja mõjutavad vastastikku üksteist.10 

ELAMINE 

1. (eluaseme, elukoha kohta) 1.1. (eluks vajalike, igapäevaste asjade kohta) 2. osalemine päev-päevalt 

kulgevas olemises, eluprotsessis (hrl täpsustades elamise laadi, viisi) 

Eespool mainitud „kosutuse otsimine läbi elamuste“ all pean silmas, et mõtete 

elavdamiseks olen kosutuse otsingu osas suunanud pilgu elamusele. Siinkohal on lisaks 

arhitektuuriteemalisetele kirjutistele abiks olnud ka sissevaade teatrikunsti, mis samuti 

kui arhitektuur ruumiloome kunst on ning mille juures me julgelt elamustest võime 

rääkida. Teatrikunsti sissevaatest tulenevalt leiab siit tööst ka mitmeid teatrikunsti 

mõtete ja kriitika tõlgendusi arhitektuurse ruumiloome konteksti. 

- - - 

Töö on üles ehitatud neljas osas: „AJEND : MOTIIV“, „EBAKOHT : TAAMUS“, „UURIMUS : 

OTSING“ ning „ETTEPANEK : KUJUTLUS“.  

Esimesed kaks osa tegelevad Eesti arhitektuurimaastiku hetkeolukorra 

teadvustamisega. „Ajend : Motiiv“ tutvustab situatsiooni, mida tajun hetke Eesti 

arhitektuurimaastikul, mis oli ajendiks olukorra täpsemaks kaardistamiseks. Peatükis 

„Ebakoht : Taamus“ võtan täpsema vaatluse alla kaks nähtust ja kaks teemat, mis 

kaardistuse käigus ilmnesid enim takistavat meie arhitektuurimaastike positiivset 

arengut.  

Töö kolmandas osas  – „Uurimus : Otsing“ – tegelen kosutuse otsinguga. Selle esimene 

pool („Etendus : Vaatemäng“) on rännaklik uurimus läbi teatrietenduste ning teine pool 

(„Ruum : Elamus“) analüüsiv arutelu elamusliku ruumi kontseptsiooni otsingul.  

 
10 Karro-Kalberg, Merle, Vahepealsuse lokkavad ruumiunistused (intervjuu Ingrid Ruudiga) – Sirp, sirp.ee 05.02.2021, https://sirp.ee/s1-

artiklid/arhitektuur/vahepealsuse-lokkavad-ruumiunistused/ (vaadatud 11.02.2021) 
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Töö lõpetab neljas osa – „Ettepanek : Kujutlus“ – mis on töö koostamisel teostatud 

uurimuse põhjal valminud arhitektuurne ettepanek kujutlusele elamise ruumist 

elamuslikus lähtes. 

- - - 

Töö ülesehituse oluline osa on Eesti Keele Instituudi Sõnaveeb’i11 sõnaseletused, 

hoidmaks selgena, mida ma ühe või teise mõiste all silmas pean, tuginedes selle Eesti 

mõisteruumis väljakujunenud tähendusele. Selle kõrval aga on ülesehituse teine oluline 

osa ka pealkirjades kasutatav „x : y“ vorm. Tegemist on sünonüümide mänguga, mis 

näitab ühe sõna laiemat tähendusringi ja kõlapinda, kui üks olukord või distsipliin. See 

viitab ka tõigale, et tähendused tekivadki alles omavahelistest seostest, nt ebakoht 

saab tähenduse läbi kriitika, elamus saab tähenduse läbi kogemuste. 

  

 
11 Eesti keele Instituut, Sõnaveeb – sonaveeb.ee, https://sonaveeb.ee/, kui ei ole täiendava viitega märgitud teisiti 



AJEND : MOTIIV
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AJEND : MOTIIV 

Alustuseks küsimus peatüki taustal mõtlemisaineks: Mitmel korral on pälvinud 

korterelamu Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia (välja antav 

aastast 199512)? Mitte vihjamisi või muu funktsiooni kombinatsioonina, vaid otse? Vastus 

avaldub osa lõpus. 

Töö koostamise, Eesti arhitektuursele ruumiloomele otsa vaatamise esmaseks ajendiks 

(mis pinnasel Valton ja Panso said mõjutajatena esile kerkida), on kõige lihtsakoelisem 

isiklik ametialane tragöödia: Mis see on kuhu ma ametialaselt olen sukeldunud? Kas 

see on vesi, milles rahumeeli edasi ujuda? 

- - - 

Seisan ja vaatan ja tajun. Maailm meie ümber kihab ja keeb, kaptenid tüürivad ja 

madrused pingutavad purjeid. Uusarendused on oma sõiduvees. Igapäevane rutiin on 

sisse harjutatud, korduvad mudelid ja võtted: peened vertikaalid, jahedad tahukad, 

mässavad liigendid, ruutlikud aknad ja staatilised lained. Kõige selle kõrvale on end 

sisse seadnud ka Ilmetus ja Üheülbalisus13.  

Ilmetusse hoonesse puhutakse (enneaegne) elu sisse masinate abil: BIM mudelid, 3D 

visualiseeringud, virtuaalreaalsus, eksklusiivne kuvand14. Strateegia varjutab päris 

lahingu ja vaba kujutlusvõime tardub. Nende imeliste reklaampiltide järel peaks algama 

päris elu, elu, kus kasutajale on tagatud elamist agiteeriv kogemus ka sombuse ilmaga 

ja üksiku inimesena. Infotehnoloogilise virr-varri laiahaardelisuses oleme aga 

kaugenenud lõpp-produktist – arhitektuursest maastikust15, selle füüsiliselt tajutavusest, 

selle atmosfäärist. Justkui oleksime tehnoloogiate (3-dimensiooniline mudel, 

energiatõhusus, jätkusuutlikkus) kiirekäigulistes nõuetes ja arengus unustanud ühe kliki 

tegemata. 

 
ill 1: allikas: dstny.se 

 
12 Eesti Kultuurkapital, Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad – kulka.ee, 
https://www.kulka.ee/sihtkapitalid/arhitektuur/aastapreemiad 
13 Vt nt Paulus, Karin, Oma stiil või üheülbalisus? – Sirp, sirp.ee 06.03.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/oma-stiil-voi-
uheulbalisus/ (vaadatud 18.10.2020) 
14 Vt nt Weidebaum, Reet, Tallinna katusekorteris mängitav teatritükk vaatleb püüdlust luksuse järele – ERR Kultuur, kultuur.err.ee 
13.08.2020, https://kultuur.err.ee/1123849/tallinna-katusekorteris-mangitav-teatritukk-vaatleb-puudlust-luksuse-jarele (vaadatud 
29.10.2020) 
15 Sõna „maastik“ tähenduse osas kuula nt Kriivan, Piret, Keelesaade, Maastik ja ruum keeles, saatejuhi arutelu eesti keeleteadlase Mari 
Uuskülaga, Vikerraadio 14.02.2021 
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Serveritesse kerkivate elamispindade tulevane asunik peab olema valmis selleks, et 

ühes ostulepinguga tuleb füüsilisse ruumi kaasa ka kuvand, milles elada ning milles 

programmeeritud teest kõrvale kaldumine pole soovitatav. Soovituse vastu eksimisel 

lülitub masin välja ja pilt jääb seisma.  

Selliselt projekteerimine kõlab mustkunsti kõrgeima tasemena. Olen üks neist 

mustkunstnikest, ise sellesse mustkunsti enam uskumata.  

- - - 

Kas taoline programmeeritud tootmine kuupalga täitmise eesmärgil, kus tulemustena 

ilmutavad end ka Ilmetus ja Üheülbalisus, on jätkusuutlik tegevus?  

JÄTKUSUUTLIK : SÄÄSTEV 

edasiseks tegevuseks, toimimiseks võimeline, suuteline oma tegevust jätkama 

keskkonda, loodusvarasid, inimest vm hävimise, vigastamise vm kahju eest hoidev, sellega hoolivalt 
ümber käiv 

Nõnda oma senise tegevuse (arhitektuuribüroodes arhitekteerides16) üle aru pidades 

taaskohtusin 2004. a ajaleheartikliga „Kortermaja on linnainimese kodu“17, mis põhineb 

toona Rotermanni soolalaos avatud näitusel „Kortermaja ja asum“. Artiklit uuesti 

lugedes tõdesin, et kui mina oma töös ei ole jätkusuutlik, siis elukeskkonda puudutavad 

ebakohad on küll jätkuvalt suutlikud, kuna artiklis toodud näidetele paralleelide 

leidmine täna, 18 aastat hiljem, on üllatavalt võimalik. Artikli autor, 

arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, teostab toodud näidete varal otsekohese kriitika 

elamuarhitektuuri tollase mentaliteedi kohta. Ei, ta ei keskendu ainult negatiivsele 

poolele, vaid kiidab ka näitusele esitatud häid lahendusi, töö kontekstis eluruumide 

elamist rikastava atmosfääri kaduvusest rääkides aga on olulised tema poolt välja 

toodud „ebaõnnestumised“. Kalm kasutab oma artiklis ka sõna „ilmetu“, ent sellel 

pikemalt peatumata, hoonete välimust puudutamata, jäädes pigem mahuliste 

ebakõlade esiletõstmise juurde. Nimelt tõstatab ta üles teema hoonete mahtudest 

kinnistutel paiknemise suhtes, kuidas need olemasolevasse keskkonda liialt julmalt 

sekkudes paigutuvad (vt. järgmisel lehel ill 2). Ühe selge kategooriana eristab ta 

„üllameelsed tänavalt paistvad tünntagumikud“, kes oma massiivsuses millegagi ei 

panusta kvartalisisestesse rohealadesse (vt. järgmisel lehel ill 3). Kalm toob välja ka 

probleemi, et kruntidest soovitakse maksimum kasu lõigata, millest tulenevalt hoone 

ülemäärasusse viidud maht alandab oluliselt korteriplaanide lahendust (vt. järgmisel 

 
16 Tegemist on autori poolse sõna tuletisega, mida Eesti Keele Instituudi Sõnaveebis ei eksisteeri, küll aga võib selle siiski leida eki.ee IT 
terminite hulgast sõnapaarina „arhitekteeritud hüpermeedium – „Hüpermeedium, mis võimaldab autoril iseloomustada 
hüpermeediumsõlme sisu vastavalt selle sõlmega esitatava, andmemudelis kirjeldatud objekti * atribuutidele ning mille sõlmede 
vahelised hüperlingid on assotsiatiivsed“ – Eesti Keele Instituut, IT terministandardi sõnastik – eki.ee,  
http://www.eki.ee/dict/its/index.cgi?F=num&C10=1&Q=254 (vaadatud 01.02.2022) 
17 Kalm, Mart, Kortermaja on linnainimese kodu, Postimees 29.01.2004, lk 19 – NB! Järgnev lõik on artikli refereerimine, v.a. tänaste 
paralleelide osas kus on tegu autori mõtetega  
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lehel ill 4), enamik korteriplaane on „oma ruumikasutuses lõdvad ja lohmakad“. Kalmu 

sõnul on arhitektide vabandused taoliste kehvapoolsete plaanilahenduste puhul 

kinnisvaraarendajad, et need ei lubavat paremaid. Pean küll tõdema, et täna 

pööratakse oluliselt rohkem tähelepanu ka väliruumi lahendustele ja sealsetele 

eluvõimalustele, nt erinevate terrasside näol, ent hoonemüraka enda mahu kõrval on 

see hoovialast imeväike osa üldatmosfääri moodustajatena ning mõjub pelgalt hea 

müügimehe reklaamargumendina, eriti olukorras, kus kinnistu hoonega täitmisel 

korterite plaanid endistviisi kannatavad.  

   

ill 2: Näide artiklist: Tallinn, Pirita tee 
26f, valmis 2003 

Mart Kalm artiklis: „[…] Lillepaviljoni kohal 
edvistav tornelamu.“ Tänaseks saanud 
lisanduse Pirita tee 26 korterelamu näol 

(paviljonist lõunas), valmis 2015 

ill 3: Näide artiklist: Tallinn, Fr. R. 
Faehlmanni 6, valmis 2002 

Mart Kalm artiklis:„[…] üllameelsed tänavalt 
paistvad tünntagumikud, kes 

väljakujunenud kvartalites täidavad krundi 
üle mõistuse suures ulatuses. [---] oma 

tagakülje teistele näkku lükates.“ 

ill 4: Näide artiklist: Tallinn, Tatari 
11/Sakala 20, valmis 2005 

Mart Kalm artiklis: „Krundi 
maksimaalsemaks ärakasutamiseks on 

maja nii tüse, et korterite lehvikjad plaanid 
kannatavad.“ 

   

ill 5: Tallinn, Endla tn 77 kõrvale 
rajatud Mustamäe tee 3 hooned, 

valmis 2017 

ill 6: Tallinn, Kalju tn 10 / Tööstuse tn 
14, valmis 2011 

ill 7: Tallinn, Pärnu mnt 31, valmis 2020 

Fotode allikas: maaamet.ee, valmimisaja allikas: ehr.ee 

Artiklist kõlava valju kriitika ajendiks näib olevat arhitektide julgus (jultumus?) taolisi 

nähtusi „klantspiltidel“ hea arhitektuurina eksponeerimine. Valusa punkti artiklile paneb 

Kalmu tõdemus, et möödunud kümne aasta jooksul (s.o. 1994-2004, taasiseseisvunud 

Eesti algusaastatest uue, 21. sajandi algusesse jõudmiseni18) ei ole korterite lahendused 

teinud läbi samasugust positiivset arengut, mis mitmed muud eluvaldkonnad.  

 
18 Autori selgitus 
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Artikli ilmumise ajal nt 1996. a. algatatud „Tiigrihüpe“, mille üks tähtsamaid tulemusi oli Eesti koolide ühendamine 

internetti 2002. a-ks.19 

Kas me täna võime väita vastupidist? Vaadates Kalmu 2004. aasta näidete kõrvale 

asetatud näiteid edasistest aastatest (vt eelmisel lehel ill 5-7) paneb vastus sellele 

küsimusele valusa templi tänasele päevale – piltidest ilmneb taustapilt, mis näitab, et 

eluruumide väljal on areng toimunud pigem keskkonnasäästlikkuse põhimõtetes, mitte 

nii väga ruumis endas – uued nõuded surutakse vananenud mentaliteediga ruumi, 

jättes tähelepanuta, et ka ruum ise igatseb muutust, kosutust. 

Keskkonnasäästlikkuse arengute osas nt. järjepidevalt täienev määrus „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“, 

mille esimene redaktsioon kuulub aastasse 2002 ning hiliseim uuendus jõustus juulis 2020. Või majanduse 

järjepidevalt  keskkonnasõbralikumaks muutumise tulemil 27. jaanuaril 2021 asutatud Rohetiigri 

esindusorganisatsioon muutmaks ühiselt sektorit keskkonnasäästlikumaks ja kestlikumaks.20  

Esmajärjekorras tuleks üle vaadata, kelle lähtepunktist me ruumile läheneme – kas 

arendaja või kasutaja? Eeldan, et enamiku reaktsioon siin on, et muutus pole vajalik – 

loomulikult on kogu aeg olnud kasutaja lähtepunkt. Aga kui paljud julgevad kinnitada, 

et on sellel lähtepunktil ka lõpuni püsinud? … Töö on tahtnud tegemist, arendused 

lõpetamist ja vahetusväärtuse lunastamist.  

Kuid tagasi aastasse 2004: Kalm oskab olukorrast leida ka positiivset, nimelt tõdeb ta, 

et elamute kerkimine iseenesest on siiski hea nähtus, kuna tänu sellele toimub 

linnaruumiline areng, kus tühjad augud täituvad ja moodustuvad tänavaseinad. 

Tallinna kesklinn tiheneb ja seeläbi takistab linna laialivalgumist „kinnisvaraküladesse 

ning tugevdab seeläbi meie linnakultuuri ja eurooplase-identiteeti“. Aga kas saame, kas 

tohime taolist positiivset nooti lõputult kasutada leevendusena ka täna, pea 

kahekümne aasta võrra edasi arenenuna?  

ARENG 

1. kindla seesmise suunaga muutumine, hrl edenemine tõusujoones, madalamalt kõrgemale või 
lihtsamalt keerukamale; 1.1. mingi uue kvaliteedi, endisest erineva oleku väljakujunemine, millegi 

(vähehaaval) tekkimine, millekski muutumine; 

Nõustun Kalmu tunnistusega, et kriitika ei ole niivõrd nende ruumide loojate suunas, 

kuivõrd laiemalt ühiskonna suunas.  

ÜHISKOND 

1. inimeste hrl ajalooliselt kujunenud kooselu vorm ja sellest sugenevate sotsiaalsete suhete ja 
institutsioonide kogum 

 
19 vt lisaks nt Novaator veebiväljaandest: Tiigrihüppe algusest möödus 15 aastat – novaator.err.ee, 
https://novaator.err.ee/247990/tiigrihuppe-algusest-moodus-15-aastat (vaadatud 27.01.2021)  
20 Riigi Teataja, Hoone energiatõhususe miinimumnõuded – riigiteataja.ee, https://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014?leiaKehtiv 
(vaadatud 27.01.2021) ja Rohetiiger - rohetiiger.ee, https://rohetiiger.ee/ (vaadatud 10.03.2021) 
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Nii on see ka täna, et võti arengu õnnestumises peitub ühiskonnas, tema teavitustöös 

ja temalt saadavas tagasisides. Et elamise ruumide ebakohtade olemasolu ja soov neid 

parandada ühiskonnani jõuaks, tuleb teema aruteluks muuta. Nõnda nagu räägitakse 

tänase avaliku ruumi positiivsest arengust ja piduritest, tuleb rääkida ka elamise 

ruumist, sest uute heade avalike ruumide teke21 on kinnitus arutelude edasiviivast 

toimest.  

AVALIK 

1.1. kõigile, üldsusele mõeldud või ette nähtud, kõikide kasutada olev 

Nt. ajalehe Sirp veebiväljaandes perioodil august 2020 - jaanuar 2022 (18 kuud) arhitektuuri rubriigis ilmunud 174 

artiklist 36% kajastasid vähemal või rohkemal määral avalikku/(linna-) ruumi ja seda kolmel moel: kajastades selle 

ajalugu, positiivseid teostusi või ebakohti esile tuues. Siinjuures on tähelepanuväärne Tartu autovabaduse puiestee 

kajastus, mis ühel konkreetsel päeval, 7. augustil 2020, on leidnud erinevate autorite poolt kajastust kokku kolmes 

põhjalikus artiklis ja seda arhitektuuriruumi positiivse nähtusena. Vaid 13% eespool mainitud perioodi artiklites leidis 

kajastust elamise ruum, seejuures puudutades olevikulistes kajastustes eeskätt muutunud ja muutuvaid elamise 

viise, ent arutelud elamise ruumist endast – milline see täna on, selle positiivsed näited, ebakohad – puuduvad. 

Positiivse noodina on väärt mainimist, et selle 13% hulka on 2021. a. mahtunud ka kaks kriitika tooniga artiklit: Anna-

Liiza Izbaš „Äärelinna tööstusalast noobliks elurajooniks“, 12.03.2021 ja Jaan Kaplinski „Vajame looduskeerulisemat 

ümbrust“, 21.05.2021.22 

Avalike ruumide kajastustes aga on luubi all keskusalad ning keskustest kaugemal 

paiknevad elamukvartalid ei leia vajalikku tähelepanu. Kajastuste ja eeskätt kriitika 

puudumisel (vt lähemalt ptk „Kriitika : Arutelu) seisame alateadlikus arvamuses, et 

sealsetes elamise ruumides kõik toimib – ruumimaastikud ju kerkivad ning inimesed 

kolivad sisse. Aga mis seal tegelikult toimub? Kas loodav ruum on elamise või 

paratamatu elamise ruum? Sellele me kahjuks täna muul viisil vastust ei leia, kui vaid 

ise nullist uurima asudes. 

Märkimist vääriv on siin asjaolu, et tegelikult ei seisa elamise ruum avalikust ruumist 

sugugi kaugel, sest peaasjalikult on eluruumid need, mis oma hoonelises paigutuses 

moodustavad avaliku ruumi (nt Tallinnas Noblessneri sadamalinnaku keskväljak või 

planeeritav Putukaväil23 Põhja-Tallinnas, mis vähemalt oma ühes küljes on palistatud 

eluruumidega hoonetest), viidates, et avalik ruum on üks elamise ruumi alaliikidest. Kas 

hea avalik ruum on oma tuleviku eksistentsis jätkuvalt hea, kui teda raamistab 

kohmakas elamise ruum või hea elamise ruum jätkuvalt hea, kui teda raamistab 

kohmakas avalik ruum?  

Tartu linn on hiliseim näide ainuüksi avaliku ruumi rajal käimisest (ja teadvustamisest), kus 23.03.2021 avaldatud 

pressiteates antakse teada, et „Tartu linnavalitsuses alustab juunist tööd ruumiloome osakond, mille ülesanne on 

linnaruumi terviklik kujundamine ja strateegiline planeerimine, et arendada Tartus edasi mitmekesist inim- ja 

 
21 Nt. „Hea avalik ruum“ projekti raames valminud Elva uus linnakeskus (vt. sirp.ee „Elva uus Instagrami- ja inimeste ruum“ 11.12.2020) 
või Tartu Autovabaduse puiestee  (vt. sirp.ee „Vabastatud puiestee: Tartult kae eemaldamine“ 07.08.2020) 
22 Autori 01.02.2022 kokkuvõte ajalehe Sirp veebiväljaande arhitektuuri rubriigist – sirp.ee, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/ 
23 Putukaväil – putukavail.ee, https://www.putukavail.ee/ (vaadatud 10.03.2021 ja 01.02.2022) 
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keskkonnasõbralikku avalikku ruumi.24“ Aga kas inimsõbralik ruum ei alga kodust? Või piirdub ta tõesti avalike, süda- 

ja kesklinna aladega?  

Üksiku hundina on elamise ruumi sidususe avaliku ruumiga tähelepanu alla toonud 

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020, kus kirjutatakse: 

Iga kord, kui oma kodu uksest või väravast välja astume, siseneme avalikku 

ruumi.25 

- - - 

Elamise ruumi tähenduse ja tähtsuse, mõiste laiahaardelisuse üle mõtisklemise 

vajadusest täna jutustab ka teatrikunst, kus Eestis alates 21. sajandi I kümnendist26 

praktiseerivad need ühel ajahetkel ühisesse ruumi kogunemised tähelepanu juhtimist 

ühiskonda kõrvetada võivatele või juba põletavatele teemadele. Ehedaim näide 

taolisest tõstatusest on Teater NO99 lavastus „NO75 Ühtne Eesti Suurkogu“, esietendus 

7. mail 2010, mis andis selgelt märku, et meie toonane poliitmaastik vajab uuenemist: 

enam inimsust27 ja tema valija harimist.28 Lähiajaloo 2020. aastast on töö kontekstis 

olulised kaks taolist mastaabilt (aga mitte sisu olulisuselt) väiksemat aegruumilist 

kokkusaamist: 

ill 8: teatrilavastus „Standard“, allikas: facebook.com 

12. augustil 2020 esietendus ühes Tallinna kesklinna 

katusekorteris glimbim „Standard“29 (vt ka ptk 

„Standard“). Etendust Eesti Rahvusringhäälingu 

kultuuriportaali kaudu tutvustades30 paiskasid tegijad 

õhku mõtiskluse meie eluruumidest kinnisvaraturul. 

Näiteks viitab Eva Koldits tutvustuses, et "Millegipärast 

müüakse meile pidevalt luksust …" ja see paistab silma ka kõige pisema korteri 

kinnisvarakuulutuses: „Ta lubab sulle Kultuurikatla, mere ja raekoja platsi võnkeid, kus 

sa võiksid elada ja millegipärast me igatseme seda luksust endale koju." Mirtel Pohla 

omalt poolt täiendab mõtet, et kinnisvaraturu eesmärk justkui ongi „inimestele pakkuda 

mingit elustiili“, mis aga tihtipeale pole potentsiaalse ostja endaga sugugi kooskõlas, ei 

majanduslikust ega ka vaimsest aspektist. Lõpetuseks tõdeb uudisloo autor, Reet 

Weidebaum (lubades selles näha väikest nõutut nukrust), et: „Miljonivaade, 

 
24 Tartu linn, Juunist alustab linnavalitsuses tööd ruumiloome osakond – tartu.ee 23.03.2021, https://www.tartu.ee/et/uudised/juunist-
alustab-linnavalitsuses-tood-ruumiloome-osakond (vaadatud 28.03.2021) 
25 Eesti inimarengu aruanne 2019/2020, Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud, Eesti Koostöö Kogu 2020, lk 105 (Paaver, Toomas; 
Kiivet, Elo, Avalik ruum kui elukeskkonda siduv võrgustik) 
26 Pesti, Madli, Eesti Teatri 100 aastat, Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Post Factum 2018 - lk 175 
27 NO99, NO99: Käige te kõik perse, kellel on ükskõik! – Eesti Ekspress, ekspress.delfi.ee 31.05.2012, 
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/64472022/no99-kaige-te-koik-perse-kellel-on-ukskoik (vaadatud 26.01.2021) 
28 vt NO99, NO75 Ühtne Eesti Suurkogu – no99.ee, https://no99.ee/lavastused/no75-uhtne-eesti-suurkogu (vaadatud 30.10.2020) ja 
YouTube, Suurkogu - Valimiskool – youtube.com,  https://www.youtube.com/user/Suurkogu/videos (vaadatud 10.03.2021) 
29 Eesti Teatri Agentuur, Standard – teater.ee, https://teater.ee/teater_eestis/lavastused/STANDARD_.play_id-6990 (vaadatud 
29.10.2020) 
30 Weidebaum, Reet, Tallinna katusekorteris … 
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katuseterrass, penthouse, luksus – need sõnad on viimaste aastatega meie 

kinnisvaraturul kinnistunud.“ Mida tähendab see, kui eluruumi defineerivad hinnalise 

kõlaga sõnad? On see märk ruumi enda, tema elamise funktsiooni devalvatsioonist? 

ill 9: teatrilavastus „Kas te olete oma kohaga rahul“, allikas: saal.ee 

24. augustil 2020 esietendus Kanuti Gildi Saalis „Kas te 

olete oma kohaga rahul“31 (vt ka ptk „Kas te olete oma 

kohaga rahul“). Kodulehel tutvustatakse etendust nõnda: 

„See [lavastus] on vaatest, ridadest ning ruutmeetri 

keskmisest hinnast. Mis on see, millest me oleme ilma 

jäänud? Aga see, millest unistame? Mis on see, mis 

laguneb ja mis on see, mida näeme oma viienda korruse aknast? Rulood ja 

koonduslaager, harmoonia ning aknaruut. Millest me mõtleme, kui me mõtleme 

kinnisvarast? Me mõtleme perspektiividest.“32 Lavastus panebki sind mõtestama 

hetkeolukorda, olles juba arvestanud COVID-19 piirangutega33, paneb vaataja 

tegelema omaenda asukohaga saalis ja maailmas – omaenda perspektiividest mitmes 

erinevas tähenduses.34 Ühtlasi pilatakse siin individualistlikku isekust ja snoobitsevat 

fetišismi.35 Mida tähendab siin aga küsimus oma kohaga rahulolust? Viide unistustele ja 

nendest ilmajäämistele? Kas ka siin võib täheldada märki eluruumi enda, tema elamise 

funktsiooni ja nüüd ka elamise tähenduse devalvatsioonist? 

Olles ise ka mõlema lavastuse etendustel osalenud (antud lavastuste juures on tõesti 

oluline moment nende etendamisel osalemises, küll teades oma kohta publikuna, ent 

klassikaline publik pimedas versioon neis puudub) annan siinkohal oma järelduse 

kogetust. Esimeses edastatakse meile arendustega kaasas käivat glamuuri: eluruumi 

sissekolimine, kuvandisse sisenemine, elevus, helin ja sädelus. Teises edastatakse meile 

olmet: sissekolimisjärgne reaalsus, kuvandist väljumine, segadus ja parandus, unistuste 

purunemine, reaalne ruum oma võimaluste ja võimatustega. Nad räägivad ruumist, 

selle muutuvast tähendusest36 ning nende ajendiks on arhitektuuri ja 

kinnisvaraarenduse väljal ilulevad kuvandid, millede plakatitel reklaamitava elustiili 

taha on raske oma elamise ruumi rajada.  

Oliver Issak, lavastusdramaturg ja teatriteadlane, on taolise ühe teema „erinevate 

loojate mõtetes“ ringlemise üksteisest sõltumatu üheaegsuse kohta öelnud, et see on 

 
31 Kanuti Gildi Saal, Kas te olete oma kohaga rahul – saal.ee, https://www.saal.ee/et/performance/6538 (vaadatud 29.10.2020) 
32 Kanuti Gildi Saal, Kas te … 
33 Lavastuse prooviperiood jäi COVID-19 levikust tingitud viirusepiirangute aega, nagu ka lavastuse „Standard“ puhul, kui Vabariigi 
Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra (KRIIS.EE - https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-
maini, vaadatud 29.10.2020), vt siin ka lk 14 all algav lõik  – autori märkus 
34 Riina Oruaas artiklis: Viilup, Kaspar (toimetaja), Ülevaade. Teatriaasta 2020 – ERR Kultuur, kultuur.err.ee 31.12.2020, 
https://kultuur.err.ee/1223776/ulevaade-teatriaasta-2020 
35 Valle-Sten Maiste artiklis: Kaugema, Tambet, Loperguse teatriaasta sosinad ja karjed – Sirp, sirp.ee 18.12.2020, https://sirp.ee/s1-
artiklid/teater/loperguse-teatriaasta-sosinad-ja-karjed/ 
36 Pullerits, Marie, Vaba tahte kohavalik – Sirp, sirp.ee 11.09.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/teater/vaba-tahte-kohavalik/ (vaadatud 
10.12.2020) 
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teatris ja kunstis tihtipeale esile kerkiv nähe37. Kõlab nagu võiks õhtut nautida, õlgu 

kehitada ja edasi minna. Leian aga, et ühiskonna ülesanne siin, teemas, mis puudutab 

tema igapäevaelulist elamise ruumi, ei ole kohelda konkreetset üheaegsuse juhtu kui 

pelgalt nähtust, mis pakub erinevaid teostusi ja vaatepunkte, vaid kui üleskutset 

elamise ruumi arengutel (ja arengupeetustel) teravamalt silma peal hoidma. Seni 

oleme justkui jälginud vaid eluviisi muutusi. 2021. aastal kinnitavad üleskutset ajalehe 

Sirp veebiväljaande arhitektuuri rubriigist leitavad kaks kriitilist artiklit (vt ka lk 12 ülal 

vahelõik), milledest üks toob meie elamise ruumides välja ühetaoliste utoopiate teema38 

ning teine igatseb teatud inimlikku ruumilist isetekkelisust39. 

- - - 

Meie muutunud eluviis – meie tarbimisharjumused, mis on liikunud edumeelse 

jätkusuutlikkuse suunas; pöörame enam tähelepanu oma tervisele: nt toitumise ja 

liikumise vallas; oleme enam avatud-avalikud: nt sotsiaalmeedias oma elu jagades; 

maalise eluviisi muutus: nt linnaliste mugavustega (ühistransport, side, trenn) elu maal; 

multitasking, kiire elutempo, saavutuskeskne hindamine – on muutnud ka ruumi, mida 

me selleks uueks viisiks vajame40, aga See ruum ise pole veel meieni jõudnud. Näiteks 

näivad endiselt olevat autod prioriteediks planeerimisprotsessides (paiknemisega maa 

peal ja 1 koht per korter41), samas kui inimene ise seda enam prioriteediks ei pea42. 

ELUVIIS 

see, kuidas keegi elab, elamise viis (hõlmab elukorralduse, harjumused, ellusuhtumise) 

Mõtlemapanevalt kohane on siinkohal välja tuua ka viimatises Eesti inimarengu aruandes viidatu, et „Eesti on 

inimarengus edenenud maailma riikide hulgas 30. positsioonile, kuid jäänud sinna püsima.43“ Ehk väljendub siin meie 

tendents jääda mugavustsoonidesse püsima, kohtadesse ja lahendustesse, kus on piisavalt hea olla? Ehk 

keskendume me liialt tehnoloogiate arendamistele jättes inimliku tahaplaanile, inimsuse arendamise?  

On oluline märkida, et eluviisiline muutus on juba varasem kui COVID-19’st tingitu, 

lähtudes nt eespool välja toodud etendustest, millede teema ja materjali kogumine sai 

alguse veel enne viiruse Eestisse ja meie teadvustesse jõudmist44 ja selle omapoolset 

ainese külvamist tänaste eluruumide (ja elamise viiside) üle arutlusteks. See tähendab: 

küsimus ei ole peaasjalikult kodus töötamiseks või õppimiseks sobiliku ruumi loomises, 

 
37 Issak, Oliver, Millest me räägime, kui me räägime kinnisvarast? - Teater.Muusika.Kino, temuki.ee 10.2020, 
https://www.temuki.ee/archives/2356 (vaadatud 10.12.2020) 
38 Izbaš, Anna-Liiza, Äärelinna tööstusalast noobliks elurajooniks - Sirp, sirp.ee 12.03.2021, https://sirp.ee/s1-
artiklid/arhitektuur/aarelinna-toostusalast-noobliks-elurajooniks/ (vaadatud 12.03.2021) 
39 Kaplinski, Jaan, Vajame looduskeerulisemat ümbrust – sirp.ee 21.05.2021 – Sirp, sirp.ee, https://sirp.ee/s1-
artiklid/arhitektuur/vajame-looduskeerulisemat-umbrust/ (vaadatud 21.05.2021) 
40 Overstreet, Kaley, What Makes a Home and How Do We Plan for its Future? - ArchDaily, archdaily.com 03.01.2021, 
https://www.archdaily.com/954196/what-makes-a-home-and-how-do-we-plan-for-its-future (vaadatud 03.01.2021) 
41 Nt AB Luhse&Tuhal, Detailplaneering, Pärnu, Rääma tn 7 kinnistu, Töö nr 13027, 11.2016 
42 Töö käigus läbi viidud küsitelu: Nimeta kolm (3) eluruumi elementi, mis on sinu jaoks määravad, et konkreetses paigas elada, 15.02 
– 08.04.2021, vt täpsemalt ptk „Ettepanek : Kujutlus“ lk 66-68 
43 Eesti inimarengu …, lk 8 (Sooväli-Sepping, Helen; Roose, Antti, Sissejuhatus) 
44 Autori isiklik infovahetus lavastuse „Standard“ ühe asjaosalisega al 11. veebruarist 2020, mil lavastuses käsitletav teema oli juba 
vormunud, seejuures Eestis tuvastati esimene haigusjuhtum 2020. aasta 27. veebruaril: Terviseamet, Eestis diagnoositi esimene COVID-
19 haigusjuhtum – terviseamet.ee 27.02.2020, https://www.terviseamet.ee/et/uudised/eestis-diagnoositi-esimene-covid-19-
haigusjuhtum (vaadatud 11.03.2021) 
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vaid milleski enamas. Aga milles? Enne sellele küsimusele vastamist tuleb esmalt 

vastata järgnevale: Milline on siis see elamise ruum, mis meile täna vastu vaatab? Mis 

on need ebakohad, mida meid kutsutakse eluruumide loomise senises praktikas 

märkama? 

- - - 

Nüüd siis peatüki alguses lubatud vastus: 1. See on 1998. aastal elamu Suur-Patarei 16 

(ill 10), kui „huvitav ja kõrgetasemeline lähenemine 30. aastate arhitektuuri 

rekonstrueerimisel ...“. Lisaks muu kombinatsioonina 1: 2006 Fahle maja (ill 12) (äri-, 

büroo- ja elamispindade kombinatsioon). Siit näeme, et esimese ja teise märkimise 

vahele jäi 8 aastat ning järgnevad 15 aastat ei ole korterelamute lahendused leidnud 

ära märkimist ning uusehitised ei ole veel kordagi preemia vääriliste hulka sattunud. On 

eramuid (vt nt ill 11), on avalikke hooneid, on üldist panust.45 

 

   

ill 10: Suur-Patarei 16, Tallinn, 
rekonstrueeritud 1998 

allikas: kinnisvara24.delfi.ee 

ill 11: Tartu mnt 84a, Tallinn, 
rekonstrueeritud 2006 

allikas: fahleoffice.ee 

ill 12: Villa Vigand, Viljandi, 
aastapreemia 1996: eramuarhitektuuri 
kaasaegne lahendus eesti modernse 
ehituskunsti parimate traditsioonide 

vaimus 

allikas: entsykolpeedia.ee 

 
45 Eesti Kultuurkapital, Arhitektuuri Sihtkapitali … 
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  EBAKOHT : TAAMUS 

Järgnevalt ülevaade töö koostamisel teostatud uurimuse kaudu – s.o. arhitektuuri välja 

kajastused ja  sissevaade teatrikunsti – joonistunud kaks nähtust, mis hetkel enim Eesti 

arhitektuuripilti ning seeläbi ka loodavat elamise ruumi õõnestavad. Lisaks kaks 

teemat, mis ilmutasid eneste puudulikkust, teemad, mis arhitektuurse ruumiloome 

elujõuliseks toimimiseks oluliselt enam tähelepanu (meeldetuletust) vajavad, kui neile 

hetkeseisus pühendatakse.  

KUVAND : UNELM 

ill 13: korteri kuulutus 1932. a, allikas: Päewaleht 

Kuvandlikke pilte on uusarenduste juurde loodud ja 

luuakse ka edaspidi, alustades sõnadega ja lõpetades 

kõikvõimalike tänaste meediumitega: film, veebileht, 

majakõrgune plakat jne. 1980-ndatest oleme saanud 

teadlikuks, et reklaami võimuses on kujundada miljonite 

inimeste hoiakuid ja eelistusi46 – tuua ta just sinu toote 

juurde. Täna ei ole selle omaette kunstiharu – reklaamikunsti – ülesanne enam pelgalt 

oma kaupa üles kiita vaid kujundada ka selle vaimset ümbrust47 – kuvandit. 

KUVAND 

avalikkuses loodud kujutluspilt esemest, olendist või nähtusest 

Kuvand on üks potentsiaalse ostja ligi meelitamise, lummamise vahenditest ning 

jõudsalt arenev kultuur, kui vaadata kuidas tänaste uusarenduste reklaam on jõudnud 

meeldivalt ahvatlevate lühifilmideni (nt Liven AS48). Arendajate meelitusmängud 

tulevase kliendiga algavadki juba kodulehe avangul: koduotsija leiab avalehelt eest 

soojust õhkava perekonna, kelle laadset sooviks eneselegi (vt järgmisel lehel ill 14); 

luksust õhkava kaetud jõululaua kullast rõkkava kuuse ja vanalinna vaatega (vt 

järgmisel lehel ill 15) või heaolust pakatava video taustal kiirgava teate, kuis just siin 

luuakse hingega kodusid (vt järgmisel lehel ill 16).  

 
46 Priimägi, Linnar, Reklaamikunst. Tallinn: BNS Kirjastus OÜ 1998, lk 7 
47 Priimägi, Linnar, Reklaamikunst …, lk 11 
48 Liven AS kodulehe avaleht – liven.ee, https://liven.ee/ (vaadatud 02.02.2021) 
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ill 14: teaser arendaja Bonava Eesti 
OÜ veebilehe avalehel 

„Tere tulemast koju“ 

allikas: bonava.ee, 02.02.2021 

ill 15: teaser arendaja Endover 
Kinnisvara veebilehe avalehel 

„Loome elukeskkondasid ja elustiili“ 

allikas: endover.ee, 04.02.2021 

ill 16: kaader arendaja Liven AS 
kodulehe teaserist veebilehe avalehel 

„Loome hingega kodusid“ 

allikas: liven.ee, 02.02.2021 

„… ehkki näiliselt müüakse teile kodu, on see pelk kasumit taotlev kinnisvaratoode.“ – see on Mart Kalmu 

meeldetuletus 2009. aastal sellest, kuidas Andres Kurg juba kümme aastat varem (s.o 1999 – autori märkus) avas 

„esimeste lihtsameelsete silmi“.49 

Kehtib tänagi Mart Kalmu 2004. a tõdemus, et edukas on see müügimees, kes hoiab 

kodu otsijat erinevate nippidega oma meelevallas, pind peab müüma50. Ühe nipina 

särab täna vägagi kutsuvalt potentsiaalsest kodust sõnade, pildi ja videoga meeldiva 

ja luksusliku kuvandi loomine51. Ent tänaste kuvandite loomise meistriklassiga, nende 

detailsuses, oleme jõudnud piltideni, mis tegelikkuses on ehk lausa teostumatud 

unistused – unelmad.  

UNELM 

1. kujutluspilt, fantaasia; väga suur või kättesaamatu unistus 

Siin aga on kohane teatrikriitik ja kultuuriajakirjanik Marie Pulleritsi tõdemus, et 

„Teabest küllastunud infoajastu dikteerib väärtusena elamuste rohkuse ja info külluse. 

Teave üksi ei taga aga oskust luua selle varal hüve või selle toel oma elu paremini 

elada.“52 Nimelt, need kasutus- ja kuuluvuskihku äratavad kuvandid panevad 

(sunnivad) meid tihtipeale unustama, et tegelikult ei ole kogukond ega kodutunne sind 

uusarenduses ees ootamas, vaid seda tuleb hakata kolimisjärgselt ise looma; tegelikult 

ei ole Eestis jõulude ajal romantiline lumi ja härmas puud garanteeritud nähtus53, 

tegelikult ei ole haljastus võimeline kõrgustes kasvama54 ja tegelikult tõuseb päike alati 

idast.  

 
49 Kalm, Mart, Mart Kalm: kuidas toote asemel kodu ehitada – Postimees, postimees.ee 19.02.2009, 
https://arvamus.postimees.ee/84314/mart-kalm-kuidas-toote-asemel-kodu-ehitada (vaadatud 20.03.2021) 
50 Kalm, Mart, Kortermaja on … 
51 Weidebaum, Reet, Tallinna katusekorteris … 
52 Pullerits, Marie, Inimeseks õppimise mõdupuud – Sirp, sirp.ee 09.03.2018, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/inimeseks-oppimise-
moodupuud/ (vaadatud 20.02.2021) 
53 Autori enda tähelepanek isikliku arhiivi põhjal iga-aastastest foto- ja videojäädvustustest jõulude ja aastavahetuse ajal ja Pärnapuu, 
Priit, Mustad või valged jõulud? Vaata lumekaartidelt, milliseid talvepühasid on Eestis rohkem olnud – Õhtuleht, ohtuleht.ee 21.12.2020, 
https://www.ohtuleht.ee/1021187/mustad-voi-valged-joulud-vaata-lumekaartidelt-milliseid-talvepuhasid-on-eestis-rohkem-olnud 
(vaadatud 04.02.2021) 
54 De Chant, Tim, Can We Please Stop Drawing Trees on Top of Skyscrapers? – ArchDaily, arhcdaily.com 21.03.2012, 
https://www.archdaily.com/346374/can-we-please-stop-drawing-trees-on-top-of-skyscrapers (vaadatud 13.10.2020) 
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Sotsioloog Kristjan Peik oma artiklis „Ostlema tõukav avalik ruum“55 täheldanud 

Tallinnas rajatava Porto Franco tutvustusteksti juures, et selles loetletud kooslustele 

„suurepärane keskkond“ ja „ajaveetmisvõimalusi nii täiskasvanutele kui ka lastele“ ei 

leidu tegelikke vasteid – tegelik ruum ei paku lubatud „kasutusviiside kirevust“, 

tegelikkus on selgelt ainult tarbimine: poed ja teenused. Ta jätkab Telliskivi 

loomelinnaku ümber koondunud kuvandiga ning küsib: „Mida näeme … siis, kui heidame 

… tööstuskeskkonna ja linnamõnude kontrastile üles ehitatud hoolikalt lavastatud fotod 

ning videod kõrvale ja usaldame enda taju?“ ning tõdeb, et silmale nähtav on oluliselt 

rõõmutum. Taas on ala enam üles ehitatud tarbimisele endale, haljastust on vähe, 

domineerivad otstarbeta betoneeritud või asfalteeritud alad. See tähendab tarbimine, 

mis saab alguse kuvanditest ja päädib kinnisvara ostuga jätkub veel selles varas 

elamiselgi, ent kuvandis lubatu on selleks hetkeks tegelikult rajatu taustal sujuvalt 

marginaliseeritud – sa mitte ei tarbi elamist, vaid (jätkuvalt) toodet, mis on ikka 

seesama kuvand, mille kujundamine läbi erinevate meediumite kui perpetuum mobile 

edasi käib. Ent ruum on midagi enamat, nauditava ruumi kogemust ei saa taandada 

pelgalt tarbimisele, see on, see peab olema (lisaks) midagi muud56. 

Selline kinnisvara, kodu, kui kauba käitlemine57, neile peenekoeliste reklaamide 

vormimise näol, on kujundanud meile ajastu, kus arhitektuur seisnebki kuvandis ja on 

lõpuni viimistletud ja stiilne, hetke ajas – aga taoline lõpetatus ei jäta ruumi omanikule 

– inimesele – võimalust vürtsitada ruumi oma isikupäraga, mistõttu on See 

arhitektuurne teos tegelikult juba eos surnud.58   

Siinkohal meenub ja tekivad paralleelid Ene-Liis Semperi 2000. a videoga „Lakutud ruum“59 – kuvanditel pakutakse 

meile ei midagi rohkemat ega vähemat kui steriilseid, liigpuhataid ja vigadeta ruume, kõik sädeleb korrektsusest. 

Eespool toodud pilte (ill 14-16) kõrvutades tekib paratamatult tunne, kuidas mäng käib 

mitte kodude pakkumise, vaid üksteise üle trumpamise peale: just Siin täituvad Sinu 

unistused, alles Siin sa elad. Mispuhul on paslik teatri konteksti abil meelde tuletada, et: 

Pole eriti korrektne, kui teater ise reklaamib oma lavastust kui suursündmust, 

mõnikord isegi kui üleliidulist.60 

 
55 Peik, Kristjan, Ostlema tõukav avalik ruum – sirp.ee 15.01.2021, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/ostlema-toukav-avalik-ruum/ 
(vaadatud 15.01.2021) 
56 Lefebvre, Henri, Toward an Architecture of Enjoyment, Minneapolis: University of Minnesota Press 2014, lk xvii (Stanek, Łukasz, 
Introduction, siseviide: Mario Gaviria, March 2012) 
57 Kodu kaubana käitlemist on nt tõdenud Farha, Leilani dokumentaalfilmis: Gerten, Fredrik, Push, WG Film AB 2019 
58 Crawford, Ilse, A frame for life, United States of America: Rizzoli International Publications, Inc 2014, lk 37 
59 Vt nt Ene-Liis Semper tööd, 2000-2003 Lakutud ruum - vana.cca.ee, https://vana.cca.ee/webarchive/semper/tood.htm (vaadatud 
03.04.2022) 
60 Panso, Voldemar, Teatriartikleid ..., lk 208 
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Iga uus arendus näib innustuvat võistlusest, kus eesmärgiks on end eelmisest 

luksuslikuma ja ainulaadsemana reklaamida, püstitades kord korralt rekordeid nii 

vormi kui sisu autentsuse püüdlustes.  

AUTENTNE 

selline, mida saab täiesti usaldada, mis on ehtne ning mis põhineb algallikail 

Ja nii nagu dramaturgi ja kunstiteadlase Eero Epneri sõnul juhtub see näitlemises, 

peame tõdema, et nõndasamuti juhtub see ka uusarenduste juures: autentsena 

reklaamitud kuvanditesse ilmuvad paratamatult mõrad ja praod. Ka siin on sagedased 

peidetud nöörid, mis kinnitavad „autentsust maskina mõne ideoloogilise platvormi või 

pakendatud instinkti ette“ ning ka siin tasub meeles pidada, et tegelik „autentsus on 

võimalik käsitsi kirjutatud kirjades ning näost-näkku suhtluses … . Ja mis peamine: 

autentsus on võimalik siis ja ainult siis, kui me oleme meie ise, aga mitte siis, kui me 

oleme keegi teine.“61 Hoone saab olla autentne kodu siis, kui sinna on elama asutud ja 

seda on kutsutud tegema ka nt perekonnaseisult üksik ja ta ei pea tundma end 

kohmetu või ebaõnnestununa, kuna tema ostetud eluruumi kuvand on õnnelikud 

stiilitundlik ema, sportlik isa ja puhtust hoidev laps.  

Publikult teatris ei oodata pere või edukuse rolli, seal oled sa inimene oma pagasiga ja 

sellest tulenevate oma tõlgendusvõimalustega – erineval lähtel, aga võrdne võrdsete 

seas. Kohtame küll vanuselist määratlust – lavastus lastele, lavastus täiskasvanutele – 

mis teatud määral kehtib ka eluruumide maastikul, kus oma kodu on võimeline ostma 

täiskasvanu või et laste mänguväljakuga varustatud eluruum sobib ilmselgelt 

väikelastele. See aga on igati mõistlik eristus, mida ei saa öelda elustiililiste eristuste ja 

agitatsioonide kohta. Lavastust reklaamitakse tema sisus, mitte valitud sihtgrupi 

väärtustes. Alles pärast „kasutust“ võib lõpuks ka lavastusest saada müügiartikkel, 

millega käib kaasas legend: "Sa pead seda nägema!“. Sama legend saadab ka 

kultusarhitektuuri ja siin ongi oluline see, et ehitis (või lavastus) on saanud kultuseks läbi 

inimese kogemuse, mitte ette antud kuvandi ja kasutusjuhendi abil.  

 
61 Epner, Eero, Näitlemine autentsuse ajajärgul – Sirp, sirp.ee 17.08.2018, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/naitlemine-autentsuse-
ajajargul/ (vaadatud 19.01.2020) 
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ÜHEÜLBALISUS : ILMETUS 

Lubatud isikupärast, luksusest ja rahulolust õhkuvate kuvanditega palistatud jätkuvalt 

tihe kinnisvaraturg … 

„Kui uute korterite ehk esmamüükide osakaal 2020 I poolaastal oli rekordiline (24,8%), siis 2020 II poolaastal on 

vastav näitaja 23,4%, mis on samuti üks kõrgemaid. 2019. aastal olid samad näitajad paar protsenti madalamad. 

Tehingute arvu poolest on 2020 II poolaastal tegemist suurima esmamüükide tasemega, mida viimastel aastatel 

nähtud. 2020 aasta teises pooles müüdi 234 uut korterit rohkem kui aasta tagasi ning 387 uut korterit rohkem kui 

eelmisel poolaastal.“62 

 
ill 17: 19.04.2022 väljavõte arendustegevusest Tallinnas, allikas: citify.eu 

… toob aga selgelt välja arhitektuurse omanäolisuse puudulikkuse: silma jäävad teatud 

laialdast kasutust leidvad kindlad fassaadi- ja plaanilahendused (nt „räästata sara“, 

lainetavad rõdud ja mustad majad)63. Voldemar Panso on lavastuste kontekstis 

tõdenud, et esmakordselt mõnd etendust nähes on tekkinud tunne, nagu oleksid seda 

juba näinud64 – sama tunne on kohal ka meie arhitektuuriruumis liikudes või ka alles 

planeeritava hoone 3D-visualiseeringutega tutvudes, olgugi, et näed seda esimest 

korda. Kerly Ritval on õpilase ja tudengina sellist tuttavaga kohumise tunnet tõdenud 

erinevate uue aja koolimajade kogemusel ja kirjeldanud seda nõnda: „on tunne, nagu 

 
62 Maa-Amet, Korteriomandite 2020 II poolaasta turuülevaade, Maa-Amet 2021, lk 10 
63 Paulus, Karin, Oma stiil või … 
64 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 16 
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poleks ma viimased seitse aastat asukohta vahetanudki – niivõrd ühesugune on olnud 

ruum minu ümber.“65 Üheülbalisus ei seisa aga sugugi kaugel ilmetusest. 

ÜHEÜLBALINE 

ühekülgne ja liiga ühetaoline 

ILMETU 

1. (olemuse, oleku kohta:) mitte muljet avaldav, 
ühesugustest või eripärata osadest koosnev, 

sellisena ebahuvitav 

Heidamegi pilgu meie kaasaja arhitektuuri (siin ei ole piirdutud näidetega vaid elamute 

hulgast, näitamaks laialdast levimust) korduvusele kolme fassaadide trendi näitel: 

peened vertikaalsed puitribid (vahel ka horisontaalsed) (ill 21-23), ruutlikud avad 

lakoonilisel foonil (ill 24-26), räästata sarad66 (ill 27-28) ning staatiliselt lainetav 

klaassein (ill 30-31). Kas võiks neid trende ehk pidada moeks, selleks, mis on olemas 

lisaks uuele, „see, mis vastab sesoonile, see, mis täna välja mõeldakse ja homme ümber 

õmmeldakse“67? Aga, kas siin on märgata olulisi ümber õmblemisi, peale mahulise 

erinevuse? Pigem ei. Hoopiski võib sarnastest peentest puitribidest, räästatusest ja 

lainetavatest klaasseintest tuua näiteid ka neljateistkümne ja enama aasta tagant: (vt 

ill 18.-20), mis omas ajas uudsetena mõjusid, täna kaasaegsetena. Jah, moel on 

tendents naasta (nt hetke rõivamood oma suhtega 1990-ndatesse), aga tema üks 

tunnuseid on suhteline lühiaegsus – sellele ja eespool toodud sajandivahetuse aega 

jäävatele näidetele tuginedes saame väita, et meie arhitektuurimaastikul nähtava 

puhul ei ole enam ammu tegemist kerge moesähvatusega, vaid püsima jäänud 

mugava tüüplahendusega.        

  
 

ill 18: Tallinn, De la Gardie kaubamaja, 
valmis 1999 

allikas: autori foto 

ill 19: Kuressaare, Ferrumi kaubamaja, 
valmis 2002 

allikas: register.muinas.ee 

ill 20: Tallinn, Toompuiestee 35 
büroohoone, valmis 2008 

allikas: autori foto 

  

 
65 Ritval, Kerly, Kus ma olen ja kuhu minema pean? – Sirp, sirp.ee 18.12.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kus-ma-olen-ja-
kuhu-minema-pean/ (vaadatud 18.12.2020) 
66 Karin Paulus’e termin: Paulus, Karin, Oma stiil või … 
67 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 103 
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ill 21: Tallinn, Haven Kakumäe 
Residences, valmimas 

allikas: residence.havenk.com 

ill 22: Tallinn, Veerenni korterelamud, III 
etapp, rajamisel 

allikas: merko.ee 

ill 23: Saku, Kivilille Kodud, 
kavandamisel 

allikas: kivilille.domus.ee 

   

ill 24: Tartu, Ülikooli 2a büroohoone, 
valmis 2016 

allikas: projekto2.ee 

ill 25: Tallinn, Porto Franco, rajamisel 

allikas: portofranco.ee 

ill 26: Tartu, Väike-Turu 7 ärihoone, 
kavandamisel 

allikas: kaarsilla.ee 
 

  

 

ill 27: Tallinn, Vabriku 57, ehitusluba 
2021 

allikas: citify.ee 

ill 28: Tallinn, Soo 34, valmis 2019 

allikas: uusmaa.ee 

ill 29: Tallinn, Telliskivi 41, valmis 2021 

allikas: kinnisvara24.ee 

   

ill 30: Tallinn, Veerenni 23 büroohoone, 
valmis 2019 

allikas: re.ee 

ill 31: Tallinn, Sepise 7, kavandamisel 

allikas: re.ee 

ill 32: Tallinn, Volta kvartal, 
kavandamisel 

allikas: endover.ee 
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Täiendava kategooriana toon siia ka uushoonete lakoonilised ilmed Tallinna „mägede“ 

asumitesse rajatavate eluhoonete näol (ill 33-35), millede üht näidet – Pöörise Tänava 

elamud (ill 35) – on nt Siim Karro oma sisearhitektuuri eriala magistritöös kirjeldanud 

nõnda: „Need üksluised, monotoonsed, tasased tornid loovad emotsioonitut keskkonda, 

mis võimendab rutiini, mida selle elanikud igapäevaselt kordavad“, ning et nende ainsa 

eelisena Nõukogude ajal rajatud elurajoonide ees võib välja tuua ehituse kvaliteeti68.  

   

ill 33: Tallinn, Ümera kvartal 

allikas: 28b.umera28.ee 

ill 34: Tallinn, Paepargi korruselamud 

allikas: novarc.ee 

ill 35: Tallinn, Pöörise Tänava Kodud 

allikas: poorise.uusmaa.ee 

Aga mitte visalt püsiv tüüplahendus või ilmetus üksi ei ole murekohad, vaid ka nende 

tihedusest välja joonistuv isiksuste puudus, originaalsuse ja meisterlikkuse vaenamine, 

mis on tingitud jätkuvast ehitusbuumist – „maju tuleb püstitada kiiresti ja palju“69. 

Isiksuste puudus ei ole vallanud mitte ainult Eestit vaid kogu maailma, nagu on tõdenud 

Ricardo Bofill70 ja Leonhard Lapin71. Panso on lavastuse kontekstis sellise isikupäratuse 

sõnastanud nõnda: „Lavastajal pole enda poolt midagi öelda“72. Kohati näib, et ka 

arhitektuuris pole lavastajal omalt poolt midagi öelda, pole lähtematerjalidele midagi 

lisada.  

Vaesus sunnib laenama raha. Mõttevaesus sunnib laenama nägu. On neid, kes 

kogu elu on olnud kellegi moodi.73  

Puudu on individuaalsus, isiksused, kes oskaksid ka trende ja tüüpe isikupäraselt ära 

kasutada, et tulemuses oleks loetavad nii looja kui konkreetse asukoha omadused ning 

kohake lõuendil oleks reserveeritud ka veel tulevastele asukatele. Jällegi on Panso 

tabavalt illustreerinud individuaalsuse puuduse kohatust teatrikunstis, võrreldes seda 

maalikunstiga: 

 
68 Karro, Siim, Perceptual Despair at the Age of Flatness, masters thesis, Estonian Academy of Arts, faculty of Architecture, department 
of Interior Architecture 2019, lk 23  
69 Paulus, Karin, Oma stiil või … 
70 gestalten, Ricardo Bofill - Visions of Architecture – YouTube, youtube.com 05.03.2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=YgsssADcylo (vaadatud 19.02.2021) 
71 Leonhard Lapin Margit Mutso dokumentaalfilmis Protsess, AD Oculos Film 2020 
72 Panso, Voldemar, Teatriartikleid … lk 16 
73 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 94 
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See oleks sama, et kõik graafikud peaksid hakkama joonistama nagu Viiralt. 

Temalt on palju õppida – oskust, tehnikat jne. Kuid lugema ja joonistama peame 

kõik erinevalt, nagu joonistavad erinevalt Viiralt ja Raud või Kits ja Sagrits, ja nagu 

loevad erinevalt Laur ja Bauman või Karm ja Eskola, sest nad näevad, tunnetavad 

ja mõtlevad erinevalt. Just see erinevus erutab ja köidab.74 

Arhitektuurseid ruume peaksime me kõik looma erinevalt (vähemalt enam püüdlema 

selle poole, kui praegusel pildil), nagu tegid seda Jujol ja Barragan või Kahn ja 

Pormeister, ja nagu teevad seda Bofill ja Künnapu või Nishizawa ja Ingels. Sest vastasel 

korral, just sellest laenatud isiksusest, tekibki ilmetu üheülbalisus, teda kord korralt ikka 

uuesti kasutades ja nõndaviisi tema väärtuste hulknurki köndistades.  

Ruumid meie ümber aga kajavad kordamisest tekkinud justkui turvalisest ilmetusest ja 

kui professionaalid on kinni jäänud stampidesse, juhtub nii, et hoopis amatöör on see, 

kes olles vabatahtlikult oma aega pühendamas hoonele ega ole sellest rahalist tulu 

saamas, suudab luua midagi sootuks põnevamat, kui „stampides lohisev“ tunnustatud 

arhitekt (tõlgendades arhitektuuri konteksti Valle-Sten Maiste kirjeldatud 

harrastusnäitleja eelist repertuaariteatri tugitala ees75) – milleks meile sel juhul 

professionaalid? – sest „lavastajat, kelle kujutlusvõime ja kujundusjõud pole suuremad 

keskpärase näitleja omast … pole vaja“76. 

STAMP 

pimesi järgitav eeskuju või skeem, kulunud võte 

Jätkates tõlgendustel teatrikunstist: Eero Epner tõdeb, et teatrilavadel on palju näha 

„ilma idee, vormi ja sisemise teljeta näitlemist – näitlemist harjumuse tõttu ja 

kommunaalsete hüvede eest, meenutades pigem mõnusat klubilist tegevust kui 

kunstilist pretensiooni“ 77. Tema kirjeldatud ideetu ja vormitu ilmetus sobitub ka eespool 

välja toodud üheülbalisuse konteksti arhitektuuris, kus samuti võib põhi põhjuseks 

pidada liigset mugavust kord toiminud tulusatesse lahendustesse kinni jäämisel ja 

nende kordamise digiajastu mehhaanilist lihtsust.  

Me seame end ühte paika mugavalt sisse, ja kui tuul sinna väga peale ei puhu – 

lausa kopitame. Kolmekümneaastaselt mõtleme juba pensionile ja vahel näib, et 

muretseme rohkem rublade, kategooriate ja aunimede kui loomingu pärast.78 

Tulu on läbiproovitud versioonis hõlp tulema kuna hoonete püstitamise turg on 

jätkuvalt buumirütmides aktiivne. Selline käitumine ent riivib loodavatelt 

 
74 Panso, Voldemar, Teatriartikelid …, lk 46 
75 Kaugema, Tambet, Loperguse ... 
76 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 11 
77 Epner, Eero, Näitlemine autentsuse … 
78 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 47 



Magistritöö - ELAMISE RUUM - Ettepanek 

 

Eesti Kunstiakadeemia – Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Karin Laos – 20220520 
 

26 : 109 
 

ruumimaastikelt armutult maha nende elamist rikastava potentsiaali – lisakvaliteedi 

neile, kellede kasutusse need maastikud lähevad. Sobitub siia tõlgendada ka Epneri 

samas79 välja käidud mõtet, et „Näitlemine ei tundu neil hetkedel olevat midagi enamat 

Kadaka turu barbaarsest mürast, mis summutab selle, mis võiks tegelikult tõesti midagi 

tähendada.“ – loiult stampsed lahendid arhitektuuris tekitavad kokkuvõttes visuaalset 

müra ning päev päevalt emotsioonitult hävitavad ruumiloome ühiskondlikku 

potentsiaali, luues keskkondi, mis ei erine sadama-alal hoiustatavate konteinerite 

vahelisest.  

Stampidesse kinni jäämine korduva programmiga töös – nagu näitleja kordab igal 

õhtul sama lavastust ja on ohustatud tõigast, et käivitub programm ja kõik edasine 

töötab automaatselt, kaob tähelepanu ja kohalolek, kaob täpsus – on olemasolev oht 

ka arhitektile ning selle vältimiseks on oluline meeles pidada, et eesmärk on luua igal 

õhtul erinev etendus, mille tingib juba ainuüksi see, et iga õhtu viibib saalis erinev publik 

– „jõupingutus oleks suurem, aga ka tulemus põnevam.“80 Just siin joonistub välja 

oskuse olulisus: oskus juba läbi mängitud motiive uuesti kasutades neid värskes vormis 

rakendada, isikupäraselt, uues seades, sest ei ole võimalik kaht laulu ühesuguse 

maneeriga esitada, isegi, kui teosed on samalt autorilt81 … 

Lõpuks võidakse küsida: aga siiski, kuidas tekib see individuaalsus? Selle üle ei pea 

muretsema: selle üle ei tohi üldse mõelda. Tuleb mõelda elule ja loomingule. … Tuleb 

süveneda ellu ja olla treeningus. Tuleb säilitada värske silm ja uudishimu, mis on 

igavese nooruse lätted. Tuleb luua sellepärast, et teisiti ei saa, mitte sellepärast, et 

makstakse. Ja kõik. Nägu on nagu õnn, tema peale ei tule mõelda, teda ei tule taga 

ajada.82 

  

 
79 Epner, Eero, Näitlemine autentsuse … 
80 Autori tõlgendus teatrikunstist artikli põhjal: Sikk, Triinu, Strindbergi jultunud huumor (Peeter Raudsepa intervjuu Veiko Õunpuuga) 
– Sirp, sirp.ee 19.02.2021, https://sirp.ee/s1-artiklid/teater/strindbergi-jultunud-huumor/ (vaadatud 20.02.2021) 
81 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 297 
82 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 94 
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INIMMÕÕDE : INIMSUS 

Uusarenduste tempoga sammu pidada püüdes on arhitektuur mitte ainult 

originaalsuse ja meisterlikkuse rajalt, vaid ka inimmõõtme rajalt maha jooksmas. 

Oleme ajalises paigas, kus vaatame igatsevalt seljataha, õhates sinna maha jäänud 

inimliku arhitektuuri järele83. Ruumimaastikesse sisse asudes ei ümbritse kasutajat 

enam need kuvandid, mis planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessi ajal paika 

ümbritsesid ja milledesse end ihalevalt kujutleda võis, vaid on meeltega tajutavad päris 

pinnad ja meelelised aistingud: nt külm, soe, niiske, kuiv, kitsas, avar; mis omakorda 

tekitavad emotsioone: nt rõõmus, kurb, ärev, elevil, vihane. 

See inimmõõtmelisus, millele viitan, ei ole niivõrd ehitise osade proportsionaalsus 

inimese mõõtmetele, kuivõrd arhitektuurse keskkonna inimsõbralikkus: seesama 

inimtekkeline maastik, mis toetaks inimeseks olemist ja sellega kaasas käivaid tegevusi.  

INIMMÕÕDE (planeerimises) 

inimese vajadustele keskenduv […] arvestatakse 
inimeste taju, liikumise, huvide ja käitumisega […] 
soodustab kogukondlikku tegevust ja suhtlemist84 

INIMSUS 

inimväärikuse austamine, kaastunne teiste 
inimeste vastu, julmuse ning asjatu ranguse 

vältimine 

Näiteks Noblessneri sadamalinnaku keskväljak, taas Kristjan Peik’i tähelepanekuna, ei 

ole oma sillutatuses inimesetele linnaruumiline tegevuskoht, vaid sobib pigem pelgalt 

läbi jalutamiseks ja vaatamiseks – koht, mis arenduse visualiseeringutel mõjub 

meeleoluka kogunemiskohana, ent tegelikkuses inimtühja väljana.85 Olukorra 

muudavad trööstitumaks rulasõitu keelavad märgid (vt järgmisel lehel ill 36), mis 

tekitab küsimuse – kas ruumimaastike kasutusel on vanusepiirang?  

Küsimus on üles ehitatud eeldusel, et rulasõit on teismeliste pärusmaa. See eeldus aga tänast linnapilti vaadates 

tegelikult enam sugugi tõsi ei ole86 – ka mitmed 25+ ruumimaastikel seiklejad hoiavad rula truu liikumisvahendina 

au sees, kõrvu meie kõnniteed vallutanud elektritõukeratastega. See näitab, et tegelikult on eelmises lõigus viidatud 

ruumi kasutamine keelatud oluliselt suuremale vanusegrupile kui võis alguses eeldada. Omakorda leiame siit ka 

meie tuleviku prognoosi võime nõrkuse, kus me ei ole osanud ette näha, et need 15-20 aasta tagused noored, kes 

rulakultuuri Eestis viljelema asusid, seda ka 20 aastat hiljem viljelevad ja selle 21. sajandi ruumikultuuri osaks loovad.  

Viimatine inimarengu aruanne aga ütleb selgelt, et „Säästva arengu põhimõtteid 

järgivale ja head elukvaliteeti pakkuvale linnakeskkonnale on iseloomulik, et selles on 

hea olla nii 8- kui ka 80-aastasel inimesel“87, parandaksin seda vaid ühes: 0-100+-

aastasel. 

 
83 Caroline Voet intervjuus: Linsi, Laura, Reemaa, Roland (intervjueerijad), Inimlik ruumimõõde – sirp.ee 16.11.2018, https://sirp.ee/s1-
artiklid/arhitektuur/inimlik-ruumimoode/ (vaadatud 04.02.2021) 
84 Rahandusministeerium, Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks, 2018 – planeerimine.ee, 
https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf (vaadatud 12.02.2021) 
85 Peik, Kristjan, Ostlema tõukav … 
86 Autori isiklik tähelepanek Pelgulinnas, kus tänaval ja rulaväljakul on näha ka 25+ vanuses rulasõitjaid 
87 Eesti inimarengu …, lk 20 (Sooväli-Sepping, Helen; Roose, Antti, Sissejuhatus) 
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Zooloog Lennart Lennuk on omalt poolt avaldanud lootust mainitud Noblessneri kanti 

veidi ka loodustunnetust juurde tuua (seoses Eesti Loodusmuuseumi võimalustega 

Noblessneri kvartalisse kolida), mis seal praegu vajaka on.88 Sarnast looduse 

vajakajäämist on omakorda täheldanud taaskord Kristjan Peik ka Telliskivi 

loomelinnakus (rääkimata tarbimiskohustuseta kättesaadavast päikesevarjust või 

joogiveest) ning Patarei merekindluse (vt ill 37) ja Porto Franco visualiseeringutel, nähes 

sealsetes üksikutes puudes ja väikestes murulappides pelgalt dekoratsioone89. 

Dekoratsioon teatavasti ei oma aga muud eesmärki kui olla kujunduslikult kaunis ja 

pigem ajutine, hoides enese lähikonnas ka sõna „kattevari“90...  

   

ill 36: Tallinn, Noblessneri 
sadamalinnak, 2020 

allikas: autori foto 

ill 37: Tallinn, Patarei merekindluse 
visioon 

allikas: merekindlus.ee 

ill 38: Tallinn, Vibu tn 4 ja 2 vaheline 
läbikäik, 2020 

allikas: autori foto 

Ometi, hoolimata eelpool kirjeldatust, on Noblessneri sadamalinnak pälvinud 

tunnustust, nt Baltikumi kinnisvaraarenduste konkursil Baltic Real Estate Awards 2020 

linnaruumi taastamise kategoorias I koha91. Jah, tõepoolest, linnaruum, mis 

aastakümneid oli elanikule suletud on hästi rekonstrueeritud ja protsessi tulemis ka 

elanikule avatuks saanud. Kinnisvara vaateviklist ongi tegemist eduka projektiga (nt 

jahisadam, merevaatega korterid, kergliiklus autodest eraldi, erinevad hoonetesisesed 

kultuuriatraktsioonid), samuti muinsuskaitse seisukohalt, kus ajaloolised hooned on 

heas ehituslikus ja arhitektuurses kvaliteedis rekonstrueerituina saanud uued 

funktsioonid. Aga mis siis näib puudu olevat? 

… linnade, kuid eriti Tallinna linnapiirkonna kasv tehiskeskkonna hoonestuse ja 

taristuna on rajatud tihtipeale inimeste vaimsele ja füüsilisele heaolule tähtsa 

avaliku ruumi ja roheluse arvelt.92 

  

 
88 ETV, OP, E76, ETV 26.11.2020 – Margus Tabor’i intervjuu zooloog Lennart Lennukiga 
89 Peik, Kristjan, Ostlema tõukav … 
90 Eesti keele Instituut, Sõnaveeb … (vaadatud 04.02.2021) 
91 BLRT Grupp, Noblessneri sadamalinnak pälvis maineka Baltikumi kinnisvaraauhinna – blrt.ee 17.09.2020, https://blrt.ee/et/news-
list/noblessneri-sadamalinnak-palvis-maineka-baltikumi-kinnisvaraauhinna/ (vaadatud 20.04.2021) 
92 Eesti inimarengu …, lk 20 (Sooväli-Sepping, Helen; Roose, Antti, Sissejuhatus) 
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Mitmetel eelnevate kuvanditega meie meeltesse reklaamitud arhitektuurimaastikel 

puuduvad tegelikult kohad, kus sa saaksid olla lihtsalt inimene, mitte tarbija või tõrjutu, 

kohad, mis lubaksid sul häbitundeta tajuda sind ümbritsevat ja olla sellest positiivselt 

mõjutatud, mitte nt ühe kohvi hinna võrra vaesemana, õigustamaks oma olemasolu 

selles ruumis. Sobilik on siinkohal välja tuua üks võtmelistest põhimõtetest 

stsenograafia ruumiloomes, nimelt on see artefaktide, keskkondade ja olukordade 

loomises, mis on ettenähtud kehade poolt kasutamiseks, asustamiseks ja jälgimiseks, 

et toetada nende kehade arengut, avastamisi ja muutumisi.93 Kas arhitektuurse 

ruumiloome tugi saab/võib olla midagi muud? 

Arhitektuuril on oluline roll ka kaasinimese suhtes sallivuse kasvatamisel ja lõimumisel94, 

võrdsete võimaluste loomisel (vt ka feminism linnageograafias95) meie aga oleme 

aastakümneid harjutanud võimalikke suhteid kaaskodanikega tarastama piirete ja 

keelumärkidega (vt eelmisel lehel ill 38), moodustades kindluseid, mis taolises 

sildistatud kujunduses on ette määratud esile kutsuma nii kiivat kaitset kui ka 

üleastumisi. Võin arvata ühe algena taolisele oma vara kaitsele Nõukogude 

okupatsiooni perioodi, mil valitses hirm võõrvõimu ja nende-poolsete omastamiste ees, 

inimõigusi rikuti mitmel viisil ja tasandil.96 Nõnda aga end veel tänagi barrikadeerides 

me aina jätkame hirmu külvamist, omavahelist vaenu ja ebavõrdset kohtlemist ka 

ruumimaastikel. Kultuuriajakirjanik ja teatrikriitik Valle-Sten Maiste on meie sellist 

olemust tabavalt kirjeldanud nõnda:  

… defitsiitse parkimiskoha tagamiseks lohistab mõni mamsel töölt saabuvat onklit 

oodates hoovi tabureti. Maa ja mereäär on täis ähvardavaid joonistusi, mis 

kujutavad inimjalga koeralõugade vahel jm mõjuvaid „Eramaa“ silte. Reedeses 

rongis võib kogeda, et tubli jõumees on oma kaasat ja selle paari sõbrannat 

oodates tõelise rüütlina kinni pannud terve vaguni.97 

- - - 

Loodusressurss ei ole ainus, mis on kaduv väärtus98, seda on ka inimsus ning 

arhitektuuril on ka siin oma roll täita: lisaks ruumide struktuuri loomisele luua need 

ruumid selliseks, et need laseks ka meie inimsusel esile tõusta ja areneda kõrvu 

tehnoloogiate arenguga, soodustades suhteid ja suhtlemist.  

 
93 Donger, Simon, Scenography, England: The Crowood Press Ltd 2018, lk 7 
94 Peik, Kristjan, Ostlema tõukav … 
95 Nt Jauhiainen, Jussi S., Linnageograafia. Linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini, Eesti Kunstiakadeemia 2005, lk 
177-181 
96 Vt täiendavalt nt Okupatsioonide muuseum (tänase Okupatsioonide ja Vabaduse muuseumi endine nimetus – autori märkus), 
Õiguse vastu ei saa ükski - Nõukgude okupatsioon Eestis – okupatsioon.ee, http://www.okupatsioon.ee/et/andmed-ja-nimekirjad/214-
oiguse-vastu-ei-saa-uekski?start=3 (vaadatud 16.03.2021) 
97 Maiste, Valle-Sten, Miljoni dollari kvarteti hääbumisgruuv – Sirp, sirp.ee 11.09.2020, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/miljoni-
dollari-kvarteti-haabumisgruuv/ (vaadatud 20.02.2021) 
98 Loe nt Helm, Aveliina, Keskkonnakriisi küpsetamine – Sirp, sirp.ee 17.04.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/arvamus/keskkonnakriisi-
kupsetamine/ (vaadatud 16.03.2021) 
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KRIITIKA : ARUTELU 

Seoses töö uurimuse osas erinevate etenduste kajastuste ja arvustuste lugemisega 

ning hoides teravamalt silma peal ajalehe Sirp veebiväljaande arhitektuuri rubriigil 

jõudis minuni tõdemus, et taoline (võiks isegi öelda organiseeritud) 

kriitika/arutlus/tagasiside nagu me võime lugeda teatri rubriikidest, selle olemasolu 

arhitektuuri väljal puudub.  

KRIITIKA 

1. analüüsiv arvustamine, hindav arvamusavaldus, hinnangud või arvustused kogumina 

Sisulise arhitektuuri arutelu ja kriitika puudumise tõdemuse on hiljuti välja öelnud ka 

Mart Kalm, tuues positiivsena välja Eesti 90-ndate ajakirjanduse, kus kerkivate majade 

omanikud lausa ise ootasid põnevusega, mida kriitikud hoonetest arvavad – „aga nüüd 

on see [kriitika] kuidagi marginaliseeritud ja ühiskonna fookusest välja arvatud“99. 

Selline tähelepanek aga ei ole sugugi uus: 2011. aastal korraldas Eesti Arhitektuurikeskus 

välkloengu teemal „Arhitektuur ja kriitika“, otsides kriitikale kaasaegset tähendust ja 

ülesannet. Välkloeng tõi pildile küsimused „Kas kriitika on olemas?“, „Kust kriitikat 

leida?“, „Kes kriitikat loeb?“.100  

Vaatame kokkuvõtvalt, mis toonasel välkloengul ilmnes101: nimelt leiti, et hetke 

arhitektuuri (ja elukeskkonna) kajastamine igapäevases trükimeedias on rekordilises 

madalseisus. Kui arvukad koondamised päevalehtedest on väljalt likvideerinud 

kunstikriitikud, polegi midagi rääkida arhitektuuritoimetajate olematusest. Tähelepanu 

kirjutistes kuulub enam seostele majanduse, kultuuri, poliitika, logistika ja veel palju 

muuga, mis loob kriitika üheks iseloomujooneks laialitõmmatuse, lisaks on kriitika ruum 

pihustunud. Suuresti tänu arhitektuuri enda visuaalsete kujundite loome taseme tõusule 

on see viinud ta pigem fiktiivse avaliku ruumiloome meediasse. Selget pilti arhitektuuri 

kajastamise tuleviku prognoosiks ei teki: kas tulemuseks saab lõplik 

marginaliseerumine, kontrollimatu infovoog või miskit muud ei osata ennustada.  

See oli seis 2011. aastal ja oluliselt see kokkuvõte ei erine tänasest pildist: 

marginaliseerumine on endiselt jõus ja võib väita, et kontrollimatu infovoog on üks 

tänaste arhitektuurikajastuste iseloomuomadusi, tänu (toimetamata)  

sotsiaalmeediate jõudsalt kestvale pealetungile. Käimas on kriitika aktiivne „nuhvlite ja 

haibi“ ajastu nagu seda täheldas oma artiklis juba 2015. aastal kirjanduskriitik Johanna 

 
99 Ojakivi, Mirko, Uudis+ 1. tund, Vikerraadio 19.01.2021, Mirko Ojakivi intervjuu arhitektuuriajaloolase Mart Kalmuga 
100 Eesti Arhitektide Liit, EAK välkloeng: Arhitektuur ja kriitika – arhliit.ee, http://www.arhliit.ee/kalender/yritused/valkloeng-20-01-11/ 
(vaadatud 16.03.2021) 
101 Lõik põhineb EAK välkloengut „Arhitektuur ja kriitika“ kokkuvõtval artiklil: Ojari, Triin, Arhitektuurikriitika uued rõivad – Sirp, sirp.ee 
04.02.2011, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/arhitektuurikriitika-uued-roivad/ (vaadatud 11.02.2021) 
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Ross102. Ross toob samas (võttes kokku 2015. a kriitikateemalise kirjanduse suvekoolis 

arutatu) välja arhitektuurikriitika puudulikkuse ühe põhjusena tõiga, et arhitekti enda 

töö spetsiifikasse kirjutamine ei kuulu – ka arhitektuuriajaloolane Triin Ojari tõi 2011. a 

esile, et kriitika väljal on puudus kirjutavatest arhitektidest endeist103 – ja et Eestis 

puudub arhitektuuriteadus kui eraldi eriala (nt on aga Eestis õpitavate erialadena 

olemas Tallinna Ülikoolis kirjandusteadus104, Tartu Ülikoolis kirjandus- ja teatriteadus105 

ning Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida kunstiteadust Kunstiteaduse ja 

Visuaalkultuuri instituudis106). Viimasest ilmneb aga omakorda viide sellele, kuidas juba 

aastakümneid kestab nähtus, kus arhitektuurse ruumiloome kunst ei kuulu 

kunstiteaduste valdkonda vaid peab justkui nullist ise oma kunsti teadust rajama. Ometi 

on nt arhitektuuri ajastute stiilimääratlused Muu kunstiga ühised (nt modernism, 

juugend, barokk, gooti jpt). Kas arhitektuuri välja tagasisideks on tõesti rangelt vaja 

vaid arhitektuuri endaga seotud ajaloo ja teooriate tausta? Ei. Kuna arhitektuur on nii 

mitmete mõjuväljadega, siis peaks tema suunas lisaks arhitektuuri eriala endaga 

otseselt seotud spetsialistidele julgemalt sõna võtma ka kunstiteadlased ja kunstnikud, 

antropoloogid ja psühholoogid. 

- - - 

Kui nüüd vaadata tänaseid arhitektuuriteemalisi kajastusi ajalehe Sirp veebiväljaande 

näitel, leiame, et autorite hulk ning isegi nende erinev erialaline taust on 

märkimisväärne, ulatudes arhitektuuriajaloolasest ettevõtjani, kelledest paljude panus 

jääbki ühe artikli piiridesse või siis heal juhul üks artikkel 2-5 aasta jooksul. 

Järjepidevaima kirjutajana jääb silma Merle-Karro Kalberg, maastikuarhitekt, kes 

ühtlasi on ka vaadeldava ajalehe arhitektuuritoimetaja. Järjepidev kriitika annab aga 

kajastuste sisule järjepidevuse ja teemade üksteisele toetuvuse, võimalusi paralleele 

näha ja tuua ning märgata distsipliini arenguid ja ka võimaluse ülevaatelise kriitika 

tekkeks, kus vaadeldakse ühe autori loomingu kogu ahelreaktsiooni107, mida ongi üles 

näidanud teatrikriitikute väli. Nimelt – samuti  ajalehe Sirp veebiväljaande näitel – 

joonistuvad teatri rubriigis paremini välja järjepidevad kriitikud, nt Madis Kolk, Pille-Riin 

Purje ja ka siin loomuliku nähuna ajalehe teatritoimetaja ise, Tambet Kaugema ning 

lisaks paistavad mujalt veergudelt silma nt Keiu Virro (Päevaleht), Karin Allik 

(Postimees) ja Meelis Oidsalu (Postimees).   

 
102 Ross, Johanna, Kriitika nuhvlite ja haibi ajastusl – Sirp, sirp.ee 17.07.2015, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/kriitika-
nuhvlite-ja-haibi-ajastul/ (vaadatud 11.02.2021) 
103 Ojari, Triin, Arhitektuurikriitika uued … 
104 Tallinna Ülikool, Kirjandusteadus – tlu.ee, https://www.tlu.ee/ht/kirjandusteadus (vaadatud 29.04.2021) 
105 Tartu Ülikool, Kirjanduse ja teatriteadus – flku.ut.ee, https://www.flku.ut.ee/et/instituudist/kirjanduse-teatriteaduse-osakond 
(vaadatud 29.04.2021) 
106 Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteadus – artun.ee, https://www.artun.ee/erialad/kunstiteadus/kvi/ulevaade/ (vaadatud 29.04.2021) 
107 “Impressionistlikule kriitikale peaks järgnema ülevaateline kriitika, kus vaadeldakse ühe teatri, lavastaja või näitleja loomingu kogu 
ahelreaktsiooni.” Panso, Voldemar, Teatriartikleid ..., lk 206 
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Kvantitatiivsuse näide: võttes võrdlusesse ajalehe Sirp veebiväljaandes perioodil september 2020 – veebruar 2021 

(6 kuud) ilmunud artiklid, saame arhitektuuri rubriigis kokku 63 ning teatri rubriigis 83 artiklit; kuu keskmine artiklite 

hulk esimeses 10, teises 14 (sirp.ee, artiklid autori poolt loendatud 16.03.2021). 

Kuid olgugi, et teatrikunsti kajastus autorite järjepidevuses ja kvantitatiivselt veidi 

edestab arhitektuuri kajastusi, siis kvaliteedi lõtk on ka seal sees, esinedes nii mõnigi 

kord vaid tootekirjeldusena108. Ometi, lugedes 2020/2021 aastavahetuse eel siit 

(err.kultuur.ee) ja sealt (sirp.ee) kokkuvõtteid möödunud teatri- ja arhitektuuriaastast – 

kusjuures teatrihooaeg veel käib ja aastaauhindade jagamiseks läheb alles uue aasta 

27. märtsil, arhitektuuripreemiad ent on 9. detsembril jagatud – leiad sisulise erinevuse. 

Teatri poolelt vaatab vastu mahukam terava-pilguline tagasivaade koos järeldustega, 

nt: „Von Krahli Teatri, Tartu Uue Teatri ja ehk ka Vaba Lavaga võrreldavat ühtlaselt 

tugevat repertuaaripilti suurtes teatrites ei kohta. Tallinna Linnateater näib olevat veidi 

end otsimas, Eesti Draamateatri kultuuriloolised lavastused ei ole igavad, ent pole ka 

suurepärased. [---] Tulevikku minnakse praeguses Eesti teatris hea hooga.“109 Samast 

arhitektuuriaasta tagasivaadet ei leia ka uue aasta esimestel päevadel, taas paistab 

eksisteerivat vaid üks üksik hunt (nagu ka eluruumi ja avaliku ruumi otsese sidususe 

juures töö esimeses osas Eesti inimarengu aruanne): Elo Kiivet ja tema kokkuvõte, mis 

algab lausega: „2020. aastale tagasi vaadata ja öelda midagi rõõmustavat on 

ootuspäraselt üsna keeruline.“110 See on hea arhitektuuriaastat kokkuvõttev arutlus, ent 

kahjuks ainus omataoliste seas – ülejäänud ülevaateartiklid kajastavad pelgalt 

preemiate nominente ja laureaate lakooniliste nimekirjade näol111. 

Järjepidevama ja teravama arhitektuurikajastuse leiab aga hoopiski sotsiaalmeediast, 

kus postitusi külvavad nt sellised kogudused: Arhitektuuripolitsei112 (Facebook), 

Arhitektuurimäss113 (Facebook) ja Mitte_tallinn114 (Facebook ja Instagram). Kasutasin 

sõna „kogudused“ just selles mõttes, et neist näidetena välja toodutest õhkub igaühest 

konkreetset maailmavaatelisust ja ka stiililist eelistust, olgugi, et kõigi olemasolu 

eesmärk ühiskondlikult olulise ruumiloome alusega on. Veel paistab sealsetes tekstides 

silma liigne emotsionaalsus (sotsiaalmeedia platvormide lahutamatu joon), mis 

varjutab ridade vahel olemas oleva konstruktiivse kriitika. Oluliseks miinuseks nende 

lehtede juures on ka anonüümsus, mis just tõsiseltvõetavaim taktika ei ole – eeskätt 

 
108 Tsapov, Aleksander, Orissaare-Tallinn – Paide. Intervjuu Jan Teevetiga – Müürileht, muurileht.ee 15.01.2021, 
https://www.muurileht.ee/orissaaretallinnpaide-intervjuu-jan-teevetiga/ (vaadatud 15.01.2021) 
109 Kaugema, Tambet, Loperguse teatriaasta …, vt ka nt Viilup, Kaspar (toimetaja), Ülevaade. ... ja Epner, Eero; Epner, Luule, EPNERITE 
DIALOOG ⟩ Teater ja ühiskond on teineteisega lahutamatult seotud – Postimees,  leht.postimees.ee 30.12.2020 (vaadatud 31.12.202) 
110 Kiivet, Elo, Hea aeg – Sirp, sirp.ee 18.12.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/hea-aeg/ (vaadatud 18.12.2020) 
111 Vt nt Sirp, Eesti arhitektuuripreemiate nominendid – sirp.ee 04.12.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/eesti-
arhitektuuripreemiate-nominendid-2/ (vaadatud 31.12.2020) ja Viilup, Kaspar (toimetaja), Selgusid Eesti arhitektuuripreemiad 2020 
laureaadid – ERR Kultuur, kultuur.err.ee 09.12.2020, https://kultuur.err.ee/1201921/selgusid-eesti-arhitektuuripreemiad-2020-
laureaadid (vaadatud 31.12.2020) 
112 Arhitektuuripolitsei – Facebook, facebook.com,  https://www.facebook.com/arhitektuuripolitsei/ 
113 Arhitektuurimäss – ei koledatele kastidele – Facebook, facebook.com, https://www.facebook.com/groups/Arhitketuurim2ss 
114 Mitte_tallinn – Facebook, facebook.com, https://www.facebook.com/mitte.tallinn/ ja -Mitte_tallinn – Instagram, instagram.com, 
https://www.instagram.com/mitte_tallinn/ 
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usaldab inimene ikka ju selle arvamust, keda ta teab, kelle autoriteeti ta usaldab – aga 

keda usaldada sotsiaalmeedia grupis justkui iseeneslikult ilmuvate tekstide taga? 

Kui vaadata Facebook lehel nimetatud gruppide infot, siis leiab vaid Arhitektuurimäss juures administraatori ja 

moderaatori nimed, ülejäänud kahe juures on võimalik tuvastada vaid jälgijate nimistu.  

AUTORITEET 

1.1 vaimse mõjuvõimuga ning lugupeetud isik; üldise tunnustuse pälvinud isik, omal alal tunnustatud 
spetsialist 

Meie tänases ühiskonnas kehtib aga igaühe õigus arvamust avaldada, seda ka 

väljaspool sotsiaalmeediat (vt all ill 39 ja 40), mis aga tihtipeale päädib ühtlase 

müraseina moodustumisega, millest on pea võimatu läbi murda, eraldamaks arvamust, 

mis on sisukas ja kaalukas. See on nagu paneksid korraga kõlama 100 erineva 

kvaliteediga muusikateost ja püüaksid sellest ühishelist ära tunda Edvard Grieg’i teose 

„I Dovregubbens hall“115. Ka viimatine Eesti inimarengu aruanne leiab, et taoline 

sotsiaalmeediast pärit emotsionaalne suhtlusviis, mis on üle kandunud kogu 

meediaruumi ja sellest tulenev arutelu kehv kvaliteet on infoajastu suurimaid 

probleeme.116 

Juba aastakümneid tagasi ütles Tammsaare, et moodsa aja oht olevat – kõike 

teada ja mitte millessegi süveneda. [---] tahaks Tuglase sõnadega hoiatada, et – 

ei kuulataks ukse taga nagu köögitüdruk ega kuulutataks siis nagu prohvet.“117  

 
ill 39: allikas: Postimees, postimees.ee, 20.03.2021  
 

 
ill 40: allikas: Eesti Päevaleht, epl.delfi.ee, 20.03.2021  

- - - 

Kriitika, kui mitte ainult negatiivse vaid ka positiivse esile tõstja, ebakohtade esile tõstja, 

on distsipliini hindamatu edasiviiv jõud. Nagu õppesüsteemi üks oluline osa on 

 
115 “Mäekungiga koopas”, üks norra helilooja Edvard Grieg’i tuntumaid teoseid, kuula nt: Nosatš, Ilona, Klassikasäuts. Ilona Nosatš 
tutvustab Griegi pala "Mäekuninga koopas" – Klassikaraadio 28.03.2020, https://klassikaraadio.err.ee/1064129/klassikasauts-ilona-
nosats-tutvustab-griegi-pala-maekuninga-koopas (kuulatud 20.03.2021) 
116 Eesti inimarengu …, lk 18 (Sooväli-Sepping, Helen; Roose, Antti, Sissejuhatus) 
117 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 211 
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tagasiside, mis protsessi jooksul on suulises-kirjalikus jutustavas vormis (= kriitika 

artiklid) ning lõpuks hindelises (= arhitektuuriauhinnad). Nõnda nagu teatrikunstis 

hindab lavastaja arvustusi, mis on mahukad, mille kirjutamiseks on aega võetud ja mis 

liiguvad pelgalt kirjeldamisest kaugemale saavutamaks arutluse all olevale teosele 

väärt vastuse olemuse118 on taolises sisukuses kriitika/arvustus/arutlus vajalik ka 

arhitektuuris. Me ei saa isekeskis sinisilmselt tegutseda ruumides, mis puudutavad (sõna 

otseses mõttes) kogu ühiskonda. Seniseid arenguid ja tehtut on vaja kriitiliselt 

mõtestada, ainult seeläbi on võimalik tuvastada parandusi vajavad ebakohad119 ning 

mida rikkalikum on spetsialiseerunud tunnustatud kriitikute hulk, seda laiapõhjaliselt 

edukam saab ka tulemus ruumimaastike näol. Kriitika peab olema „… Kunstiliseks, 

ideeliseks ning eetiliseks nimetissõrmeks.“120 

Kriitiku kutse on üks raskemaid ja tänamatumaid, kui seda kutset võtta tõsiselt, 

kutsumusena. Ise pead teiste kallal irisema, teised irisevad sinu kallal. Keegi pole 

õnnelik, välja arvatud see, keda kiidetakse. Pealegi valitseb eelarvamus, et kriitik ei 

tohi vaimustuda, siis kaotavat ta kriitilise hoiaku. Peale kõige muu peab ta tundma 

teatrit erudeeritult; aga sellest üksi on vähe, ta peab tundma teatrit orgaaniliselt. 

Ja hea on veel isegi see, kui ta on osava sulega, pisut julgevõitu, valitseb täpselt, 

kujundlikult ning plastiliselt mõtet, valdab stiili jne.121 

- - -  

Eelneva, kogu kaardistuse osa juurde selgituseks: ma ei ole seni toodud arhitektuursete 

näidete juures kordagi maininud arhitekte – see on olnud teadlik valik. Töö eesmärk ei 

ole näidata näpuga konkreetselt ühegi looja poole, vaid üldisemalt tuua ebakohtade 

info ühiskonnani. Tuletada meelde, et kõik arengud ei ole automaatselt positiivsed 

arengud. Siin toodud näidete kõrval on ka loomulikult olemas head näited (ehkki 

eluruumide osas jäävad nad enamasti eramute valda, kus projekteerimisprotsessi 

juures on otsustajaks tulevane elanik ise), aga antud olukorras ei ole nad kohased, sest 

kohe, kui lahjendada pilti heade näidetega, kaob valvsus ja ilmub mõte: „aga tegelikult 

on kõik vist ikkagi pigem hästi ilmselt …“. Olulisus siinsete teemade välja toomisel ei 

paikne mitte heade ja halbade võrdluses vaid viimaste ülekaalus ja üldises apaatias 

sellest kõneleda. 

 

  

 
118 Tsapov, Aleksander, Orissaare-Tallinn – Paide. … 
119 Peik, Kristjan, Ostlema tõukav … 
120 Panso, Voldemar, Teatriartikleid ..., lk 208 
121 Panso, Voldemar, Teatriartikleid ..., lk 206 
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JÄRELM : BILANSS  

Ei ole lihtne enesele tunnistada, et viibid liialt unelmates, olles eneselegi teadmata 

jäänud kinni stampidesse ja seeläbi unustanud kellele sa tegelikult keskkondi lood,  ega 

ole ka sinu lähikondsed sind sellest paigalseisust kriitiliselt teavitanud. Ent seda rängem 

on (läbi)kukkumine, mida kaugemale seda alateadvuses koputavat teadvuse lävelt 

tagasi lükatakse – väikeste üheülbaliste elementide kasutamise tulemusel 

moodustuvad lõpuks juba terved kvartalid „ühetaolisi utoopiaid“122, mis oma sarnasuses 

on võimelised ka Google Maps’i segadusse ajama ega paku meie igapäevale 

lisaväärtusi neid ei üksikisikuna ega ka ühiskonnana kogedes.  

- - -  

Rännak läbi meie arhitektuuri välja ebakohtade kaardistamise, lisades sellele isikliku 

erialase kokkupuute (ja seda mitte ühe või nelja aasta vältel, vaid enama, arvestatava 

hulga aastate jooksul), toob nähtavale ka taustapildi, kus arhitektuur on surutud 

läbiarvutatud kasumiga programmi – omavalitsuse, arendaja, tellija programmi, mis on 

püstitatud maksimaalse tulu (nt asustusüksuse kasvav elanike arv ja sellest tulenevad 

uued tulud) ja minimaalse kulu saavutamiseks ning on suhteliselt kõigutamatu. 

Arhitektil on raske (et mitte öelda pea võimatu) tihedate tabeliridade vahele 

omaloomingut paigutada – ning tähelepanuta on jäetud see, et üks programm ei 

kohaldu tüüpselt igale paigale ega ajale, nagu ei kohaldu täiskasvanu beebi  hälli. Aga 

kui arhitekti panust ei peeta oluliseks … 

… hakkamata siin pikemalt peatuma kaasuval teemal erinevate ehitusobjektide juures infotahvlitel ja 

meediakajastustes arhitektide mittemainimise kombel või igakordsel selgitustööl, miks on arhitekti töö samavõrd 

oluline kui tema poole pöörduma sunnitud ehitustööde objektijuhi, tüürimehe, õpetaja, medõe või müüja amet …  

… kui tema olulisima – konkreetsele paigale ruumi esmase vormi kujutlemise osa on 

võimelised ära tegema tabelid ja tema abi ei vajata, siis ongi reaalsus, et ka arhitekt 

annab alla – tal kaob vajadus olla oluline, sest viited sellele puuduvad, kaob 

motivatsioon luua ruume, mis sisaldaksid lisaks praktilisele ka lisaväärtusi meie 

igapäevaelule ning ametijuhendist kaob loomingu ja vastutuse osa ning järele jääb vaid 

joonestustöö kirjeldus. 

  

 
122 Vt lähemalt Izbaš, Anna-Liiza, Äärelinna … 



UURIMUS : OTSING



Nimeta palun teatrikunsti kolm põhilist ruumiloome komponenti  (need ei pea olema vaid füüsilist 

laadi), seletades need ka ühe lausega lahti. Mis oleksid nende komponentide vasted arhitektuures 

ruumiloomes?

Kas oled kummagi ruumiloome, arhitektuuri ja teatrikunsti, hetkeolukorras täheldanud 
stampe/ebakõlasid, milledele tahaksid tähelepanu juhtida?

Ilmselt hakkan valest otsast peale, aga - kõik algab lavastuse teemast. 

Just teemast, mitte sisust - need on kaks eri asja. 

Teatrikunstis on seega lavaruum, inimesed selles ruumis, nende liikumise rütmid, muud objektid 

ruumis, valgused, helid - kõik need on ühe teema käsitlemise vahendid. Nii ruum kui inimene on 

ühtemoodi vahendid teema avamiseks.

Ja seda teemat võib lahendada nii narratiivselt kui abstraktselt.

Nii et konkreetsem ruumiloome algab sellestsamast teemast, kontseptsioonist antud teema käsi-

tlemiseks. 

Mida ma tahan öelda ja mis vahenditega ma seda ütlen.

Sealt edasi, eks see on nagu iga ruumiga….olulised on proportsioon, valgus, materjal…

Aga lavaruumis on kõik ajutine, nii et oluliseks võib pidada ka ruumi transformatsiooni poten-

tsiaali.

Selles mõttes on lavakujundust veidi keeruline võrrelda arhitektuuriga, arhitektuur tundub olevat 

siiski palju praktilisem, kuna on reaalne, s.o. kuna seda ümbritsevad reaalsed olud.

Teater tegeleb illusiooni loomisega, viidates reaalsusele.

Loomulikult on ka lavaruum oma olemuselt reaalne, s.o. see ehitatakse samuti mingitest reaal-

setest materjalidest. Aga oma olemuselt on see siiski alati reaalsusele viitav —ja selles luuakse 

teiste komponentide kaasmõjul uusi, tinglikke reaalsusi.

Esteetilised kategooriad võivad mõlemal puhul olla võrreldavad - on ju olemas õnnestunud ja 

vähem õnnestunud proportsionaalseid lahendusi. 

Aga kuna lavaruumis ei kasutata reegline loomulikku valgust ja valgus moodustab väga suure 

osa kummastki ruumikogemusest, nii teatris kui arhitektuuris, lähevad siin taas kord võrreldavad 

reaalsused lahku…

Võib-olla oleks õige öelda, et lavaruumis on võimalik luua referentse või kilde mingist arhitektu-

ursest tervikust, juhul kui tegijad suudavad selle killu olemuse ja tähenduse enda jaoks piisavalt 

selgelt sõnastada.

Ene-Liis Semper märtsis 2021

kunstnik, stsenograaf

A - Kujundiloome

B - Praktiline tasand mida on tarvis loojutustamiseks

C - Atmosfääri loome

Stamp on et käsitletakse vaid praktilist aspekti jättes kõrvale kujundiloome ja atmosfäär

Kristjan Suits märtsis 2021

teatrikunstnik, fi lmikunstnik, valguskunstnik
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UURIMUS : OTSING 

Eelnevas kaardistavas osas tõin nähtavale meie arhitektuuri välja ebakohad, millede 

põhipõhjusena näen 21. sajandi alguses vormunud ja tänaseni säilinud mentaliteeti. See 

on stampe soosivalt kiirustav, ruutmeetritele (ja seeläbi elamisele üldiselt) vaid rahalisi 

väärtusi kinnistav ning illustratsioonidega keskkondi (ja üht elustiili) idealiseeriv. 

Kaardistusest kujunenud pildist näen, et meie arhitektuur vajab muutust, 

mõttevärskendust. Aga kuidas sellega algust teha? Ilmselgelt ei piisa muutuseks vaid 

väikesest tekstilisest raputusest, vaid vaja on midagi enamat – on vaja uut sisulist 

eesmärki. Selle leidmisel on abiks arhitektuuri välja kaardistusest lisaks ebakohtadele 

ka end ritta seadvad viited konkreetsele puudujäägile – arhitektuursete keskkondade 

emotsioonivaesus. Sellist vaesust on COVID-19 leviku järelmina tõdenud ka 

kunstiteadlane Karin Paulus, otsides kodus (kodumaal) midagi, „mis sind kõditab“, 

otsinud seda meie (kunsti)ruumist: 

Vanasti – pandeemiaeelses maailmas – käisid eesti talupoeg ja vurle kõditust 

otsimas välismaal. [---] Lugemiselamusest elamusturismini, aga üldiselt on elu 

praegu siiski üpris elamusvaene ja on tekkinud elamusnälg. [---] Muidugi piisab ka 

aknast väljavaatamisest adumaks, et maailm on kogu aeg värske, muutumises: 

ühesugused pole ei pilved, vareste kraaksatused ega ka viimased lumehanged. [-

--] Ometi võiks meeleline maastikuarhitektuur, kus on midagi vaadata, aga ka 

nuusutada, katsuda, maitsta (saaks kas või vett!) ja kuulata, leevendada rändtaudi 

peale surutud orderit, pakkuda neitsilikku puudutust: kõditust ja rahuldust.123 

Sellest tähelepanekust tulenevalt on minu järgnev eesmärk suunata pilk senise 

vastaspoolele. See tähendab – kui täna on kaalukausid arhitektuuri kavandamisel 

(jätkuvalt) ratsionaalsuse poole kaldu, siis minu ettepanek on tõsta teisele kaalukausile 

hajunud emotsionaalsus ning jõuda mahtude tasakaaluni.  

RATSIONAALNE  

mõistuspärane, kainelt asjalik või loogiliselt 
seletatav, tunnetele vähe ruumi jättev  

 

EMOTSIONAALNE 

tundeelamusi, emotsioone väljendav, pakkuv või 
esilekutsuv; sisemiste, hingeliste tunnetega, 

tundmustega seotud, neil põhinev 

Sellel järgneval teel on eeltingimusteta ja -arvamusteta järelduste tegemiseks tarvilik 

jätta tahaplaanile senine: tabelid, stambid ja renderid. Jah, esimene neist on meie töö 

vaieldamatult oluline osa, ent seda on ka värskenduse otsing ise. See käik on teostatud 

Henri Lefebvre’i eeskujul, tema raamatu „Toward an Architecture of Enjoyment“ 

 

123 Paulus, Karin, Mis sind kõditab? – Sirp, sirp.ee 19.03.2021, https://sirp.ee/s1-artiklid/arvamus/mis-sind-koditab/ (vaadatud 
20.04.2021) 
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esimestes lõikudes toodust mõjutatuna, kus ta oma arutleva rännaku alguses, selles 

sisalduvat eesmärki – naudingulise arhitektuuri otsing – selgena hoides, arhitektuuri 

mõistet selgitades jätab sellest välja linnaplaneerimise ja maakasutuse124. Nõnda sean 

eesmärgiks oma järgnevas otsingus talitada ka mina, jättes kõrvale omavalitsuste ja 

arendajate huvid, nende ootused ja eeldused, et läheneda otsitavale võrdsemal 

tasemel – lähtudes tajudest ja üleelatavatest tundmustest. Jätkates Lefebvre’i mõttega: 

see ei tähenda mitte, et kõrvale jäetud ebaolulised oleksid, vastupidi, ent see on ainus 

viis vältimaks takistusi loomingulise mõtlemise teel, ainus viis barrikadeerimaks levinud 

lakkamatut mõtet: midagi pole ju parata, pole midagi mõelda ega arutleda, sest kõik 

on „kapitalismi“ poolt „blokeeritud“125. See on vajalik hetkeline tõrjumine, et taas-

avastada arhitektuuri seotus emotsioonidega.  

Olen kehtiva mentaliteedi muutmise algatuse teel seadnud esimeseks eesmärgiks 

otsida põhimõtteid, mis aitaksid meil luua arhitektuuri, mis pakuks mitte ainult peavarju, 

vaid ka emotsioone. Otsida ruumi, mis pakuks meile igapäevaelu elamust, sarnaselt 

sellele, mida peetakse kinniste saalide, ainukordsete reiside või ürituste privileegiks. 

Otsida ruumi, mis pakuks hingelist kosutust, sest teatavasti lisaks toidule, heale unele ja 

liikumisele vajab ju inimene ka häid suhteid ja meeldivaid emotsioone126, et meie olemist 

toetada ning meid ümbritseval keskkonnal on eelneva võimaldamises (ja ka piiramises) 

suur roll mängida. Esimeseks abivahendiks selles otsingus, mõtete avardamiseks, on 

pilk kõrval ruumiloomesse – teatrikunsti – ning teiseks, mõtteid vormistavaks vahendiks 

on konkreetsemad arutlused kunstimaailmale tuntud sõnaga „elamus“, tema 

tähenduste ja tõlgendustega, kui sõnaga, mis võtab kokku laekunud märgilised 

emotsioonid, alustades seda köiel kõndi teatrikunsti sissevaatel tugineva elamuse 

ruumi esmamuljega (ptk „Etendus : Vaatemäng“ viimane osa).   

ELAMUS 

muljetes või üleelatavates tundmustes väljenduv eriline psüühiline seisund; seda esile kutsuv sündmus 

- - - 

Ent miks alustada just teatrikunstist? 

TEATRIKUNST 

kunstiliik, kus näitleja(te), lavastaja jt koostöö tulemusena sünnib publikule vahetult etenduv vaatemäng 

Sest selle inspiratsiooniline ja õpetlik potentsiaal arhitektuursele ruumiloomele on end 

vaikselt ent järjepidavalt avaldanud elukorralduses, kus arhitekti professiooniga 

 

124 „What I propose to understand by „architecture“ is the production of space at a specific level, ranging from furniture to gardens 
and parks and extending even to landscapes. I exclude, however, urban planning and whats generally known as „land use planning“. 
Lefebvre, Henri, Toward …, lk 3 
125 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 4 
126 Peaasi, Vaimse tervise vitamiinid – peaasi.ee, https://peaasi.ee/ (vaadatud 30.04.2021) 
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paralleelselt olen olnud vaikivas kokkupuutes lavastustele ruumi loomisel. Oluline on 

täpsustada, et ülesanneteks ei ole olnud ise lavaruumi loomine, vaid lavastuskunstnike 

visioonidele jooniste kuju andmine; juba valmis kujunduse inventeerimine kui ka saali 

enese inventeerimine. Nõnda paralleelselt töötades avaldasid ka arhitektuurne ja 

lavaline ruumiloome ise üha enam paralleele, millest ajendatuna valmis 

magistriõpingutes uurimistöö kahe distsipliini ruumiloome samasustest127.  (Töö, mis ei 

oma küll erilist teaduslikku või kirjanduslikku väärtust, ent on siin üks olulistest 

käivitajatest sissejuhatuses toodute kõrval).  

STSENOGRAAFIA  

teatri- ja filmitegemise ala, mis hõlmab lavastuse 
ruumi loomist, sh etenduse või filmi lavakujundust, 

valgustust, näitlejate liikumist 

ARHITEKTUUR 

1. inimeste eluks ja tegutsemiseks vajalikku 
ruumilist keskkonda kujundav, ehitisi ja muid 
rajatisi planeeriv ning projekteeriv looming 

Väike tähelepanek sõnaseletuste otsinguil Sõnaveeb’ist: kui teatrikunsti ja stsenograafia vahel on erisus, teine kuulub 

esimese alla, siis ehituskunsti ja arhitektuuri vahel erisus puudub – sõnaseletus on mõlemale antud üks ühele sama, 

üks on teise sünonüüm. Aga kas tegelikus praktikas on? 

Teatrikunst sobitub siia ka kui arhitektuurist juba mõned sammud eespool olev 

ruumiloome kunst, mille sisulised ja oma ruumilised muutused on juba toimunud. 

Ruumid on ühest küljest üha reaalsemad (nt Von Krahli Teatri lavastuses „Pigem EI“ 

publiku vastas paiknev mahajäetud saali tribüün), teisest küljest abstraktsemad, enam 

ruumi enese tajumises ja kujutlemises, kogemises ja selle mängudes meie meeltega (nt 

Paide Teatri vabaõhulavastus „Eesti Jumalad“, kus tegevuspaiku ei defineeritud 

füüsiliste barjääridega vaid tegevusega, jättes publikule vabaduse kujutleda tegevust 

ükskõik millisesse sise- või välisruumi). Lavastused mängivad mitte ainult meie ruumi- 

vaid ka elutajuga ning selle ühise kogemisega (nt Von Krahli ja Paide Teatri koostöö-

lavastus „*******“)128. Publikust on saanud koos näitlejatega kunstiteose sisu ja 

installatsioon.129 

Teatri põhiline ülesanne ei ole enam olla lugude jutustamise paik, seda võimaldab 

suurepäraselt ka Netflix.130 Keskne on ühisesse, füüsiliselt jagatud aegruumi 

kokkutulek, mida eristab muudest rituaalidest ruumikogemuse pakkumine (ja 

ühine loomine) poeetilise funktsiooniga sümbolikeeles.131
  

 

127 Vt Laos, Karin, Stsenograafia : Arhitektuur, ruumiloome samasused, Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri teaduskond, Arhitektuur ja 
linnaplaneerimine, juuni 2020, arhitektuuriteooria ajaloo aines, õppejõud: Andres Kurg 
128 Oidsalu, Meelis, Teatud joviaalne ühisvangistuse tunne – Postimees, leht.postimees.ee 17.09.2020, 
https://leht.postimees.ee/7064225/teatud-joviaalne-uhisvangistuse-tunne# (vaadatud 10.12.2020) ja Virro, Keiu, Kas te olete oma 
ruumi(kogemuse)ga rahul? – Eesti Päevaleht, epl.delfi.ee 15.10.2020, https://epl.delfi.ee/artikkel/91349343/arvustus-kas-te-olete-oma-
ruumi-kogemuse-ga-rahul? (vaadatud 10.12.2020) 
129 Issak, Oliver, Millest me … 
130 Pullerits, Marie, Vaba tahte … - artiklisisene viide: „Mart Kangro mõtteavaldus Oliver Issaku juhitud etendusejärgselt vestluselt 24. VIII 
2020 Kanuti gildi saalis“ 
131 Pullerits, Marie, Vaba tahte … 
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ETENDUS : VAATEMÄNG 

„Standard“  

EFEKTNE : MÕJUV132 

Tallinna kesklinna katusekorter, esietendus 12. augustil 2020 „Glimbim ühes vaatuses …“. 

Eva Koldits, Kairi Mändla, Mirtel Pohla, Inga Salurand, Hendrik Kaljujärv, Triin Suvi.133  

ill 41: allikas: facebook.com 

Külastus 22. augustil 2020.  

Salapära, ärevust ja teadmatust, piinlikkust ja 

kohmetust.  

Välisuksel tervitatakse saabunud publikut kui vana 

sõpra ning juhatatakse etenduspaika, saatjaks lugu 

trepist, mis garanteerib, et kui mitte varem, siis täna 

märkad sa oma igapäevaelu üht märkamatut osa. Tühi penthouse. Pärast esimest 

hingetõmmet saad aru, et tegelikult ei ole ta päris tühi, seina ääres seisab külmkapp ja 

laud – nagu siis, kui oled uude eluruumi sisse kolimas. Esimese (osalus-) tegevusena 

antakse publikule võimalus valida endale koht, istuda sellele ja tajuda ruumi, vaikuses, 

vaid selle koha helide ja lõhnadega – võimalus, mis võiks kaasas käia iga uue kodu 

ostuga. Seejärel vilkam tegevus: vestlusring laua taga, kunst, meditatsioon ja lahkumine 

klaverimängu saatel. Füüsiline ruum ei domineeri vaid toetab tegevusi ja valikuid ning 

raamistab need, vaimne ruum aga avab meeled ja kujutluspildid, sest portaal nende 

tekkeks on tagatud. 

Arvustustes kajastub selgelt lavastuses viidatud luksuse äratundmine tema 

mitmetahulisuses134 - ta oli hästi tuntav nii viidetes kui füüsilistes väljundites135,136. 

Sarnaneb enim päriselulise ruumiga: publik on segustatud etendaja ja ruumiga, viimast 

aegajalt muudetakse kergete detailidega ning publikule antakse aega mõelda ja 

tunnetada ja settida. Olulisimad ruumimuutused tuuakse esile/võimendatakse pelgalt 

sõnadega.   

 

132 Siin ja järgnevate kajastatavate etenduste juurde olen toonud ka vasted töö alustamisel teatrikunstile otsitud, tema elamuslikku 
olemust mõista aitavatest iseloomustavatest märksõnadest, vt Lisad – autori märkus 
133 Eesti Teatri Agentuur, Standard … 
134 Allik, Karin, Luksus ei ole standard – Postimees, leht.postimees.ee 01.09.2020, https://leht.postimees.ee/7052616/luksus-ei-ole-
standard (vaadatud 29.10.2021) 
135 Viilup, Kaspar (toimetaja), Ülevaade. ... 
136 Issak, Oliver, Millest me … 
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„Blablabla“  

UNENÄOLINE : LUMMAV 

Paide Teater, esietendus 30. september 2020. Lavastajad Eva Koldits ja Anne Türnpu, 

kunstnik Kairi Mändla, valguskunstnik Airi Eras, helikunstnik Jaan Pehk.137  

ill 42: allikas: paideteater.ee 

Külastus 30. september 2020.  

Värvi, liikumist, kompaktsust ja sahinaid, ootamatust.  

Paide Teatril on olemas mõnusaks ärakasutuseks 

adekvaatne suur saal, ent siin on otsustatud kolida 

publik koos näitlejatega lava ruumi – intiimsemasse 

väikesemahulisse ruumi. Etenduse juures on teravalt 

näha vahe joonise138 ja päriselu vahel: jooniselt kajab sulle vastu tühi staatiline ramp 

heas värvikoodis, ent lavastuses saab sellest dünaamiline pinnas, kus iga värv on 

tõendatult omal kohal. Erinevus joonise ja päriselu vahel on inimene – näitleja – kes talle 

antud vahenditega on pannud ruumi elama ja elamusi pakkuma. Pealtvaatajana tekib 

tahtmine kaasa joosta, tõmmata endale selga kuldne rüü ning joosta sähvatustena üle 

staadioni. 

Arvustustes on kiidetud efektset ja erksavärvilist lavakujundust ning publiku enestega 

lavale tõstmise osas võib välja lugeda vaid kiitust – nii on ruum tõmmatud väiksemaks 

ja õdusamaks.139 Lavale valitud toonid on ristitud puhasteks ja efektseteks, seejuures 

hoolikalt komponeerituiks ja rangelt piiratuiks ning tulemus ei „väsita silmi 

üleküllusega“. Ühtlasi on tõdetud, et kujundus „kõlksub“ lavastuse sisuga kokku.140 

„Blablablas“ on ühendatud liikumine, värvid, sõnad ja muusika nii, et mõte liigub 

sünesteesia suunas. Selline mäng hakkab vaataja peas oma elu elama ja edasi 

kerima, ikka seal kuskil tajuväljade ristumiskohas.141 

  

 

137 Paide Teater, Blablabla – paideteater.ee, https://www.paideteater.ee/blablabla (vaadatud 06.12.2020) 
138 Käesoleva töö autor koostas kõnealusele lavastusele lava joonised kunstniku juhiste järgi – autori märkus 
139 Virro, Keiu, Kiri ja keel uperpallitavad teatris – Sirp, sirp.ee 30.10.2020, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/kiri-ja-keel-
uperpallitavad-teatris/ (vaadatud 04.02.2021) 
140 Allik, Karin, Blablabla: Paide teatri võimas keeleuuendus – Sirp, sirp.ee 13.10.2020, https://leht.postimees.ee/7085419/blablabla-
paide-teatri-voimas-keeleuuendus?_ga=2.48300902.1363306299.1602840299-2131796555.1587984685 (vaadatud 04.02.2021) 
141 Virro, Keiu, Kiri ja … 
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„Kas te olete oma kohaga rahul“  

OOTAMATU : ÜLLATUSLIK 

Kanuti Gildi SAAL, esietendus 24. augustil 2020. Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner, 

Maria Arusoo, Oliver Kulpsoo, Artjom Astrov, Annika Üprus142. 

ill 43: allikas: saal.ee  

Külastus 28. oktoober 2020.  

Rahu ja vaikust, vaated ja mittevaated, kohane ja 

kohatu intiimsus ning selle kõige kordav jäävus, mis 

esialgse rahu sujuvalt rahutusega asendab. 

Ka siin (nagu lavastuses „Standard“) anti publikule 

esmalt (piiratud) vabadus valida endale koht, istuda 

ja tajuda ruumi selle vaikuses, vaid selle koha helide ja lõhnadega ja oma kaasa võetud 

emotsioonidega. Kitsuke lagunev ruum: lagunev nagu kuvand pärast sissekolimist, kui 

avastad end naabermaja tumma välisseina piidlemas või naabrit sinu aknasse 

vahtimas. Paratamatult oli saalis enim elevust tekitav tõik, kus üks etendajaist eneselt 

rõivaid eemaldama asus. Isiklikult saamata kunagi päriselt aru laval sellise võtte 

põhjustest, suutsingi sealses kontekstis genereerida vaid ühe mõtte selle käigu 

mõttekuse toetuseks. Tee alastuseni algas (õpetavast) stseenist, kuidas broneerida 

oma sõpradele istekohti puistates neile enesega kaasas olnud esemeid – see allegooria 

omakorda kattub minu töö ajendis välja toodud viitega, kuidas me endiselt kujundame 

eneste ümber barrikaade, kaitseme kiivalt oma ja tõrjume väliseid. Privaatsus on 

oluline, aga teatud piirist naeruväärne ja ühiskonnast välja jättev. 

Kui vaadata lavastuse ruumi, siis leiame teise samasuse etendusega „Standard“: ka see 

sarnaneb enim päriselulise ruumiga: publik on taas oluline osa ühes etendaja ja 

ruumiga – sa pole mitte ainult nägija vaid ka füüsiline kogeja143. Lavastus on üles 

ehitatud tausta märkamisele (nagu John Cage’i teos „4.33“ ...): oluline on see, mis saalis 

toimub koos kõigi helidega: nihelemised, sahistamised, sügamised ja ohkamised.144 See 

kõnnib reaalsuse ja väljamõeldise piiril andes nõnda tajuväljale võimaluse sirutuda, mis 

paneb „uusi seoseid looma – edasi, tagasi ja külgsuunas mõtlema“, toimima hakkab iga 

vaataja individuaalne145 taust.146
  

 

142 Kanuti Gildi Saal, Kas te olete … 
143 Pullerits, Marie, Vaba tahte ... 
144 Ala, Janar, Taustamängijate tuleproov – Postimees, leht.postimees.ee 29.10.2020, 
https://leht.postimees.ee/7097965/taustamangijate-tuleproov (vaadatud 10.12.2020) 
145 Issak, Oliver, Millest me ... 
146  Virro, Keiu, Kas te … 
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„Tilda ja tolmuingel“  

EFEKTNE : MÕJUV 

Teater Vanemuine, esietendus 24. oktoober 2020. Alusteose autor Andrus Kivirähk, 

lavastaja-koreograaf, libreto ja lavakujunduse idee autor Mare Tommingas, helilooja 

ja heliefektide autor Vaiko Eplik, lava- ja kostüümikunstnik Takinada, videograafik-

animaator Taavi Varm, valguskunstnik Priidu Adlas147 

ill 44: allikas: vanemuine.ee 

Külastus 31. oktoober 2020. 

Veidi valgust, palju varju, liikuvad pildid ja liikuvad 

kehad. 

Lavastus, mille alusteksti tundmine ei ole elamuse 

saamisel määrav148 kuna laval (ja saalis) liikuv visuaal 

pakub emotsioone ka neile kirjanduslikke vasteid 

teadmata. Mina tundsin etendusele minnes alusteksti, mistõttu oli loodud visuaalist 

boonusena võimalik noppida ka kirjanduslike illustratsioonide maasikaid. Kuna 

tegemist on balletiga, mitte sõnalavastusega, on visuaalil kandev roll – seda nii keha- 

ja pildikeeles, füüsilise elemendi keeles, viimast seejuures oli laval loetletud kolmest 

kõige vähem – ruumi oli jäetud liikuvatele kehadele. Füüsilised kujundid olid lakoonilised, 

maketilaadsed ja oma eesmärgilt valguse-varju mängu esile tõstvad, mitte reaalselt 

kasutatavad, meenutades meil 1930-ndatel pead tõstnud ekspressionismi 

lavadekoratsioonide praktikas149, 150. Lavastuse tantsu toetava visuaali märksõnadeks 

ongi vari ja video (seejuures erinevad tasapinnad, milledele video projitseerida). Ehk siis 

– võimalus nõjatuda seljatoele, lülitada allegooriate nupp välja ja vaadata ja kuulata 

just seda, mis parasjagu lindilt tuleb. 

(Tegemist on eeskätt lastelavastusega, mida tuleks ehk ka arhitektuuris enam 

praktiseerida: lavastada lastele, mis aga ei tähenda kujunduslikku hinnaalandust, ehk 

pigem vastupidigi) 

 

  

 

147 Teate Vanemuine, Tilda ja tolmuingel – vanemuine.ee, https://www.vanemuine.ee/repertuaar/tilda-ja-tolmuingel/ (vaadatud 
16.11.2020) 
148 Einasto, Heili, Post-dramaatiline tantsu-uurimus ja numbriballett – Postimees 12.11.2020, https://leht.postimees.ee/7108845/post-
dramaatiline-tantsu-uurimus-ja-numbriballett (vaadatud 16.11.2020) 
149 Laos, Karin, Arhitektuur : …, lk 5 
150 Vt nt lavastus „Taevane ja maine armastust“ Narva Teater 1932 - Peil, Voldemar, Lavakujunduse sünd. Tallinn: Eesti Raamat 1989, 
fotodega vahelehed, 1. lehe tagumine külg, ülemine foto 
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„Sinust saab tantsija“  

LABÜRINT : RÄGASTIK 

Sõltumatu Tantsu Lava, esietendus 2. juulil 2020 festivalil Baltoscandal. Lavastaja: Liis 

Vares, tantsijad: Helen Reitsnik, Katariina Unt, kunstnik: Kristi Kongi, helikujundaja: Ekke 

Västrik, valguskujundaja: Siim Reispass, dramaturg: Taavet Jansen151 

ill 45: allikas: stl.ee 

Külastus 13. november 2020. 

Kogunemine ja koha valik (samaselt lavastustele 

„Standard“ ja „Kas te olete oma kohaga rahul“), 

inimesed meie vahel ja ümber, aga etendaja on see, 

kes vormistab ruumi sinu ümber; valgus ja värv: soe, 

külm; vahelduvus – tajudele kõdi152. 

Lavakujundus on terviklik kunstiteos kus kandva põranda (nii otseses kui kaudses 

mõttes) moodustab Kristi Kongi loodud „maalivaip“. Kunstnik ei pelga etendajate poolt 

lisanduvaid liikumisi (loe: jälgi) maalile, sest see ongi protsessi loomulik osa.153  

Aga, olgugi, et lavastust peetakse oluliseks just ruumi kõnekuse154 poolest, siis minul töö 

kontekstis tõusis kõrgemale hoopis kaalukauss, millel lavastaja poolt kirjeldatud mõtte 

kontseptsioon:  

... see näitlejaks olemine ja tantsijaks olemine ei toimu ainult laval, see on elus 

täpselt sama moodi. ... kas sa oled meelelt tantsija või meelelt näitleja. Ja mulle 

tundub, et praegu on nii, et me kõik peaksime harjutama vaikselt tantsijaks 

olemist155.  

See siin on taas viide liialdustele ja võlts-autentsustele nagu viitab ka töö peatükis 

„Kuvand : Unelm“ välja toodu.     

 

  

 

151 Sõltumatu Tantsu Lava, Sinust saab tantsija – stl.ee, https://stl.ee/lavastus/sinust-saab-tantsija/ (vaadatud 16.11.2020) 
152 Virro, Keiu, Baltoscandal, eripärane festival iseäralikul ajal – Eesti Päevaleht, epl.delfi.ee 06.07.2020, 
https://epl.delfi.ee/artikkel/90372755/baltoscandal-eriparane-festival-isearalikul-ajal? (vaadatud 18.03.2020) 
153 Häkli, Ave, Sõltumatu Tantsu Lava uus lavastus uurib tantsuga seotud küsimusi – ERR Kultuur, kultuur.err.ee 23.09.2020, 
https://kultuur.err.ee/1138496/soltumatu-tantsu-lava-uus-lavastus-uurib-tantsuga-seotud-kusimusi (vaadatud 18.03.2021) 
154 Karulin, Ott, Seal ja praegu – Sirp, sirp.ee 20.07.2020, https://sirp.ee/s1-artiklid/teater/seal-ja-praegu/ (vaadatud 18.03.2020) 
155 Liis Vares artiklis: Häkli, Ave, Sõltumatu Tantsu ... 
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„Felicitas“  

INDIKATIIVNE : VIHJAV 

Theatrum, esietendus 13. veebruar 2020. Autor ja lavastaja Andri Luup, kunstnik Brigita 

Viik, helilooja Tõnis Leemets, valguskunstnik Emil Kallas156 

ill 46: allikas: theatrum.ee 

Külastus 14. november 2020. 

Indikatiivsust, kaadreid ja tsoone, igapäeva ja sellega 

kaasnevat (moe)hullust ja järgnevat (eeldatult 

igavesti) toimiva mehhanismi lagunemist; „õnne ja 

rõõmu veidi nihestatud vormis“157. 

Siin rullitakse ilmekalt meie silme ees lahti viide 

inimlikkuse kaduvusele. Lugu, kus meile osutatakse igal sammul inimlikkusele ja selle 

teadvustamise vajadusele ning tema võimalikkuse lihtsusele. Näiteks „need omadused, 

mis Tarvit Felicitase juures võluvad, pole ju üleinimlikud, vaid vastupidi, lihtsalt inimlikud. 

Felicitas ei ole mitte ainult võimekam kui Jana, vaid heatahtlikum, ja ses tähenduses 

hoopis inimlikum Janast.“158 See on lavastus, mille peateema on inimese üksindus ja 

sellest tulenev tõuge tehnoloogia kasutuse poole (õigustus selle kasutamiseks). Meie 

ees vormitakse vastust küsimusele, et kui inimene on ennast isolatsiooni elanud, kas 

tehnoloogia ikka on see õige abimees, mis aitab seda isolatsioonist tekkinud tühimikku 

täita, kas see on see kindel abivahend, mis aitab meil olla paremad inimesed159 või 

oleme me selleks ainuvõimalikuks abistajaks ise? See toob valusalt (aga 

tragikoomiliselt) meie silme ette suhtluse, omavaheliste kontaktide olulisuse. 

Lavastuse ruumi seisukohast on märkimisväärne indikatiivsus seinu tähistava hõreda 

puitribistuse näol ning ruumi eri tsoone markeerivad tasandite erinevused – ei ole seinu, 

on kõrguste vahe, millest tekib kujutlus elutoa ja koridori, eluruumide ja „teenija“ 

ruumide, avaliku ja saladuse vahel. Samuti on oluline loo traagikat toetav ja pehmendav 

meeltele mahe ja soe kooskõlaline värvivalik.  

 

156 Theatrum, Felicitas – theatrum.ee, https://www.theatrum.ee/lavastused/felicitas/ (vaadatud 16.11.2020) 
157 Weidebaum, Reet, "Felicitas" toob rõõmu nihestatud kujul – ERR Kultuur, kultuur.err.ee 11.02.2020, 
https://kultuur.err.ee/1034053/felicitas-toob-roomu-nihestatud-kujul (vaadatud 18.03.2021) 
158 Oidsalu, Meelis, Ühe perekonna totaalne allakäik – Postimees, leht.postimees.ee 02.03.2020, https://leht.postimees.ee/6912093/uhe-
perekonna-totaalne-allakaik (vaadatud 18.03.2021) 
159 Näitleja Liina Olmaru kommentaar lavastuse sisule - Weidebaum, Reet, "Felicitas" toob … 
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„Carmen“  

MUUTUV : LIIKUV 

Paide Teater ja Must Kast, esietendus 26. november 2020. Autor Georges Bizet, 

lavastaja ja tõlke autor Peeter Volkonski, kunstnik Iir Hermeliin, muusika juht Ele Sonn, 

valguskunstnik Karolin Tamm, liikumisjuht Jaanika Tammaru, helitehnik Kenn-Eerik 

Kannike, grimmikunstnik Margit Lepla.160 

 
ill 47: allikas: paideteater.ee  

Külastus 5. detsember 2020. 

Veidi burleski, (steam-) punki ja Día de Muertos’t. 

Vana hea palagan, mis aitab sul unustada igapäeva 

mured.  

Lava tahaossa on paigutatud „müür“, mis võimaldab 

näitlejal ka sealt kaudu lavale siseneda, lisaks 

külgedelt ja eest liikumistele – ruum lõi „hullamiseks kõik eeldused ja suure vabaduse“161. 

Olgugi, et lavakujundus omab selles lavastuses lahutamatult olulist rolli meile meelte 

kaudu elamuse kohale toomisel, ei kao selle visuaalse toimivuse taustal loo tegelased 

– need jutustatava loo enese värvikad, omakorda laiade pintslitõmmetega maalitud 

inimtüübid162. 

Ma ei tea, kas õlult raskustunnet rookiv elamus sellest lavastusest oli tingitud 

koroonaaja pingetest või puhtalt tema enda lavastuslikust õnnestumisest, aga ma tean, 

et ma ei olnud ainus, kes pärast etendust sellist vabanemise tunnet tundis163. Auri Jürna 

on lavastuse edu defineerinud kombinatsiooni jõuna: 145 aastane ooper, millele lisatud 

tänane „lugu, stiil, sõnum, meeleolu, tegijad, aeg, koht, publik“ ning tulemuseks on 

ootamatu uudsus ja värskus – ta viitab asjaolule, et tihtipeale lavastajad hoopiski 

unustavad, soovis ilmtingimata painutada vana žanr oma modernistlikku nägemusse, 

et selle toimivad osad tegelikult ei vaja uuendamist.164   

Ruum oli täis maagiat, liikumist, vihjeid ja tundeid.  

 

160 Paide Teater, Carmen – paideteater.ee, https://paideteater.ee/carmen (vaadatud 06.12.2020) 
161 Jürna, Auri, Kui midagi polegi laita – Sirp, sirp.ee 18.12.2020, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/kui-midagi-polegi-laita/ 
(vaadatud 20.03.2021) 
162 Näitleja Joosep Uus artiklis: Reinberg, Tiit, «Carmen» tegi meeldiva üllatuse – Järva Teataja, jarvateataja.postimees.ee 28.11.2020, 
https://jarvateataja.postimees.ee/7120129/carmen-tegi-meeldiva-ullatuse (vaadatud 20.03.2021) 
163 Tundis ka nt Tiit Reinberg; Reinberg, Tiit, «Carmen» … 
164 Jürna, Auri, Kui midagi … 
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„Kuritöö ja karistus“ 

EFEKTNE : MÕJUV 

Eesti Draamateater, esietendus 13. detsember 2020. Dramatiseerijad, lavastajad ja 

lavakujunduse autorid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo (külalistena), valgus- ja 

videokunstnik Petri Tuhkanen (külalisena), helilooja Jakob Juhkam (külalisena).165  

ill 48: allikas: draamateater.ee 

Külastus: 13. detsember 2020. 

Depressiivsus jantlikus võtmes. Tuppa voogav efektne 

valgus: valge, punane, sähviv. 

Lavale on hüperrealistlikult166 püstitatud kõrvu 

nõukogudeaegse kommunaalkorteri ruumid: köök-

vannituba, esik-elutuba ja magamistuba. Avauste 

kaudu ühendused „tubade“ vahel võimaldavad külitsi pikaks venitatud ekraanile kanda 

ilmekaid kaadreid. Esiseina puudumine annab muretuse ühest ruumist teise liikumisel, 

samas on säilitatud ka traditsiooniline ukse käik magamistoast elutuba-esikusse. 

Antud etenduse lavakujunduse (2019 Luzernis etendunult kaasa toodud167) võti – 

reaalsed ruumid (ja paralleelsed videokanded) – on tandemi Semper-Ojasoo lavatööde 

juures olnud iseloomustav motiiv (nt. „Meister und Margarita“ – bürooruumid, Viini 

Burgtheater 2019168; „NO72 The Rise and Fall of Estonia“ – erinevate otstarvetega 

ruumid,  Teater NO99 2011169; „RUJA“ – paneelelamu ruumid, Vanemuine 2008170).  

Lavastuse [„Meister und Margarita“] visuaalne pilt on sarnane nende eelmise töö, „Kuritöö ja karistusega“ 

Luzernis, kus laval oli kolm nõukogudeaegset toaboksi ja kogu lava ülemist osa kattis ekraan. Viinis näeme 

nelja tüüpilist, steriilset, hallides toonides kontoriboksi ning paljud stseenid, mis toimuvad nende taga koridoris, 

kantakse live-kaamera abil hiigelsuurele, poolt lava katvale ekraanile.171 

Olulisim tähelepanek antud etenduse käsitlemisest ongi, et ka etenduskunstides 

eksisteerivad korduvad motiivid ja ka siin on joon üheülbalisuse ja toimiva lahenduse 

vahel õhkõrn. Defineerivat (päästvat) rolli siin mängib motiivi seade.    

 

165 Draamateater, Kuritöö ja karistus – draamateater.ee, https://www.draamateater.ee/lavastus/kuritoo-ja-karistus (vaadatud 
14.12.2020) 
166 Pesti, Madli, Palavikuline ja painajalik «Kuritöö ja karistus» - Postimees, leht.postimees.ee 15.12.2020, 
https://leht.postimees.ee/7134217/palavikuline-ja-painajalik-kuritoo-ja-karistus (vaadatud 20.04.2020) 
167 Autori märkus, vt nt Luzerner Theater, Schuld – luzernertheater.ch, https://18-19.luzernertheater.ch/schuld (vaadatud 15.12.2020) 
168 Vt Burgtheater, Meister und Margarita – burgtheater.at, https://www.burgtheater.at/produktionen/meister-und-margarita 
(vaadatud 14.12.2020) 
169 Vt NO99, NO72 The Rise and Fall of Estonia – no99.ee, https://no99.ee/lavastused/no72-the-rise-and-fall-of-estonia (vaadatud 
14.12.2020) 
170 Vt nt KUHUMINNA, Rockooper – kuhuminna.ee, http://www.kuhuminna.ee/pildid/87/gallery/ (vaadatud 07.03.2021) 
171 Pesti, Madli, Rokkar Woland ja koristaja Ješua – Sirp, sirp.ee 08.11.2019, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/rokkar-woland-ja-
koristaja-jesua/ (vaadatud 14.12.2020) 
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ELAMUSE RUUMI ESMAMULJE 

Ruum ei domineeri vaid toetab tegevusi ja valikuid ning raamistab need. Ruumis on 

tagatud võimalus valida endale koht, kus (peatuda ja) tajuda ruumi, vaid selle koha 

helide ja lõhnadega ja oma kaasa võetud emotsioonidega. Ruumis on tagatud 

võimalus loobuda tähenduste otsimistest (ka oma olemasolule) ja vaadata ja kuulata 

just seda, mis parasjagu ekraanilt tuleb. See omakorda avab vaimse ruumi võimalused, 

kus kogetu hakkab edasi elama kogejas endas – tekivad isiklikud seosed ja järelmid ja 

tulemid – toimima hakkab iga kogeja individuaalne taust. Ruumi „kasutusjuhendi“ 

tundmine ei oma rolli, kuna pakutav on lihtsasti interpreteeritav, lihtne nagu lapse 

mäng. Ruumis on võimalik ka vanas heas võtmes palagan, milles unustada 

igapäevamured, mürada ja tunda vabadust. 

Ruumis on oluline ka ühine aegruum. Ruum toob esile omavahelise suhtluse ja 

kontaktide olulisuse ja võimaldab neid. Seejuures annab ruum võimalusi ka 

intiimsemateks, väikesemahulisteks koosviibimisteks õdusates ruumides, kus on 

võimalikud vestlusring laua taga, meeldivad taiesed, muusika jmt. Ruumi eri tsoonid ei 

pea tingimata olema füüsiliste barrikaadidega vaid võivad olla pelgalt markeeritud kas 

hõredamate seinte või eri tasandite abil, lubades tajutavat piiri avaliku ja saladuse 

vahel.  

Ruumis on oluline ka visuaal – nii „pildis“ endas kui füüsilises elemendis, tema vormis. 

See visuaal ei domineeri ruumi üle. Värvid on hoolikalt komponeeritud, tulemus ei ole 

väsitav üleküllus vaid meeltele mahe ja soe, mis üheaegselt võimeline toetama nii 

rõõmu kui kurbust. Lisaks värvidele kasutab ruum valgust – lubab sellel ruumi hoovata 

– ja varju – lubab sellel ruumi katta. 

Ruum on aktiivne nii visuaalselt kui füüsiliselt, ruum ei pelga oma kasutajat ega tema 

liikumisest jäävaid jälgi. Kasutaja on oluline osa ruumist – ta pole mitte ainult nägija 

vaid ka füüsiline kogeja, ruum on ette nähtud liikuvatele kehadele. Ruum saavutab oma 

väärtuse läbi tegevuse, läbi kasutaja.  

Ruumi uute elementide sisse toomisel, ei ole unustatud ka tema vanu väärtusi, tema 

toimivaid osi, mis ei vaja uuendamist.  

- - - 
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Eelnev oli veidi mängulise maiguga kokkuvõtte tulem nähtud etenduste põhjal – 

esmane mulje elamuse ruumist, mille põhiolemusena näitas end ruumi aktiivsus läbi 

kasutaja. Selles kontekstis näib asjakohane ka leid „Kas te olete oma kohaga rahul“ 

lavastuse arvustusest, kus Oliver Issak toob välja installatiivse lavastuse mõiste172, mis 

näib minu leiu – ruumi aktiivsus – juurde mahedalt sobituvat. Nimelt olevat 

installatiivsete lavastuste põhilisi tunnuseid ruumi lavastuse fookuseks olek, seejuures 

on vaieldamatult oluline etenduspaiga enda (olemasolev) füüsiline ruum (mida avaldas 

ka eelpool vaadeldud teatrikunst, nt „Standard“, „Kas te …“ ja isegi „Blablabla“). See 

tähendab – kui tegevuskunstis on oluline protsess, siis installatiivses on oluline see 

installeeritud ruum-olukord, mis on  i s e  publiku mõjutaja, mitte etendajad (nagu me 

harjunud oleme). „Oluliseks saavad sellised mõisted nagu ruumiline taju, kestuslik 

esteetika ja aeg, millel lastakse rahus voolata. Vaataja peaks ruumi/etendust kogema, 

tajuma ja selles olema, selmet otsida kindlat süžeed, konflikti või selget lõpplahendust 

pakkuvat deus ex machina’t.“.  

See – installatiivne ruum – sobitub meeleldi elamuse ruumi muljesse oma ideega, kus 

ruum ise on olulisim kasutaja mõjutaja, hoides tähtsana, et kasutaja saaks osaleda 

mõnes protsessis ruumis. Taju, aeg, voolavus, lõpplahenduse kohustuseta. Samas siin, 

kus olulisena on märgitud ruumis olek, mitte lõpplahend, põrkume me idee vastu, et 

arhitektuuril on alati ka mingi eesmärk täita, nt meile kodu pakkuda. See viitab, et 

teatud liikumised ruumis on siiski mingi kindla eesmärgiga, lõpplahendiga – nt jõuda 

koduukseni. See aga näitab meile, et me ei saa arhitektuuris tähtsustada protsessi 

ennast lõpplahendi ees, küll aga saaksime teda kohelda samas osatähtsuses, et muuta 

lõppeesmärgini – koduukseni – jõudmise protsess meeldivaks elamuseks. 

--- 

Niisiis, on meil hetkel teatrikunstist saadud mulje põhjal info elamuslikust ruumist 

järgnev: see ruum arvestab liikuvat keha, võimaldades selle tegevuslikkust, seejuures 

leidsime lisaks, et tegevuse tulem ja selleni viiv protsess on võrdselt olulised. 

Tegevuslikkust toetab kaalutletud visuaal ilmestades kasutaja käimasolevat tegevust 

läbi tajude. See pole dominante ruum vaid pigem taustasümfoonia laadis. See on 

jagatud ruum ühes privaatsemate kuni minimaalselt jagatud ruumidega. See ruum on 

aktiivsuses ennustatav, aga mitte lõpuni valmis mõeldav. 

Saamata veel päriselt veenduda selle muljetel tugineva kontseptsiooni paikapidavuses, 

peame teostama veel ühe kontrollrännaku läbi elamuse enda tähenduste.  

 

172 Issak, Oliver, Millest me ..., seejuures tugineb Issak Evelyn Raudsepa magistritööle: Raudsepp, Evelyn, Installatiivsus teatrilavastustes. 
Eesti teatri näitel 2014-2017, magistritöö, Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut 
2017, juhendajad: Anu Allas ja Riina Oruaas 
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ELAMUS : RUUM 

ELAMUS : KOGEMUS  

Töö koostamise ajal sai läbi viidud ka küsitelu173, milles palusin ühe lausega selgitada, 

mis on elamus (olgu siinkohal täpsustatud, et küsimus oli esitatud kontekstita).  

Pean tõdema, et kogu laekunud vastuste hulk on kasin (77), ent lähtudes oma isiklikust käitumisest küsiteludega, 

millede taga puudub suurem organisatsioon, siis eeldan, et ka siin takistas paljuski vastamist soovimatus end siduda 

magistritöö uuringuga, mis hõlmab ühe tudengi huvi ja on väikese kõlapinnaga või isiklikult kasuliku infovahetuseta.  

Kokkuvõte vastustest näitab, et 32% (mainimiste hulk 25) vastanud inimestest  seostab 

elamust kogemusega, 25% (19) emotsiooniga/tundega ning 13% (10) sündmusega. 

Seejuures on ka vastuseid, kus üks ei ole teiseta, nt „[Elamus on] kogemus, mis jätab 

jälje ja tugeva emotsiooni.“ või „Elamus on minu jaoks, kui mingi sündmus on olnud 

emotsionaalselt köitev.“ Siinkohal sobib sõna „kogemus“ lahti seletamiseks kasutada 

ameerika filosoofi ja psühholoogi John Dewey selgitust: 

KOGEMUS 

kogemus on organismi ja keskkonna vastastikuse toime tulemus, märk ja tasu, mis lõpptulemusena 
teisendab toime osalemiseks ja suhtluseks174 

Lisaksin selle selgituse lõppu veel vaid täiendavalt ka „… ja emotsiooniks“, lähtuvalt 

küsitelust nähtuvale, mille kohaselt näib elamus olevat tugevalt seotud ka 

emotsioonidega, mille kogemus esile toob, enamasti mingi sündmuse kogemisest.  

EMOTSIOON 

reageering millelegi, iseloomust ja meeleolust 
suunatud seisund, mis avaldub sisemise tundena ja 

näoilmes (nt rõõm, pingeseisund, ärevus) 

SÜNDMUS 

1 millegi poolest oluline või eriline asi, nähtus, 
olukord vm, mis juhtub või toimub 

Selline elamuse seotus emotsioonidega sobitub minu varem välja toodud 

ettepanekuga tuua arhitektuuri enam emotsioone, põhjendades fookuse elamusele 

suunamist. 

Jätkates küsitelu tulemustega. Esmane kokkuvõte näitab, et elamus on organismi ja 

keskkonna (milles võis aset leida ka sündmus) vastastikune toime, mis päädib tavalisest 

tugevama emotsiooniga. Millise tooniga on need emotsioonid? 32% (25) vastanuist 

seostas elamuse positiivse tooniga. Samas, kui omakorda 72% neist leidis, et elamus on 

ainult positiivne nähtus, siis ülejäänud tunnistasid, et see võib olla nii positiivne kui ka 

negatiivne. Näiteks: „Emotsioon, mis paneb mind nutma, naerma, kurbust tundma või 

rõõmust hõiskama.“ Juba töö sissejuhatuses mainitud Henri Lefebvre’gi on oma 

 

173 Töö käigus teostatud küsitelu 1: Kirjelda ühe lausega, mis on elamus, Google Forms formaadis, vastamisperiood 15.02 – 08.04.2021 
174 Dewey, John, Kunst kui kogemus, Tallinn: TLÜ Kirjastus 2019, lk 30 
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naudingulise arhitektuuri poole suunavates arutlustes tõdenud, et nagu muusika, mis 

meid õnnelikuks teeb (ingl k „makes us happy“), ei pruugi olla lustlik, ei pruugi seda olla 

ka rõõmu (ingl k „joy“) ruum175 või et hirm ja terror, mis esile kutsutud unenäolises auras 

esitatud piltide või veidrate figuuridega, pakub kummalise tooniga naudingut (ingl k 

enjoyment)176. See tähendab, et elamus on võimalik ka millegi sellise kaudu, mis on 

otseses seoses negatiivse emotsiooniga (hirm), tulem oleneb vormist ja kontekstist. 

Näiteks loodusnähtus äikesetorm tekitab hirmu oma laastava võime valju heli poolest, 

ent tema väljenduses on ometi midagi lummavat, emotsionaalselt haaravat, mille 

põhiemotsiooniks jääb ikkagi hirm - hirm millegi ees, mis on sinust tugevam. 

Emotsioonide tooniga samavõrra märkimist vääriv on ka küsitelust ilmnev info, et 

elamuseks ei kvalifitseeru tunnete skaalal tingimata ainult kõige tipus olev, kõige 

tugevam, vaid selle ulatus võib olla erinev: ta võib teha lihtsalt „meele rõõmsaks“ või 

olla lausa „endorfiinide torm“. Lisaks eelnevale leidis, 27% (21) vastanuist, et elamus on 

meeldejääv; 22% (17) et see on üks hetk. Samaväärselt leiti ka, et see on füüsilise 

tajumisega (meeled) seotud (17) või, et on hoopiski vaimse (17) sisuga või ka mõlemat 

korraga. Märkimisväärsed on veel ootamatusena, üllatuse ja uudsusega seostus (9) 

ning ühetasaselt käivitaja/andjana (6) ja ereda/efektsena olev (6) kuna siit leiame 

partnerlust ka töö uurimuse osaga seotult teatrikunstile otsitud iseloomustavate 

sõnade hulgast (vt töö lõpus lisalehed 1-3), nimelt leiame sealt kaks sarnast jaotist: 

ootamatu : üllatuslik ja efektne : mõjuv. 

Peatumegi siinkohal eelnevas uurimuse osas vaadeldud lavastuste ja teostatud küsitelu 

vahel partnerluste otsimisel, kasutades otseseid tsitaate küsitelu tulemustest 

kirjeldamaks nähtud etendustega kaasnenud elamust: 

• Me võime läbi teatrikunsti sattuda paika ja olukorda „ ... mis nihestab reaalsuse 

tajuvälja“, me võime end selles kogemuses unustada - nt lavastus „Standard“. 

Tähelepanuväärne on siin asjaolu, et elamuse päästikuks oli kõige 

igapäevasem ruum, mis aga oli sisustatud meeliülendava aura ja meeldivate 

tekstidega andes võimaluse ennast unustada.  

• Teatrikunst kasutab osavalt värve, visuaalset efektsust, mille tulemuseks on 

„kogemus, mis on meeldejäävalt ere ja elav, nauditav kõigi meeltega (visuaal, 

heli vms)“ ja „tekitab tunde, et ma olen asja sees“ – nt lavastus „Blablabla“. Ka 

siin oli päästikuks ruum: harjumuspärasest väiksem, vaatajat etendajale 

 

175 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 94 
176 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 14 



Magistritöö - ELAMISE RUUM - Ettepanek 

 

Eesti Kunstiakadeemia – Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Karin Laos – 20220520 
 

52 : 109 
 

lähendav intiimsem ruum ja vahetult sinu silme ees (sõna otseses mõttes) rulluv 

lõbus tegevus.  

• Teatrikunst annab meile kogemuse, „ ... mis paneb ka mitu korda hiljem selle 

peale mõtlema ja võib-olla ka analüüsima“, see võib olla nii „kehaline, meeleline 

ja/või vaimne kogemus, milles inimese tajumise ja tunnetamise nivoo on 

mingisuguse välise või sisemise mõjutuse tõttu argisest, igapäevaelu toimimise 

tasandist kõrgemal (seda kas positiivses või negatiivses võtmes)“ – nt lavastus 

„Kas te olete oma kohaga rahul“. Ja ka siin oli päästikuks ruum, mis oli kitsuke, 

võiks isegi öelda deformeeritud: väevõimuga koomale surutud. Ruum, mis 

muutis su koheselt valvsaks, sundis meeled ärksaks ja kaasatuks. Toetavaks 

päästikuks oli juba piletit soetades kuklasse pesa teinud küsimus: „Kas te olete 

oma kohaga rahul?“.  

• Me võime leida teatrikunstist inspiratsiooni, mis omakorda meis „käivitab 

fantaasia ja loovuse“ ja aitab leida selle õrnuse „ ... mis teeb hinge ülevaks ja 

õnnelikuks selle üle, et elad just nüüd ja praegu“ – nt lavastus „Tilda ja 

tolmuingel“. Siinseks päästikuks oli hoopiski lugu ise, mis inspireerib inimsuhteid 

ja aitab sul aktsepteerida elu kurbi sündmusi ning õnnestunud visuaalne keel 

oli efekt(iiv)seks, meeli kaasavaks raamistikuks.  

• Meile vaatab teatrikunstist vastu eluline „olukord või sündmus, mida kogedes 

tunned rõõmu või kurbust ...“, serveerituna sellises kastmes, mis oma ühtsuses „ 

... teeb silmale, kõrvale ja olemisele pai“ ja on ühtekokku lihtne inimlik „... 

meeliülendav nauding ...“ – nt lavastus „Carmen“. Siin oli päästikuks kõik, alates 

alusteosest, jätkates lavalise kujunduse ja liikumisega ning lõpetades sõna- ja 

helikeelega – kompositsiooniline päästik. 

Eelnev (ja ka ptk „Etendus : Vaatemäng“) näitab, et elamuslik teatrikunstis on 

ühetasaselt nii visuaalselt särav lihtne rõõm („Carmen“) kui ka lakoonilisema „pildiga“ 

emotsioonidel, iseenda seesmisel köiel kõnd („Kas te olete oma kohaga rahul“). Aga – 

kas me mitte ei takerdu siin teatrikunstis oleskledes tõiga taha, et ükski neist 

etendustest ei lubanud mul väljuda pealtvaataja rollist? Olgugi, et „Blablabla“ lava oli 

mulle väga lähedal, ei saanud, ei tohtinud ma tormata tollele kõrgustesse pööravale 

jooksurajale; olgugi, et „Kas te olete oma kohaga rahul“ etendaja küsis saalis viibijailt, 

„Kas te olete oma kohaga rahul?“ ei olnud meile ette nähtud vastamisruumi ja olgugi, 

et lavastuses „Carmen“ valdas ruumi päid pööritav armastus, ei juhtunud see minuga. 

Ma sain end vaid kujutleda neisse hetkedesse jäädes lõpuni pealtvaatajaks. Kas me 

saaksime ka arhitektuuris jääda pealtvaatajaks? … 
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Kuidas ületada sõiduteed kujutledes või pealtvaatajana? Kuidas pääseda oma 

neljandal korrusel asuvasse korterisse kujutledes või pealtvaatajana? Kuidas viia prügi 

välja kujutledes või pealtvaatajana?  

Näib, et arhitektuurne ruumi elamus ei saa jääda vaid pealtvaataja rollile (visuaal ja 

heli) üles ehitatuks, vaid peab hõlmama ka isetegevust: nagu langevarjuhüppes – sina 

oled see, kes hüppab ja alguses tuhiseb ning teatud kõrgusest liugleb läbi õhu maa 

poole – ja me ei saa sellega siin olla kaugel elamuse kesksest ideest ruumis, sest just 

selles mõõtkavas vastuse leian ka eespool välja toodud küsitelu tulemustest: „[Elamus 

on] mingi kogemus, mida saad näiteks langevarjuga hüpates.“ 

- - - 

Järgnevalt olen eelnevate aluste (teatrikunst ja küsitelu) kõrvale võtnud kaks 

arhitektuurse ruumi kontekstis teatriga samases emotsionaalse kogemise auras 

kirjutatud teksti: juba varem mainitud prantsuse filosoofi ja sotsioloogi Henri Lefebvre’i 

arutelud naudingulise (pr k jouissance, ingl k enjoyment) arhitektuuri poole177 ning 

arhitektuuri professori ja fotograafi Henry Plummer’i kogemusliku (ingl k experience) 

arhitektuuri kirjeldamised178. Esimene pigem akadeemiline, erinevate teaduste näidetel 

tuginev, teine vähem akadeemiline, enam konkreetsetel arhitektuursetel näidetel 

tuginev.  

JOUISSANCE – ENJOYMENT  

the feeling of enjoying something179 

 

e k: nauding, rahulolu180 

 

PLEASURE / BLISS 

enjoyment, happiness, or satisfaction / perfect 
hapiness181 

 

NAUDING 

millestki tekkiv suur rõõmu- või mõnutunne, meeli 
valdav sügav rahulolu 

 

sün: RÕÕM : RAHULOLU : HEAMEEL : MÕNU 

EXPERIENCE 

something that happens to you that affects how 
you feel; the way that something happens and 

how it makes you feel182 

 

e k: kogemus, läbielamus; kogema, tundma183 

 

LÄBIELAMUS 

muljetes või üleelatavates tundmustes väljenduv 
eriline psüühiline seisund; seda esile kutsuv 

sündmus;  

 

sün: ELAMUS - muljetes või üleelatavates 
tundmustes väljenduv eriline psüühiline seisund; 

seda esile kutsuv sündmus 

  

 

177 Lefebvre, Henri, Toward 
178 Plummer, Henry, The Experience of Architecture, United Kingdom: Thames & Hudson Ltd 2016 
179 Cambridge Dictionary – dictionary.cambridge.org, https://dictionary.cambridge.org (vaadatud 16.04.2021) 
180 Eesti Keele Instituut, English-Estonian MT dictionary – eki.ee/dict/ies, http://www.eki.ee/dict/ies/index.cgi 
181 Cambridge Dictionary … 
182 Cambridge Dictionary … 
183 Eesti Keele Instituut, English-Estonian … 
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TEGEVUSLIK : AKTIIVNE 

Eelnevast peatükist leidsime, et elamus on organismi ja keskkonna vastastikune toime, 

mis päädib mõõduka kuni tavalisest tugevama emotsiooniga. Asendame sõna 

„keskkond“ siinkohal edaspidiseks sõnaga „ruum“. Täiendavalt leidsime, et elamuse 

arhitektuurse ruumi konteksti tõstes, peaks see lubama ka võimalust olla ise tegevuses, 

mitte piirduma vaid pealtvaataja. Tegevuslikkuse võimalikkust viitas ka eelnevalt 

kasutatud Dewey poolne kogemuse selgitus, kus oli kasutatud sõnu „osalemine“ ja 

„suhtlus“.  

OSALEMINE : OSAVÕTT 

mingis ürituses, sündmuses osalemine, teistega 
koos millegi tegemine 

SUHTLUS 

kellelegi mingi info, sõnumi edastamine ja kelleltki 
selle vastuvõtmine, (vastamisi) oma mõtete, 

tunnete väljendamine, hrl kirjutades, rääkides 

Osalemine on millestki osavõtt, see tähendab, et see võib olla ka osavõtt ruumist nt läbi 

selles kõndimise või ka selles elamise. Suhtlus aga siinses elamuse kontekstis võiks 

tähendada suhtlust ruumiga – sellelt „sõnumeid“ vastu võttes, ehk siis tajudes. Enne 

tajudeni jõudmist aga proovime leida seotust teatrikunstist tuttava emotsionaalse 

pealtvaatajaliku elamuse, küsitelu tulemuste ja tegevuslikkuse vahel.  

TEGEVUSLIK 

aktiivse tegevusega seotud, tegevusel või teataval rollil rajanev, soorituse kaudu toimuv 

Esmalt vaatamegi uuesti küsitelu184 tulemuste poole, millest on leitavad järgnevad 

elamusele tegevuslikku iseloomu väljendanud vastused: 

• Elamus on miski, kui tekib positiivne emotsioon mingit tegevust tehes 

• Elamus on tunne, mis tekib mõne meeldejääva sündmuse/tegevuse tagajärjel 

• Elamus on tekkiv tugev emotsioon, mingi asja tegemisest või millegi nägemisest 

• [Elamus] tekitab tunde, et ma olen asja sees (- lisasin selle vastuse siia eeldusel, 

et asja sees olemise tunde võib tekitada ka millegagi füüsiliselt tegelemine, 

mitte ainult vaatlemine) 

Seega, kui peaasjalikult on elamust peetud emotsioonidega, tunnetega seotuks (25% 

vastanuist, 19 mainimist) on selle tundelisuse juures oma osa ka tegevusel.  

- - - 

  

 

184 Töö käigus teostatud Küsitelu 1: Kirjelda ühe … 
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Plummer’i raamatust ilmnebki selgemalt tema kasutatud sõna experience juures just 

tegevuse osatähtsus. Nimelt peab ta siin silmas inimese füüsilist sekkumist ruumi, tema 

tegusid, näiteks kõige igapäevasem ukse või akna avamine, trepi või silla kasutamine, 

ja läbi selle kogemuse saamist.185 Põhiline idee neis tegevustes on rutiinse praktilise 

väärtuse ja rakenduse kõrvale lükkamine nagu ta kirjeldab Jaapanis õuealadel 

kasutatavaid astumis-kive (vt all ill 49), kus neil liikumine elavdab tavalist kõndimist, 

sest neile astumine varjutab rutiini ja ei luba tähelepanul hajuda, kivide vorm ja paigutus 

kutsub esile ärksuse.186 

ill 49: Kitamura maja astumis-kivid, Jaapan187 

Plummer’ist lähtuv viitab, et rutiinsest kasutusest veidi 

kõrvale kalduv väljendus ruumis aitab kaasa sealsele 

elamusele – ruumi tajumine muutub tavapäratust 

erineva kaudu ärksamaks, seeläbi ka osavõtt tegevusest 

tajutavamaks ning see omakorda võib suunata oluliselt 

emotsionaalsemale ruumikogemusele, kui rutiinne 

sirgjooneline ja ühetasane käigutee. Või teisest küljest Plummer’i näide otsesest 

sekkumisest ruumi, läbi mingi tegevuse, mitte pelgalt kasutus (osavõtt), „leides rõõmu 

põhjustajaks olemisest“188. Tema sõnul mobiilsed arhitektuursed elemendid, mida me 

saame ise otseselt muuta läbi oma käte jõu ja kujutlusvõime, kannavad endas jälgi 

lapsepõlvelisest efektist mänguasjadega (nt nukumaja), kus lisaks esemete kasulikule 

funktsioonile saame rahuldada ka inimlikku vajadust olla ise muutuste allikaks.189 Ka siin 

on tingimuseks elementide taandamatus lihtsaks igavaks praktilisuseks. Taaskord on 

tema ilmekaim näide pärit Jaapanist sealsete kergesti liigutatavate sirmide näol (vt all 

ill 50), mis aga kaasa toovad nt valguse, vaate ja ka ruumi suuruse muutuse. Siit 

joonistub välja inimtegevuse olulisus tegevusest 

emotsionaalse tulemi saavutamiseni, kus inimkäsi ise 

lükkab eest seina, mis avab lummava vaate – inimene 

oma tegevuslikkuses olnud põhjuslik. Seda võiks võrrelda 

isegi spordivõistlusega, kus enese hea sooritus päädib 

üldise rahulolutundega. 

Ill 50: Yoshijima Maja, Jaapan190  

Plummer on andnud meile aluse kinnitada elamust läbi inimese enda tegevuslikkuse 

ruumis, sellele viitab mitte ainult tema näidete kogu vaid ka sõnale „experience“ eesti 

 

185 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 7 
186 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 45 
187 Foto pärineb raamatust: Plummer, Henry, The Experience of …, lk 44 
188 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 68 
189 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 68 
190 Foto pärineb raamatust: Plummer, Henry, The Experience of …, lk 75 



Magistritöö - ELAMISE RUUM - Ettepanek 

 

Eesti Kunstiakadeemia – Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Karin Laos – 20220520 
 

56 : 109 
 

keelne vaste „kogemus“, mis on edasi antav ka sõnaga „läbielamus“, mille sünonüümina 

leiame „elamuse“ olevat. Aga Lefebvre’i „nauding“? Esmakõlas seostub tema 

sõnakasutus paremini silma elamuse meelelise eeldusega, kui pöörduda taas tagasi 

eelmises osas arutletud küsitelu191 juurde. Nimelt leiame ka sealt sõna „nauding“ 

mainimist: 

• Elamus on meeliülendav nauding millestki 

• [Elamus on] nauding ja rahulolu endaga 

Aga kas Lefebvre’i silmas peetud „nauding“ (rahulolu) on otseses seoses ka 

tegevuslikkusega, mille osa alguses leidsime arhitektuurses ruumis hädatarviliku olevat, 

või ongi ta silmas pidanud vaid meelelist naudingut? Tema teksti prantsuse keelest 

inglise keelde tõlkinud Robert Bononno on tõepoolest seda füüsilist juhtu, 

tegevuslikkuse väljendamise kriteeriumit arvestanud otsides vastet Lefebvre’i 

prantsuse keeles kasutatud sõnale jouissance. Nimelt, et arvestades teksti iseloomu ja 

ruumi teooriaid, oli vaja sõna, mis oleks aktiivse alatooniga, et alternatiivsed sõnad 

pleasure ja bliss seda ei võimalda, väljendades pigem olemise seisundit, kui viisi, kui et 

midagi, mis võiks olla tegevusliku sidususega, siis enjoyment aga, hoolimata oma 

igapäevasusest ja akadeemilisest puudulikkusest, on võimeline vastama ja kaasa 

rääkima Lefebvre’i teksti iseloomuga ja ideega vältida tema kasutatud sõna 

abstraheerimist ja selle pelgalt psühhoanalüütilisele tasandile jäämist.192 Sellest 

tulenevalt võime ka Lefebvre’i tekstis peituvaid ideid kasutada arhitektuurse elamuse 

ruumi (edaspidi elamuse ruum) kontseptsiooni arutlustel, kuna tema idee naudingu 

tähendusest – nauding on võimalik mingi aktiivsuse, teo kestel või tulemina193 – hõlmab 

eneses ka meile vajalikuks osutunud tegevuslikkust.  

Lefebvre’i tekstis ei kaota jouissance ka oma seksuaalset, erootilist tooni, ent autori enda otsinguis jääb ta põhitoonis 

siiski sellest vabaks. 

Kahjuks ei ilmne tema raamatust ühtki konkreetset arhitektuurset näidet, mis 

võimaldaks meil tema ideid illustreerida (kui mitte arvestada unistavat lendu lendava 

vaibaga, mis viib teda muu hulgas randa ja rõdule, vt lähemalt ptk „Võimaldavus : 

Mitmesus“ viimases lõigus, ent kus ta seal nähtud arhitektuurseid teoseid otseselt 

elamuslikeks ei risti). Sellegipoolest, lähtuvalt eelnevalt nähtud mõlema teksti 

sobivusest elamuse ja sellega seotud tegevuslikkuse konteksti, jätkame siinkohal neis 

peituvatel mõtetel elamuse ruumi kontseptsiooni komponeerimisel.  

 

191 Töö käigus teostatud Küsitelu 1: Kirjelda … 
192 Lefebvre, Henri, Toward …, lk x (Bononno, Robert, Translator’s Note) 
193 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 61 
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- - - 

Senisest võime teha järeldused, et elamuse ruum peab olema ühetasaselt meeltele 

stimuleeriv (tuginedes teatrikunstile), et kogeja ja ruumi vaheline infovahetus oleks 

teostatav ning samas olema nauditav ka sealsetes tarvilikes (ja ka mitte väga 

tarvilikes) tegevustes (tuginedes arhitektuuri praktilistele väärtustele nagu koduks 

olemine).   
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MEELELINE : HINGELINE 

Teatrikunstist tuli olulise komponendina kaasa meelelise olulisus, just läbi meelte 

osaleme me meid vahetult ümbritsevas194 nagu selgitas ka osa algus, et elamus on 

kogemus, mis on organismi ja ruumi vastastikuse toime tulemus ning ruumi tajumisest 

algavad ka tegevused selles. Läbi ruumis paiknevate objektide tajumise saab meie 

loominguline jõud ärgitust, mis ongi meie tegutsemise alge195. Ruumi tajumine ja selles 

tegutsemine omakorda on alge elamuslikuks tulemiks, sest tajumine on hingeliste 

tunnetega otseselt seotud – aistimise teel saadu ühendab meeleliste tunnete koja (ingl 

k domain) hingeliste tunnete kojaga (kusjuures endiselt mängib olulist rolli kohesus)196.  

MEELELINE 

1 meeleelundite abil toimuv, meelte kaudu saadud 

HINGELINE / TUNDELINE 

2 inimese sisemaailma puutuv, sellega seotud või 
sellele omane  / 1.1 tundeid ilmutav või rõhutav, 

tundeküllane  

 

Just neist tajumise kaudu esile kerkivatest tunnetest sõltub tajuja tegevus ruumis ning 

siinkohal on tarvilik varem läbi teatrikunsti tuvastatud visuaali olulisus ümber nimetada 

ühtse efekti olulisuseks, sest oluline ei ole mitte ainult visuaalne taju, nagu leidis 

Lefebvre juba ka omas ajas, 1970-ndatel – on aeg taasavastada kogu keha (ingl k total 

body)197.  See tähendab, olulised on kõik meeltega tuvastatav, lisaks pildile ka heli ja 

lõhn ning mingil määral isegi maitse, lisaks naha kaudu tajutav: nt külm, soe, valu. 

Näiteks ruumis liikumisteed – neis peituvad valikud (otse, ringi, trepp, küngas) peavad 

olema tajutavad ja seda juba ruumile lähenedes (kuna valik seisneb ka selles, kas 

läbida ruum või mitte). Üheks versiooniks on loomulikult visuaalne eristatavus, nt 

värvide aga ka faktuuride erinevuste abil, kusjuures viimane on siis ka kompamise teel 

eristatav. Tähelepanuta ei tohi jätta ka ruumis projekteerimatuid tajumisvõimalusi, 

milledeks on helid, lõhnad ja loomulik valgus (päike + pilved + vihm + udu jne). Näiteks 

veekogu poolt kostev vulin võib suunata kasutaja valiku selle liikumistee suunas, mis 

viib veekogu poole. Või on lisaks vulinale veekogu suunal tunda ebameeldivat lõhna (nt 

prügikonteinerid või värske lamu), võib see tekitada kasutajas soovi vältida seda 

suunda, mis on antud hetkel muutunud ka emotsionaalselt oluliseks, kui millegi 

ebameeldiva vältimine ning selleks valikuks peaks olema toetus, nt eemale kulgev 

käigutee.  

 

194 Dewey, John, Kunst kui …, lk 30 
195 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 123 
196 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 115 
197 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 41 
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Eespool välja toodud kahe koja – meeleline ja hingeline – olulisust näitab meile ka 

küsitelu198 tulemustest ilmnev võrdne mainimiste arv, mis on mõlemal juhul 22% (17) 

kogu vastuste hulgast. Järgnevalt mõned sellekohased näited saadud vastustest: 

• [Elamus] on kogemus, mis on …. nauditav kõigi meeltega (visuaal, heli vms) 

• Elamus on see, mis teeb silmale, kõrvale ja olemisele pai 

• [Elamus] on hingeline või visuaalne kogemus 

• [Elamus on] kehaline, meeleline ja/või vaimne kogemus 

• Elamus on kõikide meeltega tajutud efektne kogemus 

• Elamus on midagi, mida inimene elab läbi oma emotsioonide ning meeltega 

• Elamus on millegi emotsioone tekitava läbielamine 

- - - 

Seega elamuse ruumis on tavapärasest oluliselt suurem tähelepanu meelelisel, kuna 

see on otsene hingeliste tundmuste mõjutaja, viimastest aga on sõltuvuses elamus kui 

emotsionaalne kogemus. Elamuse ruum on ühetasaselt meeltele stimuleeriv nii 

tegevusetult (loeme selleks nt vaatluse) kui ka tegevustes endis, mis tagab mõlema 

emotsionaalsuse ja seeläbi potentsiaalse nauditavuse.  

- - - 

Kuidas toetada kasutajate elamust ruumis? 

  

 

198 Töö käigus teostatud Küsitelu 1: Kirjelda … 
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VALIK : OTSUS 

Põgusalt eelmises peatükis juba mainisin valikuid, mis ongi üheks oluliseks vahendiks 

ruumist võimaliku elamuse saamise toetuseks. Piltlikult selgitades: igaüks ei soovi 

nautida kohvis suhkru magusat maitset vaid eelistavad puhast kohvi maitset või 

piimaga kohvi maitset. Võttes arvesse inimeste erinevustest tingitud varieeruvaid 

eelistusi peab alles jääma valikuvõimalus: juua kohvi suhkruga, ilma suhkruta või üldse 

mitte juua.  

VALIK 

1 valimine teatud hulgast või mitme võimaluse seast 

Lefebvre on kirjutanud, et ruum dekodeerib inimeste impulsse (mitte inimene ei 

dekodeeri ruumi) tuues seeläbi esile teatud valikud subjektile, kes on asunud ruumi 

võimalusi ja võimatusi uurima.199 See saabki oluliseks elamusliku ruumi juures, et ruum 

ise peab pakkuma subjektile enam kui ühe võimaluse seal tegutsemiseks. See 

tähendab, et pärast nende valikute põhjal tehtud otsust oma lähituleviku üle on ruum 

ühtlasi andnud subjektile võimaluse tunda end peategelasena ruumis, mitte objektina 

ülejäänud objektide seas200. See omakorda võimendab inimese heaolutunnet ruumis, 

sest ruum mitte ei dikteeri inimestele ühest käitumist vaid erinevaid valikuid 

presenteerides annab neile vabaduse käituda erinevalt, lubades olla spontaanne. 

Taoline vabas vormis heaolutunne on ka emotsionaalseks baasiks elamuse tekkele. 

Lisaks oleme valikute võimaldamisega ruumis ka sammu lähemal seal inimmõõtme 

taastamisele, sest inimese fundamentaalne vajadus on tegutseda vastavalt oma 

valikutele ja säilitada nii (mingigi) kontroll oma saatuse üle201. See tähendab, andes 

valikuid, on ruum arvestanud inimeseks olemise esmase vajadusega olla otsustaja, olla 

vaba, mis omakorda lubab eeldada ka suuremat võimalust ruumist tuleneva naudingu 

üle, sest nt, kui olen suhkruga magustatud kohvi eelistaja ei suuda ma sellega sugugi 

samaväärselt nautida suhkruta kohvi. 

Võttes kokku seni leitu: elamuse ruum on ühetasaselt nii meeltele stimuleeriv kui ka 

tegevustes nauditav ja hõlmab eneses ka mingit hulka valikuid (otse, ringiga) ja nende 

interpretatsiooni võimalusi (istuda, astuda) – just kasutaja tolle hetke olemise seisundist 

sõltuv, nt kas ta on nukker ja soovib ruumi kiirelt otseteed kaudu läbida, või on rõõmus 

ja altis ruumis pikemalt looklema. 

Kuidas projekteerida taolist ruumi, mis on sügavalt seotud hingeliste tunnetega ja täis 

valikuid? 

 

199 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 125 
200 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 8 
201 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 10 
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VÕIMALDAVUS : MITMESUS 

Kõik potentsiaalselt hea meie hingele on märgitav maagilise „+“ märgiga, selles on 

midagi spontaanset, isegi metsikut, nad – nt rõõm, õnn, nauding ja ka elamus – kerkivad 

esile meie seest ja on sõltuvuses meie subjektiivsusest. Kaasnevad hingelised tunded 

on hetke impulssidel tuginevad ja abstraktsed – käega katsumatud, mis ütleb meile 

selgelt, et naudingul puudub kood.202 

IMPULSS 

1 (äkiline sisemine või väline) aje, tõuge millegi 
tegemiseks; tundepuhangu mõjul tehtud 

hetkeotsus 

ABSTRAKTNE 

1 mõttes eksisteeriv, mõtlemisega tajutav, 
abstraktsioonidega seotud; üldisega seotud, 

üldistatud 

Seetõttu saab ruumi planeerimisel ja projekteerimisel oluliseks hoopis võimaldavus – 

ruumi mitmekesisus ja kompositsioon tegevuslikkuse ja seda toetava tundelisuse 

(meeleline + hingeline!) vahel. 

VÕIMALDAVUSED (ingl k affordances) 

Kui objekti olevad omadused saavad subjekti poolt tajutud (kuju, suurus, värv, tekstuur, kompositsioon, 
liikuvus, animatsioon ja paiknemine teiste objektide suhtes), avalduvad subjektile objekti 

võimaldavused.203   

On olemas „Võimaldavuse teooria”, mille kohaselt on elementidel määramatu hulk 

võimalikke kasutusviise204 (lihtsaim näide on trepp oma kõrgemale viivas kasutuses, 

istumisvõimaluses või tänapäeval levinud treeningvahendina). Võimaldavused on 

keskkonnas vaikimisi olemas olevad tegevusvõimalused, millede avaldumised 

varieeruvad sõltuvalt inimesest – eeldused tegevusteks, millede väljendusvormi valib 

neid tajunud isik, kelle juures saab oluliseks tema taustsüsteem: kultuuritaust, iseloom, 

füüsilised eripärad, eelistused, tõekspidamised. Võimaldavused ei pruugi olla nähtaval 

ega teada. 

Võimaldavus tähendab teatud mõttes vabadust, mille olulisuseni jõudsime ka peatükis 

„Valik : Ostus“, aga see vabadus jääb ikkagi mingitesse piiridesse, mille vormiline näide 

on nt Plummer’i poolt toodu mitmesusest kirjutades: Thomas Jefferson’i projekteeritud 

Virginia Ülikooli hoone205 (vt järgmisel lehel ill 51 ja 52) – see klassitsistlik hoone on 

ühtaegu range oma plaanilahenduse kaudu, ent vaba temas peituvates alternatiivsetes 

võimalusetes, mis on eeskätt saavutatud läbi sammastike kasutamise, mis on 

moodustanud erinvaid soppe ja käike: valik taanduda ruumis, valik olla ruumi keskel 

ning neid valikuid mõista läbi ruumi tajumise.  

 

202 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 50 
203 „When the constant properties of constant objects are percieved (the shape, size, color, texture, composition, motion, animation, 
and position to other objects), the observer can go on to detect their affordances.“: Gibson, James, The Sense Considered as Perceptual 
Systems, London: George Allen & Unwin Ltd 1966, lk 285 
204 Siin ja kogu lõigu osas on tuginetud artiklile: Unt, Anna-Liisa, Avalik ruum avatud teosena. Kalasadama juhtum, Maastikuarhitektuuri 
toimetised. Acta monumenta naturalis (107−122), Tallinn University of Technology Press 2011, lk 107, 108, 113 
205 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 118-119 
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ill 51 ill 52 

Virginia Ülikool, USA, The Rotunda, Thomas Jefferson 1826 

allikas: archdaily.com 

  

Plummer’i poolelt leiame veel teisegi olulisuse, mis on ruumis paiknevate objektide 

teatud mõttes lõpetamatus, kus nad alles ootavad oma tähendust206 ja selle saab neile 

anda kasutaja läbi kasutuse. Ruumi iseorganiseerumise ja vabakasutuse olulisuse on 

välja toonud ka viimatine Eesti inimarengu aruanne, sest läbi selle vabaduse saab ruum 

aktiivset kasutust ja omakorda läbi selle kasvab meie inimeste turvalisus ja heolu.207  

Samast lõpetamatuse olulisust olen töös täheldanud ka varem, teise osa peatükis 

„Kuvand : Unelm“, kus on viidatud Inglise sisekujundaja ja mööblidisainer Ilse Crawford’i 

pahameel tänase arhitektuuri liigse lõpetatuse üle.  

See tähendab, et elamuse ruumi võimaliku olulisima aspektina leitud tegevuslikkus – 

ruumi aktiivsus – on saavutatav teatud piiratud vabaduses, mis väljendub tajutavates 

võimaldavusetes ja kohe kui kasutaja haarab vähemalt ühest neist on ruum 

saavutanud oma mitmekesisuse ning (jõuame ringiga tagasi teatrikunsti juurde) 

kasutaja läbi oma rakendatud loomingulise jõu tõusnud etendaja (ingl k actor, mis 

tähendab nii tegutsejat kui näitlejat208) staatusesse, kes on suuteline looma isiklikku 

draamat, selle asemel, et olla taandatud pealtvaatajaks kellegi teise dramaatilisele 

kujule209 – mis sobitub meie osa alguses tehtud tõdemusega, et elamuslik ruum ei ole 

võimalik (ainult) pealtvaatajana. Sellegipoolest ei kahanda see tõdemus mingilgi 

määral olulisust tagada ka pealtvaataja võimalikkus ruumis, mis on üks meelelise : 

hingelise aspekti oluline komponent.  

Eelnevast nähtub, et elamus ei saa olla ruumi komponeerimisel eesmärk omaette kuna 

ta avaldub alles ruumi võimal(dav)ustes, läbi tegevuste ruumis, isegi kui selleks on ka 

pelgalt istumine (olles pealtvaataja!). Ka Lefebvre on kirjutanud, et arhitektuuri, 

arhitektuurse efekti ning ruumiloome eesmärk ei ole luua naudingut (elamust) vaid 

olulised on ettevalmistused selleks, selle võimaldamine, selleni juhtimine. Ka tema toob 

 

206 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 19 
207 Eesti inimarengu …, lk 115 (Paaver, Toomas; Kiivet, Elo, Avalik ruum kui elukeskkonda siduv võrgustik) 
208 Eesti Keele Instituut, English-Estonian … 
209 Plummer, Henry, The Experience of …, lk 121 
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lahenduse iseloomustamisena välja lõpetamatuse: „lõpetamata täius, või, eelistatult, 

täiuslik lõpetamatus, mis leiab momendi elus (ootus, eelaimus, nostalgia) ja tagab 

sellele väljundi“.210 

Siia võimaldavuste tagamise konteksti on hea kujundlik näide üks ülestähendus Panso 

poolt, nimelt, et „Palju lihtsam on äratada 20 magajat kui ise 20 magaja eest mõelda“211. 

Ta on siin silmas pidanud, et lavastaja ülesanne ei ole mitte kogu lavastust ise „välja 

mõelda“, dikteerida näitlejale ainuüksi enda kujutlust, vaid tema kohustus on arvestada 

ja kaasata sellesse loomise protsessi ka näitleja. Nõndasamuti on aeg tunnistada, et ka 

arhitektuurses lavatuses, pole lõpuni võimalik mõelda 20 või isegi 1000 kasutaja eest, 

ka meie võtmeks on hoopis nende kaasamine ruumi loomisse ja kuna enamike 

objektide puhul ei ole meil mõeldavad üks-ühele kohtumised inimestega proovisaalides 

(nt kontserdihalli või koolimaja puhul, kus võimalike kasutajate hulgast tulenevalt võib 

kohtumiste hulk osutuda hingematvalt suureks), siis saavadki selles kaasamise idees 

oluliseks hoopis ruumi (ja temas paiknevate objektide) võimaldavused. See tähendab, 

et kui teatris (klassikalise teatri tähenduses) pannakse etendus lavale kokku siis, „kui ta 

lava taga, proovisaalis on juba sündinud“212, siis arhitektuuris alles laval etendus 

sündima hakkab. Või nagu Lefebvre on täheldanud: „On petlik kujutada endale ette, et 

arhitektuur on tehtav arhitektide poolt.“213 

Paiga kõiki kasutusvõimalusi ei saa iialgi ette näha, või täpsemalt, ei ole korraldajal 

tarvis kunagi lõpuni välja mõelda. Niisamuti ei saa väliruumi puhul fikseerida 

ruumielementide lõplikku välimust: paiga elulukku kaasatakse juba algusest 

protsesside kulutav iseloom, mis staatilisuse välistab. Disaineri osaks jääb 

suunamine ning avatud algtingimuste loomine selleks, et paik kasutamise kaudu 

saaks tekkida.214 

- - - 

Eelnevast joonistunud elamusliku ruumi juures olulise lõpetamatuse ja momendi 

osatähtsuse kohta leiame partnerlust ka juba varem mainitud küsitelust215. Nimelt on 

elamuse seost ootamatuse, üllatuse või uudsusega mainitud 12% vastustest ning tema 

momendist, hetkest sõltuvust 22% vastustest. Järgnevalt mõningad näited neist: 

• Elamus on miski, mis inimest puudutab sügavuti ilma eelneva eelduseta, et see 

peaks juhtuma 

 

210 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 151 
211 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 12 
212 Panso, Voldemar, Teatriartikleid …, lk 266 
213 “It would be illusory, to imagine that architecture is done by architects.“, Lefebvre, Henri, Toward …, lk xxxvi (Stanek, Łukasz, 
Introduction, siseviide: Pierre Riboulet) 
214 Unt, Anna-Liisa, Avalik ruum …, lk 121 
215 Töö käigus teostatud Küsitelu 1: Kirjelda … 
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• [Elamus on] … kui millegi toimumise eel on ootused madalad, aga sündmus 

üllatab positiivselt, tekitab rõõmu ja heaolutunde 

• [Elamus on] kogemus, mis suudab kasvõi hetkeks tähelepanu endale püüda 

ning jätab ka hiljem meenutades elevuse kehasse 

• Elamus on positiivseid emotsioone tekitav juhtum/moment 

• [Elamus on] see, mis teeb hinge ülevaks ja õnnelikuks selle üle, et elad just nüüd 

ja praegu 

- - - 

Seega oleme jõudnud järgneva elamuse ruumi kirjelduseni: selles ruumis on 

tavapärasest oluliselt suurem tähelepanu meelelisel, kuna see on otsene hingeliste 

tundmuste mõjutaja, viimastest aga on sõltuvuses elamus kui emotsionaalne kogemus. 

Elamuse ruum on ühetasaselt meeltele stimuleeriv nii tegevusetult (kui lugeda nt 

vaatlust või kuulamist tegevusetuteks olemise viisideks) kui ka liikumist eeldavates 

tegevustes endis, mis tagab mõlema emotsionaalsuse ja seeläbi potentsiaalse 

nauditavuse. Potentsiaali realiseerumist toetab valikute olemasolu (otse, ringiga) ja 

nende interpretatsiooni võimalus (istuda, astuda). Elamuse ruumi olemasolu sõltub 

algusest peale kasutajate tunnetest (nii meelelistest kui hingelistest), mis ei allu ühelegi 

reeglistikule. Seetõttu on ruumi projekteerimisel oluline tagada ruumi võimaldavused, 

mis võiksid kasutaja viia ruumist saadava elamuseni. 
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ELAMUSE RUUMI KONTSEPTSIOON 

Ruum ei domineeri vaid toetab tegevusi ja valikuid ning raamistab need. Ruumis on 

tagatud võimalus valida endale koht, kus (peatuda ja) tajuda ruumi, vaid selle koha 

helide ja lõhnadega ja oma kaasa võetud emotsioonidega. Ruumis on tagatud 

võimalus loobuda tähenduste otsimistest (ka oma olemasolule) ja vaadata ja kuulata 

just seda, mis parasjagu ekraanilt tuleb. See omakorda avab vaimse ruumi võimalused, 

kus kogetu hakkab edasi elama kogejas endas – tekivad isiklikud seosed ja järelmid ja 

tulemid – toimima hakkab iga kogeja individuaalne taust. Ruumi „kasutusjuhendi“ 

tundmine ei oma rolli.  

Ruumis on oluline ka ühine ruum, see toob esile omavahelise suhtluse ja kontaktide 

olulisuse ja võimaldab neid. Seejuures annab ruum võimalusi ka intiimsemateks, 

väikesemahulisteks koosviibimisteks õdusates ruumides, kus on võimalikud vestlusring 

laua taga, meeldivad taiesed, muusika jmt. Ruumi eri tsoonid ei pea tingimata olema 

füüsiliste barrikaadidega vaid võivad olla pelgalt markeeritud kas hõredamate seinte 

või eri tasandite abil, lubades tajutavat piiri avaliku ja saladuse vahel.  

Ruumis on oluline ka kaalutletud maailm tunnetele, kus üheskoos on väärtustatud nii 

meeleline kui sellele toetuv hingeline. See maailm ei ole väsitav üleküllus vaid meeltele 

mahe ja soe, mis üheaegselt võimeline toetama nii rõõmu kui kurbust.  

Ruumi uute väärtuste sisse toomisel, ei ole unustatud ka tema vanu väärtusi, tema 

toimivaid osi, mis ei vaja uuendamist, s.h looduse enda poolt pakutav: päike, õhk, maa, 

vesi. 

Ruum on aktiivne ja saavutab oma väärtuse läbi selle, see ei pelga oma kasutajat ega 

tema liikumisest jäävaid jälgi. Kasutaja on oluline osa ruumist – ta pole mitte ainult 

nägija vaid ka füüsiline kogeja, ruum on ette nähtud liikuvatele kehadele. Ruumi 

aktiivsust ei ole võimalik projekteerida, see tekib alles siis, kui ruumi on asunud kasutaja.  

- - -  
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Sellest lüheldasest rännakust saime aimu, et arhitektuurne elamuse ruum ei seisa 

tegelikult sugugi kaugel teatrikunsti pakutavast, kui mõelda tema sisulisi eesmärke, 

mitte niivõrd vaatemänguliselt olulisi. Me saame kinnitada teatrikunstist pärinevat 

elamuse ruumi esmamuljet vaid mõningate täpsustustega (mis eelmisel lehel juba sisse 

viidud):  

Järgnevalt roheline tekst tähistab täiendusi teatrikunstist pärinevale elamuse ruumi 

esmamulje lühikokkuvõttele (lk 49). 

Elamuse ruum arvestab liikuvat keha, võimaldades selle tegevuslikkust, seejuures 

tegevuse tulem, sellele seatud eesmärk ja selleni viiv protsess on võrdselt olulised. 

Tegevuslikkust toetab kaalutletud visuaal maailm tunnetele, kus üheskoos on olulised 

nii meeleline kui sellele toetuv hingeline, ilmestades kasutaja käimasolevat tegevust läbi 

tajude. See pole dominante ruum vaid pigem taustasümfoonia laadis. See on jagatud 

ruum ühes privaatsemate kuni minimaalselt jagatud ruumidega. See ruum on 

aktiivsuses võimaldavustes ennustatav, aga mitte lõpuni valmis mõeldav, pakkudes 

oma valikutes ka interpretatsioonivõimalusi. 
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ETTEPANEK : KUJUTLUS 

ELAMISE RUUM : ELAMUSE RUUM 

TÖÖ PROJEKTIOSA 

Olemegi jõudnud töö projektiossa, kus esitan omapoolse arhitektuurse ettepaneku töö 

uurimuse kaudu saadud kujutlusele elamise ruumist elamuslikus lähtes (elamise : 

elamuse ruum). Elamise ruumi mõistest lähtuvalt ei pidanud ma mõistlikuks toimetada 

siin elamusele eelarvamuslikult lisatavas spektaakli-väärilises kuvandis, mis otsib 

endorfiinide tormi. Taolises keskkonnas igapäevaselt viibimine väsitab ja ei soosi 

kosutatud inimese vormumist. Ei, siinses ettepanekus piirdun elamuse rahulikuma 

rütmiga, keskendudes argisematele aspektidele, esmapilgul ehk silmaga 

nähtamatutele. Spektaakli laad sobitub enam ühiskondlikele hoonetele nagu nt 

muuseumid või kunstihooned. Siin on tegemist kodu loomisele soodsa pinnase 

ettevalmistusega – pinnase, mis annaks võimalusi meie igapäevaelu tärkamisteks, 

mitte ei paugutaks ilutulestiku kombel meie peade kohal. 

KODU 

1. kellegi püsiv elupaik (ja seal elavad inimesed)  

Eelnevast uurimuse osast sain tõdemuse, et elamus ei saa olla ruumi komponeerimisel 

eesmärk omaette kuna ta avaldub alles ruumi võimal(dav)ustes, läbi tegevuste 

ruumis216. See tähendab, laenates taaskord Henri Lefebvre’i sõnu:  

… ma tean, mida ma otsin: mitte õnne, naudingut ega rõõmu või sensuaalsust, vaid 

kohta, kus ma tahaksin neid kogeda, kohta kus ma saan kiirustamata viibida ühes 

neist ennustamatuist nauditavatest kohtumistest.217 

Sellest tulenevalt on ruumi eesmärgiks seatud anda võimalikult suur osa temast 

inimeste käsutusse, teatrikunsti eeskujul jätta ruumi liikuvatele kehadele – mitte pelgalt 

kodus olemiseks vaid olemaks osaline ruumis läbi tegevuste. Ent enne veel, seoses 

konkreetselt kodule sobiva pinnase loomisega, veel enne, kui asuda ettepaneku ruumi 

kirjeldama, kasutan sissejuhatusena võimalust kirjutada lahti töö koostamisel teostatud 

teise küsitelu218 tulemused, mis aitab uurimuse osast saadud elamuse ruumi olulisuste 

kõrvale tuua elamise ruumi olulisused ning meelestadagi end taas rahulikumasse, 

spektaaklivälisesse ruumiloomesse.  

 
216 Siin ja kogu „Ettepanek : Kujutlus“ osas olev kursiivis tekst viitab oma otsesele päritolule uurimuse osast – autori märkus   
217 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 32 
218 Töö käigus teostatud küsitelu 2: Küsitelu: Nimeta kolm (3) eluruumi elementi, mis on sinu jaoks määravad, et konkreetses paigas 
elada, Google Forms formaadis, vastamisperiood 15.02 – 08.04.2021 
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KÜSITELU 2 

Vältimaks loodavas ruumis pelgalt enese subjektiivset tunnetust, viisin läbi anonüümse 

küsitelu, saamaks aimu potentsiaalse kasutaja soovidest, tema eelistusi eluruumi (mitte 

ainult füüsiliste) elementide osas. Nimelt palusin vastajal nimetada kolm (3) tema jaoks 

olulist eluruumi elementi ja läbi sai see viidud kahes grupis: Grupp 1: määratluseta 

(eeldatavalt täiskasvanud) ja Grupp 2: gümnasistid. Gümnasistid sai küsitelusse 

haaratud kui sihtgrupp, kes 3-5 aasta pärast reaalselt eluaseme turule sisenevad ning 

kellede soovidega tuleks juba tänasel projekteerimisel arvestada. Kahjuks on kogu 

laekunud vastuste hulk kasin – kokku 77 vastajat.  

Küsitelu oli koostatud Google Forms’is ning töötas põhimõttel „vasta ise ja saada sõbrale edasi“. Lähtudes oma 

isiklikust käitumisest küsiteludega, millede taga puudub suurem organisatsioon, siis eeldan, et ka siin takistas paljuski 

küsitelu edasi saatmist ja/või sellele vastamist soovimatus end siduda magistritöö uuringuga, mis hõlmab ühe 

tudengi huvi ja on väikese kõlapinnaga.  

Kvantiteedist hoolimata leian, et tulemused on oma suuna andvas infos arvestatavad 

ja hinnata tuleb neid, kes pidasid oluliseks oma eelistusi jagada. Järgnevalt kokkuvõte 

vastustest (vt ka Tabel 1 järgmisel lehel). 

Küsitelus joonistuvad välja viis eluruumi elementi, mis on võrdse olulisega nii Grupis 1 

kui ka Grupis 2, need on (alustades enim mainitust, sulgudes järel mainimiste kord 

kokku): loodus (40), mugavus (33), valgus (29) ja avarus (25). Looduse eelistus tuleb 

välja roheluse (16) viidetega (park, puud, taimed, muru, mets) ja sõna „loodus“ enda 

mainimisest (10), aga mainitud on ka veekogu (6), oma hoov/aiamaa (5), värske õhk 

(3) ning ühel korral isegi loom ja inimene: „elav loodus (taimed, loomad, inimesed)“. 

Teisel kohal oleva mugavuse alla on koondunud jalutus-/liikumisvõimalused ja 

igapäevaeluks vajalike asutuste lähedus, s.o. „inimlikud igapäevased teekonnad“, mille 

juures vahemaana leidis märkimist jalgsikäigu kestus 15-20 min. Märkimist leidis ka 

täpsustus „sõltumatus transpordist“ soovi näol. Täpsemalt on nt välja toodud poodide 

(10, s.h. toidupood ja kohvik) ja õppeasutuste lähedusvajadus (3) ning hea 

ühistranspordi ühendus (5). Eeskätt paistabki silma, et mõeldud on jala/jalgrattaga 

liikumisvõimalusi ja et tegemist ei pea olema ainuüksi elamise funktsiooniga 

ruumikooslusega vaid „sekka [on soovitud] ka mõni väike poeke ja eriti kohvik“. Grupp 

2’s leidis ära märkimist ka interneti ja teleka olemasolu vajadus. Kolmandal kohal oleva 

valguse puhul on silmas peetud loomulikku valgust (29), s.o. läbi akende tuppa jõudev, 

aga juurde on mainitud ka elektrivalgust (3). Huvitav on siinkohal Grupp 2’s valguse ja 

mööbli (nt voodi, diivan) võrdne olulisus – mõlemat on mainitud 10 korral.  
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TABEL 1: Küsitelu eluruumi olulistest elementidest  

Küsitu: Nimeta kolm (3) eluruumi elementi, mis on sinu jaoks määravad, et konkreetses paigas elada. (NB! Eluruumina pean silmas 
nii sise- kui väliruumi, tuba ja tänavat - kogu elamise keskkonda. Element võib olla objekt, tegevus, teenus vm.) 

Jrk. nr 

GRUPP 1 

Määratluseta (48 vastajat) 

[element (mitu mainimist, mitu % 
kõigist)] 

GRUPP 2  

gümnasist (29 vastajat) 

[element (mitu mainimist, mitu % 
kõigist)] 

KOKKU  

(77 vastajat) 

[element (mitu mainimist, mitu % 
kõigist)] 

1. Loodus (26, s.o. 54%)  Loodus (14, s.o. 48%) Loodus (40, s.o. 52%) 

2. Mugavus (20, s.o. 42%) Mugavus (13, s.o. 45%) Mugavus (33, s.o. 43%) 

3. Valgus (19, s.o. 40%) 
Valgus (10, s.o. 34%) 

Valgus (29, s.o. 38%) 
Mööbel (10, s.o. 34%) 

4.  Avarus (17, s.o. 35%) Avarus (8, s.o. 27%) Avarus (25, s.o. 32%) 

5. Esteetiline (9) Esteetiline (6) 
Esteetiline (15) 

Mööbel (15) 

6. 

Kogukond (8) Kogukond (3) 

Kogukond (11) 
Vaikne (8) 

Puhtus (3) 

Asukoht (3) 

7. Sisekliima (6) 

Vaikne (2) 

Vaikne (10) 
Turvaline (2) 

Tulekolle (2) 

Sisekliima (2) 

8. 

Turvaline (5)  

Sisekliima (8) Mööbel (5) 

Tulekolle (5) 

9 Puhtus (4) 

 Puhtus (7) 

Turvaline (7) 

Tulekolle (7) 

10. Rõdu/terrass (2)  Rõdu/terrass (2) 

Lõpetuseks ka lähemalt neljandal ja viiendal kohal olevatest avarusest ja 

esteetilisusest. Nimelt leiabki avaruse juures konkreetselt märkimist sõna ise (15), aga 

ka ruumikus (5), vaade (4), „vahemaa (et ei ole liiga kitsas)“ (1) ja suur hooviala (1). 

Esteetika juures leidis mainimist sõna ise (2), lisaks sõnad „ilus“ ja „kena“ (4) ja värvid 

(2) ning ka igatsus arhitektuuriliselt ühtlase miljöö (1) ja huvitavate majade (1) järele. 

Veel mõnest olulisemast tähelepanekust küsitelu tulemustest. Kahe grupi summas on 

tähelepanuväärne 6. kohal paiknev kogukond (11), mida ilmestavad nt sellised vastused: 

„sõbralikkus“, „ootamatud kohtumised põnevate inimestega“, „elukoha sotsiaalsesse 

gruppi kuuluvus“, „istumisala, võimalus sõpradega/perega olla ja mängida nt 

lauamänge, paiga soojus (otseses või/ja kaudses mõttes)“ ning „elav loodus (… 

inimesed)“, aga hulka kuuluvad ka soovid, et sõbrad ja/või sugulased oleksid lähedal.  

Kui rõdu/terrass leiab Grupp 1’s märkimist kahel (2) korral, siis Grupp 2’s mitte kordagi. 

Üksikutel kordadel leidis ära märkimist ka järgnev: köök (5, selle suurus 2), saun (1), 
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„konkreetne tuba seinte, lae ja põrandaga“ (3), „positiivne emotsioon“ (1) ja „ema 

armastus“ (1).       

Auto ega selle parkimisvõimalused ei leia vastustes mingilgi kujul märkimist, mis viitab 

võimalusele, et parkimine ei olegi elanikule niivõrd tähtis kuivõrd on ta arendajale, kui 

lisa teenimise võimalus (tihtipeale leiame kodumüügi kuulutustest parkimiskoha 

lisatasu eest võimaliku olevat). Võibolla on auto inimestel olulise elemendina 4. kohal, 

olles napilt välja jäänud minu küsitud kolmest tähtsaimast, ent sellegipoolest võime 

järeldada, et inimene on valmis ka ilma auto mugavuseta elama, kui vaid koht ise pakub 

talle elamisväärset: loodust, inimlikke teekondi ja kohvikuid, valgust, avarust ja 

kogukonda.  
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RUUMI VORM 

Siinne peatükk sisaldab eneses elamise : elamuse ruumi füüsilisi elemente, mis 

tuginevad nii paiga enda kui ka uurimuse osast saadud elamuse ruumi lähetel. 

PAIK : KOHT 

ill 53: Pärnu linn, allikas: google.ee/maps  

Projekti asukohaks on Pärnus Rääma 

linnaosas paiknev hoonestamata ala Pärnu 

jõe paremkaldal, vaatega üle jõe 

kesklinnale. Koht, mis on nimetatud Seileri 

kvartaliks219 – Rääma tn 7 kinnistud. See 

peidab eneses osa kunagi eluliselt 

väärtuslikust Rääma ojast, mida kasutati 

joogiveeks (Rääma piirkonnas oli kunagi 

mitmeid allikaid), põldude niisutuseks, või 

vastupidi liigvee ärajuhtimiseks, ning 

kalapüügiks – elamine oli koondunud oja lähedusse220. Olemasolev ümbritsev 

hoonestus on pigem madal: kvartalist põhja- ja läänesuunda jäävad enamasti kahe- 

kuni kolmekorruselised viilkatustega 20. sajandi korterelamud, sekka mõni 

ühekorruseline eramu ning veidi eemal 4-5-korruselised 1960.- ja 70.-ndatel püstitatud 

paneelelamud. Idast leiame üksikud 21. sajandi eramajad (vt all ill 55) ja värskeimad 

kolmekorruselised korterelamud (nt Rääma tn 15a valmis 2021, allikas: ehr.ee).  

 

   

 ill 54: Vaade kvaratlile linulennult edela 
suunalt, 2021 

allikas: parnu.postimees.ee 

ill 55: Elamud kvartalist idas oktoober 
2020  

allikas: autori foto 

ill 56: Vaade kvartalile linnulennult 
loode suunalt, märts 2020  

allikas: fotoladu.maaamet.ee 

 
219 Seileri Kvartal, Uus elamukvartal Pärnu kesklinnas – seileri.ee, https://www.seileri.ee/ 
220 Kann, Tõnu, Rääma vesised tänavad – Pärnu Postimees, parnu-postimees.ee, https://parnu.postimees.ee/694682/raama-vesised-
tanavad (vaadatud 09.11.2020) 
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Aastasadu pigem tööstusalana kasutatud kallas (tuuleveski, tapamaja, elektrijaam, 

masinatehas, linakombinaat – vt ptk „Olemasolev ruum“) hakkab tasapisi endasse 

kutsuma muretumat elu: tule elama, tervisesporti harrastama ja puhkama. Plaane 

piirkonnale on olnud mitmeid, suuri ja paljulubavaid, nende hulgas Pärnu jõele 

kolmanda silla ehitus221 ja kvartali vastaskaldale Läänemere kunstisadama rajamise 

idee, viimane aga töö valmimise ajaks juba plaanidest maas222. 

Täna on Seileri kvartali alalt kadunud Rääma oja, looduslik jõekallas ja tööstus. Ajaloost 

on alles vaid jõgi ja Kesklinna sild, viimanegi pärast Teist maailmasõda uuel kujul (vt 

esialgne kuju lk 84 ill 75), ning uue ajastu esimeseks märgiks on ala läbiv 2014. a. 

valminud Jüri Jaansoni nimeline terviserada (vt all ill 58). 

ill 57: Vaade Seileri kvartalile Rääma 
tänava äärest, november 2020 

allikas: autori foto 

ill 58: Vaade Seileri kvartalile Suur-
Jõekalda tänavalt. Ees kulgeb Jüri 
Jaansoni terviserada, oktoober 2020 

allikas: autori foto 

ill 59: Rääma oja suuet asendavad 
truubid, oktoober 2020 

allikas: autori foto 

Järgnevalt paigale uue olemuse planeerimise juures on olnud oluline arvestada ka 

üleujutusohuga (vt. all ill 60 ja 61), õppides 2005. a. Jaanuaritormist, mil veetase Pärnus 

tõusis 295cm üle kroonlinna nulli (s.o. uues EH2000 süsteemis ~313 cm223).  

  

ill 60: üleujutusala ABS 2,28, tõenäosus 1x10 a. jooksul 

alliikas: xgis.maaamet.ee 

ill 61: üleujutusala ABS 2,81, tõenäosus 1x50 a. jooksul  

allikas: xgis.maaamet.ee 
 

 

 
221 Pärnu linn, Pärnu kolmas sild – parnu.ee, https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/kolmas-sild (vaadatud 30.04.2022) 
222 Soosaar, Mark, Mark Soosaar: Kes taastaks Pärnu väärikuse? – Pärnu Postimees, parnu.postimees.ee, 
https://parnu.postimees.ee/7242116/mark-soosaar-kes-taastaks-parnu-vaarikuse (vaadatud 30.04.2022) 
223 Teisenduse aluseks on Maa-ameti kodulehel antud parandite kaart: Maa-amet, Lühiülevaade: Eesti hakkab kõrgusi arvutama 
Kroonlinna nulli asemel Amsterdami nulli järgi, joonis 2 – maaamet.ee 20.07.2017, https://www.maaamet.ee/et/uudised/eesti-hakkab-
korgusi-arvutama-kroonlinna-nulli-asemel-amsterdami-nulli-jargi (vaadatud 10.11.2020) 
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Üleujutusohust tulenevalt on projekti ettepanekus arvestatud hoovialale abs kõrgusega 

+3.00 ning esimese korruse põrandale +3.20, mis ühtib ka detailplaneeringus märgitud 

soovitusliku arvestusega224. 

- - - 

Paiga enda väärtustest olen töö kontekstis, lisaks ilmselgele Pärnu jõe olemasolule, 

pidanud oluliseks ka maa alla peidetud Rääma oja ja piirkonna olemasolevat 

hoonestust. Oja osas panen ette tema taasavamise. Voolav vesi, nagu muudki looduse, 

maastiku elemendid, on teadaolevad meelte stimulaatorid ja seetõttu emotsioonide 

tekitajad.225 Ettepanekut toetab ka teatrikunstist nähtud toimivate osade austamine. 

Samaväärne toimiv osa on ka paiga lähiümbruse suhteliselt madal väikesemahuline 

olemasolev hoonestus. Taolise mahu skaalaga panen ette liikuda ka Seileri kvartalisse, 

sest see on miski, mis on piirkonnale tuttav ja võiks seeläbi esile kutsuda eluruumile 

sobilikku usaldust ja turvatunnet.  

 
ill 62: piirkonna olemasolevad mahud (ülal) kõrvu planeeritud uute mahtudega (all), allikas: autori skeem 

  

 
224 AB Luhse&Tuhal, Detailplaneering …, lk 7  
225 Kriivan, Piret, Keelesaade, Maastik ja … 
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KUJU : MAHT 

Ettepanekus kajastuv ruum koosneb kahest osast: paiga perimeetrile seatud hoonestus 

ning selle keskele jääv tõstetud maapinnaga madalama hoonestusega ala (vt ka Lisad 

graafiline materjal). Kui olemasolevalt on piirkonnale valdavalt iseloomulik 

hoonemahtude paigutus horisontaalne, st ühe kinnistu põhine üks 2-3-korruseline 

üksus, siis ettepaneku perimetraalse hoonestuse seade ideeks on aga vertikaalne 

paigutus, mille inspiratsiooniks on lauamäg „Tsirkus“. Tsirkus on siin relevantne ka kui 

pidevas liikumises ja avastamises olev lauamäng ja asutus, nagu on ka kujundatava 

ruumi eesmärk – et ta oleks liikuv : muutuv ja seeläbi emotsioone pakkuv. 

ill 63: Lauamäng „Tsirkus“, allikas: mm.ee 

Nõnda ongi korruselamutes traditsiooniliselt külg-

külje kõrval paiknevad eluruumid siin löödud 

teiseteisest lahku. Taoline eraldamine (ühe üksuse 

põhine idee, nt nagu on pannud ette ka USA 

arhitektuuribüroo REX 2010. aastal Koreas, Songdo 

Landmark City projektis226, realiseerimata), annab 

tulemuseks eluruumi, mis avaneb kolmele küljele, 

see tähendab, selline mahu harvendamine annab päevavalguse („valgus“ - inimeste 

eluruumi elementide eelistustes 3. kohale paigutunu, siin ja edaspidi vt Tabel 1 siinse osa 

sissejuhatuses) parema juurdepääsu nii üksustele endile kui ka nende vahele tekkivale 

hoovialale ning ei korda ala perimeetril aastakümneid seisnud müüri (tehase 

hiigelhoone, vt lk 84 ill 77 ja 78), vaid säilitab vaateid jõele ka Rääma tänavalt. Selline 

seade, tavapärasest erinev, aitab kaasa ka ruumi elamuslikkusele – ruumi tajumine 

muutub tavapäratust erineva kaudu ärksamaks, seeläbi ka osavõtt tegevusest 

tajutavamaks ning see omakorda võib suunata oluliselt emotsionaalsemale 

ruumikogemusele. 

Iga üksus siinses seades on mõeldud ühe üksikelamuna, nagu on üksikelamud ka 

paigast vahetult idas paiknevad hoonedn (vt lk 69, ill 55), ning siinsete seade üksteise 

turjale annab tulemuseks nn vertikaalse ridaelamu. See ridaelamu moodustub ühe 

trepikojaga ühendatud kolme üksuse moodulist, mis seatakse üksteise kõrvale, teine 

teise üksustele toetuvana, ning mis siin on maksimaalselt 6-korruseline (vt Lisad 

fragment lõikest 1 ja lõige 4). Suurimate üksuste eluuruumi pind siin on 165,2 m2 ning 

väikseimate 79,8 m2. 

Üksuseid on võimalik jaotada ka korteriteks, nõnda, et igal korrusel paikneb üks korter. Selliselt oleks ühe trepikojaga 

ühendatud kolme üksuse juhul ühes trepikojas kokku 6 korterit, milledest pooled oleksid vahetult nende all olevate 

 
226 vt. REX, Songdo Landmark City Block A4 – rex-ny.com, https://rex-ny.com/project/songdo-landmark-city/ (vaadatud 09.03.2020) 
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üksuste katusele moodustuvate terrassidega, ülejäänutele oleks korteri otsese väliruumiga ühenduse tagamiseks 

võimalus lisada rõdud.  

Perimetraalse hoonega sarnane liikuv : muutuv idee jätkub ka paiga keskses osas, aga 

horisontaalselt. Seal moodustub elamise üksuste alla aste astmelt tõusev pinnas, mis 

varjab eneses autode ja jalgartaste parklat, lisaks mahutab ka kuure elanikele 

(hoiustamaks nt jõe poole arvestatud kasvuaias toimetamiseks vajalikke aiatööriistu 

või jalg-/elektritõukeratast) ning tehnoruumi. Autode hulga osas, võttes aluseks, et 

Küsitelu 2 tulemustes ei leidnud auto ega selle parkimisvõimalused mingilgi kujul 

märkimist, on minu ettepanek siin kasutada asukoha põhist jagatud autode teenust, 

arvestades ühe auto kahe üksuse kohta. Antud ettepanekus tähendab see, etpaigale 

seatud 40 üksuse kohta on arvestatud 20 parkimiskohta alale kehtivate normide 

kohase (1 koht per 1 korter227) 40 parkimiskoha asemel. See tähendab, et 20 

parkimiskoha arvelt säästetud kogupindala 260 m2 (arvestamata hetkel veel tegelikult 

lisanduvat manööverdusala) jaguneb nüüd elamise ruumile hoopiski asjakohasemate 

kuuride, jalgaratase ning olemise ja elamise alade vahel. Idee seisneb selles, et jagatud 

autode teenust pakkuv asutus saab oma kasutusse paiga parkla ning paiga elanikud 

omakorda saavad eelis-/ainuõiguse seal parkivaid autosid kasutada – see tähendab 

elanikule leevenevat muret muidu linna avalikelt aladelt otsitava sõiduks vajaliku auto 

leidmisel või selleni jõudmisel, mis omakorda vähendab vajadust omada isiklikku autot. 

Antud ettepanek omab ka seost Küsitelu 2 tulemustes 2. kohale paigutunud elemendiga 

„mugavus“. Siinkohal ent ei ole unustatud autoga saabuvate külaliste 

parkimisvõimalust, mis on ette nähtud Rääma tänava teemaa alale, paralleelselt 

sõiduteega, olles paigast endast kõrg- ja madalhaljastusega „isoleeritud“. Jätkates 

sõidukite teemas paika harvemal juhul saabuvatega:  kiirabi- ja päästeauto (samuti 

prügiauto) juurdepääs kvartalisse on arvestatud Rääma tänavalt, võimalusega liikuda 

perimetraalse hoone ees kulgeval käiguteel (sillutise paiknemine on lahendatud auto 

rataste alla arvestatud katkestusteta kulgeva sillutisribaga). Lisaks on kvartali 

väliskülgedel tagatud juurdepääs mööda kergliiklusteid (idas ja lõunas) ja tugevdatud 

pinnasel (läänes).  

Ent tagasi ruumi keskosa juurde. Kirjeldatud sõidukeid ja abiruume varjavale 

astmelisele tõstetud pinnale, millel liikumine elavdab tavalist kõndimist, sest astmetest 

koosneval pinnasel astumine varjutab rutiini ja ei luba tähelepanul hajuda, paigutus 

kutsub esile ärksuse, on omakorda ette nähtud traditsioonilisemalt iseseisvad 

üksikelamu üksused, mis perimetraalse hoonega võrreldes väiksemad on. Kasutatud 

on kahes eluruumi suuruses üksust: 123,1 m2 (gabariit võrdne Ü5’ga) ja 47,4 m2. Viimane, 

2-toaline üksus peidab eneses võimalust paigas püsivalt elavatel elanikel tuua oma 

 
227 AB Luhse&Tuhal, Detailplaneering … lk 8 
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keskkonda vahelduvust (ja tulu) neid nn külaliskorteritena välja rentides. Samas, nende 

olemasolu püsiva elukohana tagab paigale ligipääsu võimaluse ka üksi elavale 

inimesele, st siinne hoonestuse ettepanek ei ole suunatud vaid (noortele) peredele. Siit 

edasi – perimetraalse hoonestuse suuremad üksused annavad oma tubade hulga osas 

võimaluse ka erinevate generatsioonide koos elamiseks, arvestades ka, et 

vanemaealistele sobiikult on kõrgematel korrustel paiknevatele olemas ligipääs liftiga.  

Jätkates paiga keskosa ettepaneku kirjeldusega: sealse hoonestuse vahele jääv ala on 

tagasihoidlikult avatud ka ruumist möödujale – tõstetud pind annab märku ruumi 

tsoneerimisest ega ole seetõttu otseselt avaliku ruumina loetav kuna paikneb ka 

eluhoonete vahel.  Ometi saavad seal inimesed jalutada, kohtuda ja seltsida – need, kes 

on valmis ruumi tajuma ja leidma tema võimaldavused. Ei ole seinu, on kõrguste vahe, 

millest tekib kujutlus avaliku ja pool-avaliku vahel. Sama tsoneerimise põhimõte kehtib 

paiga ja temast lõunas asuva avaliku kergliiklustee puhul nende vahel paikneva nõlva 

abil.  

- - - 

 „Kuju : Maht“ alguse osas kirjeldatud üksuste lahku löömine soodustab ka kogukonna 

teket ruumis („kogukond“ - inimeste eluruumi elementide eelistustes 6. kohale 

paigutunu). Siin nüüd vastangi ptk’s „Ajend : Motiiv“ esitatule, et kui „küsimus ei ole 

peaasjalikult kodus töötamiseks või õppimiseks sobiliku ruumi loomises, vaid milleski 

enamas. Aga milles?“, siis, et lisaks elamuslikkusele on see kogukonnas, kogukondliku 

elamise viisile soodsa ruumi loomises. See viis, mis on nt Tallinna ajaloolistes asumites 

(nt Kalamaja ja Kassisaba) ennast toimivana tõestanud, uusarendustes aga veel 

vähese tähelepanuga jäänud. Kogukonna viisiga 

arvestamist on oma loominguga näidanud 

Arhitektuuribüroo BIG (Bjarke Ingels jt), tõestades, et 

on võimalik ka teisiti, isolatsioonita, jagades. 

Nendesse majadesse asunud elanikud omakorda on 

kinnitanud kogukondliku suuna asjakohasust, nt 

nagu on  kirjeldanud üks vanemaealine elanik 

Kopenhaagenis 8 Majaks228 ristitud elamus (vt kõrval 

ill 64): 

 
228 vt lähemalt nt Minner, Kelly, 8 House / BIG – ArchDaily, archdaily.com, https://www.archdaily.com/83307/8-house-big (vaadatud 
09.03.2020) 

 

ill 64: 8 House, 2010, Taani 

archdaily.com 
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Meil on ilusad ühisruumid kus me korraldame pidusid ja sööme koos, ja rada, kus 

sul on võimalik jalutada. Lapsed mängivad siinsamas õues ja ma võin seda jälgida 

oma rõdult. Seda on lihtsalt ilus vaadata.229  

Teine näide üksuste vahelisele sotsiaalsuse ideele on samuti end tõestanud Tokyos 

paiknev üksikelamu Moriyama House230 lahendus (vt all ill 65), kus arhitekt Ryue 

Nishizawa ideeks oli traditsiooniline tubade külg-külje kõrval paiknemine lahku lüüa, 

luues ühest traditsiooniliselt pakitud eramust hoopiski „küla metsas“.  

Eramu kajastusest leiab inspireerivaid kirjeldusi, kuidas tegemist on 

arhitektuurse seadeldisega, mis hõlbustab suhtlust, kus hoolimata 

üksteisele suhteliselt lähedal seisvatele üksustele on sellegipoolest 

tagatud iga üksuse privaatsus (nt. ei vaata ühegi üksuse aken teise 

üksuse aknasse).  Ning kui vahetult pärast hoone valmimist maailma 

üksi jäänud Moriyama otsustas oma eramu toad välja üürida, leidis ta 

end olukorrast, kus sai segamatult pühenduda oma märkimisväärse 

hulgaga kultusfilmide ja muusika kogule ning igapäevaselt nautida 

lugemist, seejuures olemata elamisest isolatsioonis. Moriyama majast 

on aastatega välja kujunenud kooselamise arhitektuurne prototüüp.    

Siinses kuju ettepanekus on üheks kogukonna ideed 

toetavaks lahendiks (täiendavatest lahenditest loe ptk „Koos olemise ruum“) üksuste 

vahele jäävaisse tühimikesse kujunevad eluruumide terrassid, mis avanevad nii hoovi 

kui tänava/jõe poole ning soodustavad seeläbi ka mugavalt kodus viibiva elaniku 

suhtlust ülejäänud ruumiga ja neis viibijatega. Samuti paiga keskalale jääv madalam 

eluala. Suhtlusena ei pea ma siin silmas ainult verbaalset, vaid ka kaasinimese 

nägemist, kuulmist ja isegi haistmist. Sisehoovi vaadeldavus, et sa märkaks ja tekiks 

tahtmine kaasa joosta, kaasa elada, mitte ei elaks isolatsioonis. Samas ei ole unustatud 

ka privaatsusvajadust – terrassi suurus tagab võimaluse ka taanduda ühisruumist. 

Vaadates hetkeks tagasi siinse osa sissejuhatuses kajastuva Tabel 1 poole, siis näeme, 

et „terrass“ paigutus inimeste eluruumi elementide eelistustes ebaolulisemale 10. kohale. 

Ometi on ta 6. kohale asetunud kogukonna tekkeks siin tarvilik vahend, samuti 4. kohale 

paigutunud „avarus“ saavutamiseks.  

Terrasside olemus siin ei ole lõpuni määratletud – see võib olla aed väikese 

kasvuhoonega, askeetlik esemetest puhas olemise ruum, linnadžungel või õdus 

kodukohviku terrass. Siinkohal on taas eeskujuks teatrikunstist õpitu, kus ei peljata ka 

etendajate poolt lisanduvaid jälgi kujundusele ja nõnda on ka siin arvestatud ruumi 

kujunemise protsessi loomuliku osana tõik, kus iga elanik kohandab oma ruumi 

 
229 Neville, Morgan, Abstract: The Art of Design, Bjarke Ingels: Architecture, Netflix 2017 
230 Siin ja järgnevas Moriyama maja kirjeldavas alalõigus kasutatud allikas: Kotsioris, Evangelos, The Life In Between: Ryue Nishizawa’s 
Moriyama House, Tokyo, 2002-2005 – MoMA post, post.moma.org 30.12.2019, https://post.moma.org/the-life-in-between-ryue-
nishizawas-moriyama-house-tokyo-2002-2005/ (vaadatud 23.02.2021) 

 

Ill 65: Moriyama House, 2005, Jaapan 

post.moma.org 
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vastavalt enese soovidele, arhitekt annab selleks lõuendi, mis on oluline võimaldavus, 

lubades esile tõusta „lõuendit“ tajuva isiku enese kultuuritaustal, iseloomul, füüsilisel 

eripäral, eelistustel, tõekspidamistel. See on elaniku võimalus vürtsitada ruumi oma 

isikupäraga, nõnda on rahuldatud ka inimlik vajadus olla ise muutuste allikaks (loe ka 

ptk „Ise olemise ruum“). 

- - - 

Olles võtnud ruumi kujundamisel aluseks ka Küsitelu 2 tulemused, on oluline märkida, 

et ettepaneku paiga ja kuju elementidest moodustub ka vaste küsitelu tulemustes 

esikohale paigutunud soovitud elemendist „loodus“. Siin koonduvad kokku Pärnu jõgi, 

taasavatav Rääma oja, suhteliselt domineeriv madal- ja kõrghaljastusele broneeritud 

osa maapinnast ning terrasside haljastamise võimalus. Teisele kohale paigutunud 

elemendi „mugavus“ täidab ära lifti olemasolu, jagatud autode süsteem, jalgratta 

parkimine varju alla (soovi korral saab ratta ka liftiga viia eluruumi hoiuruumi) ning 

kodukohviku, -treeningruumi ja ühisruumi (kolmest viimasest loe lähemalt ptk „Koos 

olemise ruum“) võimalused ruumis endas. Tähelepanuta ei saa siin jätta ka konkreetse 

paiga mugavat lähedust Pärnu kesklinnale. Lisa mugavusena võiks siin linna 

ühistranspordi osana toimida ka praamiühendus kahe kalda vahel. Ettepanekus on 

nähtud võimalust paigutada Seileri kvartali ees paiknevale jõeäärele paadisillad 

väikepaatide hoiustamiseks, paigas toimetavatele õngega harrastuskaluritele 

kasutuseks või ka lihtsalt möödakäijale paigas peatumiseks ja selle olemuse 

nautimiseks. Kirjeldatud paadisildade mõtet on võimalik edasi arendada ka 

praamiühenduse kaiks. 
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MATERJAL : AINE 

Selleks, et eespool kirjeldatud perimetraalse hoonestuse püstitamine oleks võimalikult 

hõlbus olen arvestanud võimalusega kasutada üksuste juures elementmajade 

süsteemi. See tähendab, et iga üksus moodustub tehases valmistatud tasapinnalistest 

elementidest (põrand, väisseinad, vahe- ja katuslagi) ning on ise suurema ridaelamu 

seade moodul, kinnitudes vertikaalselt ühisele jäigastavale „vardale“ - trepikojale. 

Üksuste omavaheliste ühenduste, teineteisele toetumise juures on silmas peetud „Lego“ 

põhimõtet, kus alumine üksus on varustatud positiivse liitva süsteemiga ning sellele 

kinnituv negatiivse vastusega. Sellest tulenevalt, arvestades üksuste seade ettepanekut 

ja selle teostamise kaalumisi erinevate materjalidega, on antud juhul materjali valikuks 

betoon, täpsemini sandwich-paneelid (elemendid). Sellisel valikul sai määravaks, et 

betoon on oma omadustelt stabiilsem ja jäigem materjal kui otse loodusest tulev (nt 

puit) ning täiendavalt tugevdatav hõlpsasti lisatava armeeringuga. See võimaldab 

teostada ettepanekus nähtavas tavapärasest hõredamas lahenduses kujunevaid 

pikemaid sildeid, säilitades samas tarindite saleduse, ja tagada hoone üldist jäikust.  

Paratamatult aga, kui tänasel päeval mainida materjali „betoon“ tekitab see publikus 

rahulolematuid murinaid. Loomulikult on tänases keskkonnakriisis elementaarne hoida 

meeles keskkonnasäästlikkust. Ent kas on õige heita seetõttu kõrvale end esteetiliselt 

ja konstruktiivselt tõestanud materjal, selle asemel, et teda keskkonnasäästlikkuse 

suunas edasi arendada? Ei, ma ei pea kõrvale heitmist õigeks. 

Keskkonnasäästlikkusesse, lisaks materjalide eneste iseloomudele, puutub ka kogu 

tootmis- ja ehitusprotsess, rääkimata hilisematest ekspluatatsioonikuludest. Tahan siin 

tuua välja, et betoon ei ole üdini „õel“ materjal, olgugi, et tema sisu ei tulene otse 

loodusest ega ole ka looduses kõdunev. Betooni säästlikkuse võimalus peitub nt tema 

tootmisjääkide taaskasutuses (nt HC Betoon materjalide taaskasutus231) ja ka 

elementide süsteemis tootmises üldiselt. Valdkond liigub samm-sammult 

keskkonnassästlikkuse suunas. Nt betoonelementide tootja OÜ TMB Element on 

kasutusele võtnud rahvusvahelised keskkonnadeklaratsioonid (EPD), et jälgida ja 

seeläbi teadlikult vähendada oma CO2-jalajälge, EPD’sid omakorda kasutatakse 

rohesertifikaatides ja hoonete olelusringi hinnangutes.232 Jah, ometi – ei ole olemas 

keskkonnasäästlikku betooni. Seetõttu on tarvilik jätkata sammumist nn rohelise 

betooni (green concrete) poole – betooni, mis vähemalt ühe koostisosana kasutab 

jääkmaterjali või mille tootmisprotsess ei vii keskkonna hävinguni233.  

 
231 HC Betoon, Materjalide taaskasutus – betoon.ee, https://www.betoon.ee/et/materjalide-taaskasutus (vaadatud 25.04.2022) 
232 Bioneer, Esimesed keskkonnadeklaratsioonid Eesti betoonelemenditööstuses – bioneer.ee, 29.10.2020, 
https://bioneer.ee/esimesed-keskkonnadeklaratsioonid-eesti-betoonelemendit%C3%B6%C3%B6stuses (vaadatud 25.04.2022) 
233 Suhendro, Bambang, Toward green concrete for better sustainable environment, Elsevier Ltd 2014 – ScienceDirect, 
sciencedirect.com, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814032494 (vaadatud 04.05.2022) 
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VÄRV : SÜMBOL 

Sissevaatest teatrikunsti nägime, et sugugi mitte vähem tähtis üldisest ruumi vormist ei 

ole värv. Olles hoolikalt komponeeritud ja läbi mõeldud on värv võimeline toetama 

inimese olemist ruumis, toetama ühetasaselt nii rõõmu kui kurbust, suve ja sügist.  

Minu ettepanek antud ruumis on kasutada sinise ja kollase kombinatsiooni, kui üht 

vanimat kooskõlalist (vt järgmisel lehel ill 68). Sinise ja kollase pigmendid on inimesele 

sajandeid olnud loodusest kättesaadavad ja kasutusel nii kujutavas kunstis kui 

kangaste värvimisel. Mina siin pean silmas just indigosinist ja kollast ookrit.  

  

ill 66: indigosinine 

allikas: medium.com 

ill 67: kollane ooker 

allikas: heamajapood.ee 

Originaalis saadakse mitmete toonivariatsioonidega indigosinist indigotaime lehtedest, 

mille tugevat pigmenti hindasid kõrgelt antiikaja inimesed, importides seda Aasiast ja 

Aafrikast, kus pigment oli värvimiseks kasutusel juba neoliitikumist alates.234 

Importkaubana aga oli indigo kallis, mistõttu oli nt keskajal sellega värvimine, kuni Uue 

Maailma avastamiseni, vaid Veneteetsia pärusmaa, kui kallite pigmentide oluline 

vahetuspunkt ja Lääne värvimispealinn.235 Laialdasemalt kinnitaski indigo oma olemust 

Euroopas alles 16.-17. sajandil, pärast Uue Maailma avastamist, asendades seni 

kasutusel olnud sinerõikast saadava heledamate toonide sinise.236 Kollane ooker aga 

on Euroopale tuttavam pigment, kuna teda leidub ka kohalikus pinnases – tegemist on 

loodusliku savimullaga, millele annab värvuse raudhüdroksiid237 ning Eestis nt on 

võimalik osta Prantsusmaalt pärit pigmenti (nn „prantsuse kollane“)238, samas kui indigo 

pigment on siin endiselt haruldus.  

Sinise tooni hoonestuse ettepanekus põhitoonina kasutamise ideed toetab vaade sinise 

kasutuse ajalukku. Nimelt on nt 1500-1100 eKr Egiptuses erinevaid sinise toone 

kasutatud eeskätt taustana, moodustades piltidel kauneid siniseid pindu, mis annavad 

 
234 Pastoureau, Michel, Blue: The History of a Color, Princeton University Press 2018, lk 17 
235 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 74 
236 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 64 
237 Pastoureau, Michel, Yellow: The History of a Color, Princeton University Press 2019, lk 21 
238 Majatohter, pigmendid – majatohter.ee, https://majatohter.ee/tooted/puisteained/pigmendid/kollane-ooker/ (vaadatud 
27.04.2022) 
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edasi ettekujutuse Niiluse vetest239 - vaadeldes neid pilte on selgesti tajutav, kuidas 

sinine taust lubab muus toonis pildi osadel eredalt esile tõusta. Taustavärvina kasutati 

sinist ka 9. sajandi Kristluses, tõstmaks esile valitsejate ja kirikuvürstide 

majesteetlikkust.240 Samuti täheldasid tema esile tõstmise võimeid 16. sajandi 

Saksamaa ja Itaalia maalikunstnikud, kes kasutasid sinist (kõrvu rohelise ja halliga) 

taustavärvina, rõhutamaks tol ajal printside ja jõukamate kodanike õlgadele tõusnud 

karusnaha varakuse tähendust ja andes pildile sügavust.241  Eelnevast lähtuvalt 

sobitubki sinine siin projektis hoonestuse põhitooniks, kui objektile, mis on meie 

igapäeva taust ja võiks seeläbi esile tõsta meie igapäeva elamise detaile, lisaks 

ümbritseva mateeria detailidele (nt loodus: putukad, linnud, taimed). Seetõttu on ka 

oluline, et toon oleks sügav, peegeldades rahulikkust ja kindlust, nagu minu hinnangul 

on seda võimeline tegema indigosinine – toon, mis ei kaota oma olemust ei eredas 

päikesevalguses ega sombuses. 

Pakutavale sinise-kollase värvikombinatsioonile aga 

sügavama tähenduse, kui pelgalt visuaalne 

meelepära andmisel on meile taas abiks nende kahe 

värvi ajalugu. Kui keskaja Euroopas veel omas sinine 

üldiselt vähe sümboolset või esteetilist tähendust243, 

siis selle lõpuks oli tema tähtsus tõusnud: sinisest sai 

esmalt Jumalaema värv, seejärel Prantsuse kuninga 

ja Kuningas Arturi värv, misjärel moevärv, mida 

seostati rõõmu, armastuse, truuduse, rahu ja 

heaoluga244. Selline sinise esiletõus ja punase troonilt 

tõukamine (varasema kolme värvi süsteemi, valge-punane-must, asemele tuli kuue 

värvi süsteem: valge, punane, must, sinine, roheline ja kollane) näitab ka olulist 

ühiskondlikku muutust – muutusi mõttemaailmas ja tajudes – lihtne „must-valge“ 

ühiskonna ja värvide kirjeldus ei olnud enam rahuldav, sest avastatud oli enamat ja 

seda taheti märgata.245 Sealt edasi, 16.-17. sajandil, sai sinisest ka moraalsete viidetega 

värv246, sarnaselt kui Egiptuses, Kesk-Aasias ja Lähis-idas usuti sinisel olevat kurjust 

peletav jõud247. Sellest kirjeldatust lähtuvalt sobitub sinise valik antud töö konteksti 

markeerimaks ühiskondlikke muutusi, mida olen eelnevalt kirjeldanud vajalikena, et 

muutuks kehtiv mentaliteet arhitektuuris, ning moraalse koputusena nagu on ka antud 

 
239 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 21 
240 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 40 
241 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 99 
242 Foto pärineb raamatust: Pastoureau, Michel, Yellow ..., lk 41 
243 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 32 
244 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 80 
245 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 81-82 
246 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 85 
247 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 22 

 
ill 68: Sinise ja kollase kooslus on juba 
sajandeid vana. Astronoomiline lagi 
Vaarao Ramses IX matusekambrist: 

Amduat (fragment), cà 1107-1100 eKr242 
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töö alatoon. Kohane on siin ka, et tänases Euroopa kultuuriruumis ei loeta sinise tooni 

agressiivseks ega millegi suhtes vaenulikuks, vastupidi – see on hirmu hajutav ja kokku 

liitev (sobituvana siinse projekti kogukonna ideega), nt on ta kasutatav mitmete 

rahvusvaheliste organisatsioonide embleemidel (nt ÜRO).248  

Kollane aga seevastu, erinevalt sinise pigem positiivsest ja edasi viivast tähendusest, 

on läbi ajaloo omandanud nii positiivset kui negatiivset. Viimase osa kaudu sobitubki ta 

sinise kõrvale aktsendiks (olles hoonestusettepanekus kasutusel osaliselt), kui üleskutse 

mõõdukusele, iseenese vigade aktsepteerimisele ja järk-järgulistele muutustele 

parenduste poole. Nimelt, läbi suguluse kullaga on kollast värvi seostatud kadeduse, 

ahnuse, armukadeduse ja aplusega.249 Omakorda kristlusest on kollasele kinnistunud 

ketserluse ja reeturlikkuse tähendus (nt on kujutatud Juudast kollases rüüs).250 Ent tänu 

modernsuse alguse maalikunstnikele tõusis Euroopas enam esile kollase positiivne 

tähendus: kunstnikele impressionistidest fovistideni meeldis kasutada kollast kui sooja 

ja valgusküllast värvi.251 Nõnda ka tänases Euroopa kultuuriruumis nähakse kollases 

võimet kirgastada igapäeva rutiini ja elavdada olemist252, mis on ka projekti ettepaneku 

üks eesmärke. 

  

 
248 Pastoureau, Michel, Blue …, lk 180 
249 Pastoureau, Michel, Yellow …, lk 34 
250 Pastoureau, Michel, Yellow …, lk 122 
251 Pastoureau, Michel, Yellow …, lk 194 
252 Pastoureau, Michel, Yellow …, lk 213 
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TEHNOSÜSTEEMID 

Seni välja toodud kujundlikest lahenditest vähem tähtis ei ole ka reaalne vajadus 

joogivee ja toasoojuse järele. Tiheasustuse piirkonnale kohaselt on Seileri kvartalis 

võimalik liituda järgnevate trassivõrkudega: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte ja elekter. 

Tehnoruumid liitumiste tarbeks olen arvestatud ala keskel asuva tõstetud maapinna 

alla. Täiendavate süsteemidena olen ette näinud ka võimaluse kohapeal koguda ja 

kasutada päikeseenergiat, paigutades paneelid kõrgeimate üksuste katustele, 

võimaliku akuruumiga liftiruumide kohal. Teise täiendava süsteemina on ettepanek 

koguda, filtreerida ja taaskasutada halli vett. Halli vee kogumise ja hoiustamise paagid 

on võimalik paigutada parkimisala piirkonda pinnasesse. Vihamvee äravool 

hoonestuselt on ette nähtud sisemine. Tänu terrassidele on vihmavee hulk, mis jõuab 

maapinnale, oluliselt väiksem, kuna teel alla imbub osa veest terrassidel olevasse 

pinnasesse, saades kasutatud sealse haljastuse niisutamiseks. Alla jõudev vesi on 

samuti võimalik kasutada omal kinnistul kastmiseks kas otse pinnasesse immutades 

või kokku kogudes ja pumba kaudu kasvuaeda kastmisveeks andes. 

  



Magistritöö - ELAMISE RUUM - Ettepanek 

 

Eesti Kunstiakadeemia – Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Karin Laos – 20220520 
 

84 : 109 
 

RUUMI SISU 

Oleme jõudnud elamise : elamuse ruumi vaimsete, emotsionaalsete elementideni, mis 

on olnud selle töö lõppeesmärk ning mis on otseselt seotud eelnevalt kirjeldatud ruumi 

füüsilise vormiga. Ka nende elementide lähe seisneb uurimuse osast saadud elamuse 

ruumi järeldustel, mis siinses peatükis saavad üldisele arhitektuursele ruumile sobivalt 

omakorda jaotanud nelja ruumi: olemasolev, ise olemise, koos olemise ja tegevuse 

ruum. Need ruumid, üheskoos füüsilise vormiga, on kõik omavahel põimunud, üks on 

teise lähe, üks ei saa eksisteerida teiseta. 

OLEMASOLEV RUUM 

Ruumi vanad väärtused, tema toimivad osad, s.h. looduse enda poolt pakutav: päike, õhk, maa, vesi. 

 

Paiga olemasolev ruum on oluline, kuna iga asukoha võimuses on luua just talle 

ainuomane aura selles paikneva ümber, oma lõhnade, helide, vaadete aga eelkõige 

oma looga. Teades paiga lugu mõjutab see oluliselt tema edasist tajumist ja seeläbi ka 

seal paiknevast ruumist saadavaid emotsioone. Paiga lugu on oluline osa ruumi 

vanadest väärtustest. Sellest tulenevalt ongi siin, Seileri kvartali kolmanda olemasoleva 

väärtusena, võetud ette lühike ülevaade kvartali ajaloost – oluline lugu, mis garanteerib, 

et kui mitte varem, siis täna märgatakse selle igapäeva elu paiga märkamatuid osi. 

  

ill 69: Pärnu 1768, lilla ristiga märgitud Seileri kvartal 

allikas: ra.ee 

ill 70: Pärnu linn, planeerimine 1949, lilla ristiga märgitud 
Seileri kvartal 

allikas: ra.ee 

Rääma tn 7 kinnistud jäävad kunagise Rääma (Rawasaar) linnamõisa aladele. Mõis 

(esmased teated mõisast 1560. a.) kuulus Pärnu linnale, 19.-20. sajandi vahetusel kujunes 
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mõisa maadest Rääma vald ning 1920. aastal liideti see Pärnu linnaga.253 Rawasaare 

(täna Rääma) ja Bremerseite (täna Ülejõe) maade piiriks oli Rawasaarche bache 

(Rääma oja) - just Rääma oja suudmel praegune Seileri kvartal ka paikneb.  

Kaartidelt (ra.ee) jääb paigast vanima inimtekkelise maamärgina silma kvartalist üle 

oja paiknev tuuleveski (vt  all ill 73). 1803. aasta tõi järgmise maamärgi: rajati 

kaupmeeste eestvedamisel esimene sild linna pääsuks, ujuvsild, mis rahvasuus 

nahksillaks sai. 1938. a. avatakse nahksilla kõrval uus sild: Suursild254 (vt järgmisel lehel 

ill 75). 19. saj. kaartidelt alates (ra.ee) figureerib piirkonna jõulise maamärgina 

tapamaja, mille kõrval, tänase Seileri kvartali asukohas, avati 2. novembril 1907. aastal 

Eesti (ja kogu Baltikumi) esimene elektrijaam (vt all ill 71, hoone paremal), mis on ühtlasi 

ka esimene hoone Seileri kvartali asukohas. Kuid juba 1911. aastal valmis uus jõujaama 

hoone, vanast üle jõe, Riia maanteel Port Arturi kaubakeskuse ja Pärnu jõe vahel,255 

jättes vana hoone oma tulevikku ootama … 

   

ill 71: vaade Rääma oja suudmele 
kesklinna poolt, 1908 

allikas: muis.ee 

ill 72: Rääma oja suue, vaade Kesklinna 
silla suunas, ~1917 

allikas: muis.ee 

ill 73: Rääma oja suue, vaade jõelt, 
tsaariaeg 

allikas: osta.ee 

1926. aastal saabuski hoonele kauaoodatud uus aeg, mil ettevõtja Martin Seiler seadis 

sinna sisse oma ligi 50 töötajaga ettevõtte. Vene vägede saabudes aga, septembris 

1944, oli tehas nende eelneva õhulennu tagajärjel pea hävinud. Tulekahju oli haaranud 

kõiki hooneid, jättes järele vaid müürid, s.h. ka ajaloolise elektrijaama hoonel (vt 

järgmisel lehel ill 76). Uue võimuga tehas aga taastati ja Nõukogude perioodil jätkus 

vilgas tootmine, seda 1952. aastast Moskva taktikepi all, kuni 1970-ndateni.256 1970. 

aastast sattus tehas raskustesse üha suurenevate tootmisplaanide täitmisega, mis viis 

tehase tehnilise taseme languseni. Taasiseseisvumise järgselt läks tehas 1997. aasta 

augustis erakätesse. Uue firma nimeks sai AS Masinaehitaja, mis tegutses Rääma tn 7 

 
253 Lõigu algusest siiani: Vikipeedia Vaba entsüklopeedia, Rääma mõis - 
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4%C3%A4ma_m%C3%B5is (vaadatud 05.11.2020) 
254 Kann, Tõnu, Pärnu suured sillad 1803–2007 – Pärnu Postimees, parnu.postimees.ee 17.03.2007, 
https://parnu.postimees.ee/2148903/parnu-suured-sillad-1803-2007 (vaadatud 09.11.2020) 
255 Karolin, Robert, Esimene keskelektrijaam Baltikumis käivitati Pärnus – Pärnu Postimees, parnu.postimees.ee 08.11.2002, 
https://parnu.postimees.ee/2361449/esimene-keskelektrijaam-baltikumis-kaivitati-parnus (vaadatud 05.11.2020) 
256 Udras, Olev, Pärnu masinatehase tõus ja langus – Pärnu Postimees, parnu.postimees.ee 25.10.2009, 
https://parnu.postimees.ee/179549/parnu-masinatehase-tous-ja-langus (vaadatud 05.11.2020) 
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kinnistul ajaga kasvanud hiigelhoones 21. sajandi esimese kümnendini.257 Tondilossina 

seisnud hooned (vt all ill 78) lammutati 2017. aastal258 ning paik jäi Seileri kvartali ootele. 

   

ill 74: vaade Rääma asumi jõekaldale, 
192? 

allikas: digar.ee 

ill 75: Pärnu Suursild, selle kõrval vana 
„nahksild“, 1938  

Tänase Seileri kvartali asukoht viidatud 
lilla noolega 

allikas: digar.ee 

ill 76: vaade jõe kaldalt Rääma oja 
suudmele, ~1944-45 

allikas: muis.ee 

 

   

ill 77: vaade masinatehasele (tänane 
Seileri kvartal) Rääma tänavalt, 1970 

allikas: ra.ee 

ill 78: vaade masinatehasele (tänane 
Seileri kvartal) vastaskaldalt, 2017 

allikas: parnu.postimees.ee 

ill 79: Seileri kvartal tuleviku ootel, 2020 

allikas: fotoladu.maaamet.ee 

- - -  

Paiga ajalugu on üks põhjuseid tavapärasemast hõredama hoonestuse ettepanekuks, 

et mitte koormata aastasadu suurhoonestuse all hinge vaakunud looduslikku kallast, 

vaid anda võimalus rehabilitatsiooniks.  

 
257 Udras, Olev, Pärnu masinatehase … 
258 Link, Gerrit-Eno; Sinivee, Madis, Galerii: masinatehase lammutamine jõudis Rääma tänavale – Pärnu Postimees, parnu.postimees.ee 
28.04.2017, https://parnu.postimees.ee/4095445/galerii-masinatehase-lammutamine-joudis-raama-tanavale (vaadatud 05.11.2020) 
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ISE OLEMISE RUUM 

ISEOLEMINE 

sõltumatult, vabalt ja omaette eksisteerimine 

Ise olemise ruumis näen olulisimat sisu inimmõõtmelisele ruumile. Ettepaneku elamuse 

ruumi kontekstis tähendab see, et lisaks planeerimisest teada inimmõõtmelise ruumi 

definitsioonile, on siin sellele lisatud ka töö uurimuse osast leitud – omavahel otseselt 

seotud meeleline : hingeline ja valik : otsus – mis oma sisus ja avaldumises toetab 

inimeseks olemist.  

MEELELINE : HINGELINE 

Ruumis on tavapärasest oluliselt suurem tähelepanu meelelisel, kuna see on otsene hingeliste 
tundmuste mõjutaja, viimastest aga on sõltuvuses elamus kui emotsionaalne kogemus. 

Oluline on kõik meeltega tuvastatav, sellest lähtuvalt on ruumi ettepanekus jäetud 

ruumi tajumisteks. See tähendab juba varem mainitud avarust, et märgata ja tajuda nt 

liikumisteid (liikuda kvartalist mööda, astuda sisse, liikuda maa pealt või maa alt, otse 

või ringi), mis on tajutavad juba ruumile lähenedes. Samuti on tagatud kohad, kus on 

võimalik peatuda ja pikemalt ruumi tajuda (pingid, istumiseks sobivad astmed, murul 

külitamisvõimalused). Oluline on kõigi viie meelega tuvastatav – nägemine (vaated läbi 

hoone ja hoonest, s.h. terrassidelt ja paiga keskosa tõstetud maapinnalt, lisaks 

hoonestuse kuju ise ja värvilahendus), kuulmine (helid elamisest ja veekogudelt, samuti 

tänavalt), kompimine (hoonestus ja pinnakatted on kombatavad, samuti madal- ja 

kõrghaljastus, sh ka terrassil või kasvuaias „käsi mullas“ toimetamine; külm, soe, pehme, 

torkiv), haistmine (lõhnad elamisest ja veekogudelt, taimedelt), maitsmine (maitsed 

kodukohvikust ja mesilast, enese kaasa toodud varudest). Võib tunduda, et kirjeldatud 

sai elementaarne, iseenesestmõistetav, ent tähelepanuta ei tohi jätta asjaolu, et need 

lihtsad tajumised on võimalikud vaid siis, kui inimene on lubatud ruumi tajuma, st on 

tagatud kohad, kus sa saaksid olla lihtsalt inimene, mitte tarbija või tõrjutu, kohad, mis 

lubaksid sul häbitundeta tajuda sind ümbritsevat - istuda ja tajuda ruumi selle koha 

helide ja lõhnadega ja oma kaasa võetud emotsioonidega - toimima hakkab iga kogeja 

individuaalne taust. Need on olemise kohad, kus ruumikogemus on meeltele avatud nii 

tegevusetult (loeme selleks nt vaatluse) kui ka tegevustes endis. Samased olemise 

kohad on pikitud ka eluruumide sisemusse, kohad, mis ei ole magamiseks või 

õppimiseks või muud moodi isolatsiooniks vaid olemiseks teiste hulgas – iseolemine 

ilma isolatsioonita. Need on nt trepiruumi mademed, kus on võimalik nt nii lugeda kui 

ka joogat teha.    

Siinkohal on paslik tuua välja tegevusetuse illustratsiooniks Lefebvre’i kirjeldatud hingelised ruumid, mis ei paku sulle 

niivõrd tegevuslikku naudingut kuivõrd naudingut olemas olemisest, neist hetkedest, kus miski ei kiirusta ega 

kohusta. (Järgnevalt eelistan jätta kirjeldused inglise keelde, lõhkumata neid enese kohmakatena ilmuda võivate 
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sõnadega, usaldades neid prantsuse keelest tõlkinud Robert Bononno’t). Need Lefebvre’i jutustatud paigad 

kinnitavad meile teatrikunstist saadud elamuse ruumi mulje neid osi, kus oluline on tähendustest või kohustustest 

vaba ruum (rõdu) ja ruum ise oma võimalustes (rand).   

... a perfect balcony, surmounted by lightweight structure for shade, a mosaic floor. What for? To linger for a 

while, to wait. Wait for what? For everything, maybe for nothing. He who waits, waits without boredom in this 

place designed not for waiting.259 

… the beach. The elements are there: earth, air, the sun’s fire, water. [---] Here, the elements meet, but their 

intersection signals the demise of each other. The earth culminates in the sea; the sky dissolves into the earth 

and the water. The surface of encounters is one of interference: the fine sand, its delicious fluidity. Here, bodies 

no longer experience water alone, or air and sun in isolation – I almost said abstractly. Each element plays a 

role, receives the others and protects itself from them by sheltering living bodies; water protects the sun and 

the sandy earth from the assaults of the sun, the waves (such a beautyful name, the waves, always repeated, 

always different, uncertain, unambiguous, individual, caressing, violent). Fire burns and consumes by its own 

force, water engulfs, and the air sweeps away and dries. Where they end, the beach begins. Transition, 

passages, encounters. A space of enjoyment. [---] The sensual and the sensory meet as well. ... Anything more 

and the structure would obliterate the space of enjoyment, in the process destroying its most characteristic 

feature: fluidity, transition 260 

Tajuma lubatud inimesel on võimalik asuda tegema ka valikuid ruumis. Ettepaneku 

ruumis on fookus levinuimal valikut võimaldaval elemendil – astmeil. Nimelt on ruumis 

astmed keskosa tõstetud maapinnal, mis tagavad nii liikumistee ehk ligipääsu seal 

paiknevate eluruumideni ja pakuvad samas ka võimalust neil istuda, koguneda või 

tervisesporti harrastada. Samuti on kaheti kasutatavad paadisildadeni laskuvad 

astmed ning taolist astmelisust olen näinud kujundusliku võimalusena lisada ka 

perimetraalse hoone terrassidele. Viimasega seostub ka valik kujundada terrass 

vastavalt oma soovidele, interpreteerida – kohandada ruumi vastavalt enese 

vajadustele. 

VALIK : OTSUS 

ruum hõlmab eneses valikute hulka ja nende interpretatsioonivõimalusi 

Samuti sisalduvad valikud eluruumi suurustes (asustamisel on valida 5- kuni 2-toaliste 

üksuste vahel) ja nende lihtsasti kodu-teenusteks muundatavuses või 

tegevusvõimalustes ruumis: kasvatada oma köögivilju (kasvuaed), veeta aega üksi või 

koos (kodu ja terrassi sügavus või kodukohvik, ühisüksus, ühine õueala, sh kasvuaed). 

Nende valikute kaudu on ühtlasi antud subjektile ka võimalus tunda end peategelasena 

ruumis, mitte objektina ülejäänud objektide seas, mis omakorda võimendab inimese 

heaolutunnet ruumis. 

 

  

 
259 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 42 
260 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 49 
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KOOS OLEMISE RUUM 

Ruumis on oluline ka ühine ruum; see toob esile omavahelise suhtluse ja kontaktide olulisuse ja 
võimaldab neid 

Koos olemise ruumi kandev idee on kogukond, mille üht siinses ettepanekus sisalduvat 

alust (terrassid) sai tutvustatud juba eespool ptk’s „Kuju : Maht“. Teine kogukonna teket 

soodustav alus on ühise majandamise ja ühiste tegevuste kohad. Ühise majandamise 

üks osa on kogu ala ühine korrashoid ja paiga keskkonnasäästlik tarbimine (nt 

päikesepaneelide ja halli vee süsteem), aga ka nt kodukohviku, -treeningsaali, kanala 

jmt pidamine. Viimased on küll konkreetselt ühe eluruumi asuka(te) ettevõtmine, ent 

majandamine kogukonna hüveks, sest kohapeal olemas olevana on see kasutatav 

hüve allikas kõigile asukaile. See on oma oskuste jagamine kogukonnaga, mis seisneb 

ettepanekus laiendada kodus töötamise kontseptsiooni tänases päevas juba toimivate 

kodukohvikute pidamise ideest lähtuvalt (nt samas Rääma piirkonnas olev 

kodurestoran Kirss Toidul261) ka teistele erialadele.  

Ühiste tegevuste kohtadena on silmas peetud perimetraalses hoones asetsevat 

ühisüksust ja kasvuaias toimetamist, aga ka kodukohvikus ja/või -treeningsaalis koos 

viibimist. Ühisüksuse all on peetud silmas neutraalset kohta, kus on võimalik kokku 

saada ühistes tegevustes või lihtsalt ühises ruumis viibimises. Eeskätt on siin silmas 

peetud vanemaealisi elanikke, aga ka noorukeid, kes vajavad kohta, kus teiste 

omasugustega kokku saada ja suhelda, kas nt läbi lihtsa silmast silma vestluse, 

raamatuvahetuse, pinksi- või malemängu – vestlusring laua taga, kunst, meditatsioon 

ja lahkumine klaverimängu saatel. Terrassile ühisüksuse kohal on näidatud võimalus 

suvekinoks, aga seal võib ka olla minigolfi rada või muud õuemängude võimalused või 

kõik pakutu toimivuses, kus teine teist vastavalt (vahelduvuse) vajadusele välja 

vahetab. Need on kohad, kus on oluline ühisesse, füüsiliselt jagatud aegruumi 

kokkutulek ja selles hetkes ühise ruumi loomine. Sama eesmärki kannab tegelikult ka 

iga üksuse koduks olemine – ka need on sama olulised kokku saamise kohad, just pere 

seisukohast, ent võimalusega laiendada ringi suuremaks, mis iganes ulatust inimene 

enese jaoks oluliseks peab.      

Eespool kirjeldatud on arvestuslikud eeldused kogukonna, kokkukuuluvustunde 

tekkeks, mis oma kõrval eesmärgiga on tõsta läbi arhitektuuri ühiskondlikku sallivust 

läbi koos olemise soodustamise ja barjääride mahendamise. 

Koosolemise, sallivuse ja tolerantsuse ruum. Viimane algab lähedaste ringiga ning 

lõpeb juhuslike möödakäijatega. See ei hõlma eneses mitte ainult kaasinimese 

 
261 Vt lähemalt Kirss Toidul, Pärnu esimene koduresto - kirsstoidul.ee, https://www.kirsstoidul.ee/ (vaadatud 04.05.2022) 
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hindamist sellises mõõtkavas, et sa ei tõrju teda, vaid jätkub vastaspoole mõõtkavas, 

kus too austab kaasinimese vara. Sa mõistad eraomandit ka sellele viitavate siltide või 

piirdeaedadeta. See on sotsiaalse ruumi püüe ajendatuna Lefebvre’i mõttest, et ruum 

toimib sotsiaalselt kui suhteid toetav süsteem262, jättes hetkel kõrvale tema täpsustava 

viite seksuaalsetele suhetele ning viies mõtte laiemalt ühiskondlikule erinevate gruppide 

vahelisele inimlikule lävimisele, mis oleks nauditav, mitte kardetav.   

Mida privaatsem ruum, seda isoleeritum ja seda vähem osalemisvõimalusi. Sellises 

ruumis ollakse alati ärevil ja kartuses sissetungiks. Ning kui see isolatsioonis olija 

kardab, püstitabki ta enese ümber kindluse, mis on aga dominatsiooni märk.263 Kindluse 

„all-linnas“ aga süveneb samuti ärevus ja rahulolematus ja alateadlik tahe kindlusest 

läbi murda.  

SALLIVUS : TOLERANTSUS 

heatahtlik, salliv suhtumine harjumuspärasest erinevasse; teistsuguste inimeste või inimrühmade, nende 
arvamuste, hoiakute, kommete tunnustamine 

Jagatud ruum soodustab võrdsust, mis on linnaruumis mõõdetav mitte minimaalsete 

standardite järgi, mida iga indiviid saab haarata, vaid selle järgi, mida indiviidid saavad 

jagada264.  

Seni, kuni arhitektuur ise ei paku võimalusi sallivuses (olgu selleks siis pelgalt üks väike 

nüke, kus piirdeaiad on jäetud projekteerimata või et hoonete paigutus krundil ei ole 

„muule maailmale“ selga keerav), seni ei muutu ka inimene ja ta jääbki „torisevaks 

naabriks“. Uus põlvkond näitab, et soov olla avatud ka väljasool sotsiaalmeediat, ka 

elamise ruumis, on olemas ning arhitektuuri võimuses on anda vahendid selle soovi 

täitumiseks. Kui me jätkuvalt kujundame eraldatust soosivaid eluruume, ei muutu ka 

inimene selles avatumaks ning unistus saab utoopiaks.  

Uue põlvkonna soovile viitamise osas olen tuginenud töö käigus teostatud Küsitelu 2 tulemustele, kus kaaluka 

eluruumi elemendina joonistus välja suhtlus kaasinimestega, ühtehoidmine („kogukond“) ning lisaks isiklikule 

kogemusele linnaruumis, kus täna keskkoolis käiv noor on minu nähes mitmel korral olnud tähelepanelik ja julge, 

olles osavõtlik kaasinimesega juhtunu suhtes ning pakkunud oma abi olukorras, kus mina ise, üle 20 aasta vanema 

isikuna, oleksin ilmselt pelguses mööda jalutanud. Uus põlvkond on hooliv ja ei karda kaasinimest ning seda ei tasu 

tähelepanuta jätta.  

  

 
262 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 83 
263 Lõik tugineb Lefebvre’i järeldustel ajaloost Rooma laagri vaatlusest. Lefebvre, Henri, Toward …, lk 91 
264 Lefebvre, Henri, Toward …, lk lxi (Stanek, Łukasz, Introduction) 
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TEGEVUSE RUUM 

Siin on oluline uurimuse osa võimaldavus : mitmesus, läbi mille on võimalik ruumi 

tegevuslikkus : aktiivsus. 

VÕIMALDAVUS : MITMESUS 

ruumis vaikimisi olemas olevad tegevusvõimalused, millede avaldumised varieeruvad sõltuvalt inimesest  

Ettepaneku ruumi võimaldavustena olen lisaks varem välja toodud terrassidele (vt ptk 

„Kuju : Maht“) ja tavapärastele tegevustele, nagu kasvuaias toimetamine ja astmetel 

liikumine või istumine, näinud ka nt mesilas ja kanalas tegutsemise võimalust, samuti 

kui kodukohviku ja -treeningsaali pidamise võimalust, sest need kõik on ruumi seadest, 

tema mitmekesisusest esile kerkivad võimaldavused, mis annavad võimaluse 

tegutseda just sellessamas ruumis. Ent need on alles esmased, sest kõiki võimaldavusi 

ei saa, ei ole võimalik ette näha, kuna need sõltuvad ruumi tajuvast isikust – mina siin 

ei ole võimeline mõtlema kõigi elanike eest (tuletades meelde Panso õpetust 20 magaja 

kohta, vt lk 61). Olen siin suunanud ja loonud algtingimused selleks, et paik kasutamise 

kaudu saaks tekkida. Mistõttu säilitabki see projekteeritud ruum oma teatud laadi 

lõpetamatuse, kus erinevate tegevuste väljendusvormid alles hakkavad end läbi uute 

tajujate avaldama, lähtuvalt tema isiklikust taustsüsteemist. Töö juurde lisatud 

joonistelt vaatab meile vastu tühi staatiline ruum, ent alles inimese lisandumisega, 

elamises saab sellest dünaamiline pinnas, kus iga element leiab oma tähenduse(d). 

Inimene on üllatavalt leidlik, kui anda talle vahendid. 

TEGEVUSLIK : AKTIIVNE 

kasutaja on osaleja ruumis 

Läbi võimaldavustes avalduvate tegevuste saabki inimene ka osaks ruumist (ja antud 

projekti puhul ka olulisest kogukonnast). Nagu nt varem mainitud terrassid, millel 

viibides ja neid ise kujundades oled sa osa ruumist ja osa tema kujunemisprotsessist. 

See tähendab siinne ruum on kavandatud aktiivsena, saavutades oma väärtuse - ise 

olemise ja koos olemise ruum – alles läbi kasutaja aktiivsuse selles, s.t. kasutaja on 

oluline osa ruumist ja need tegevused ei ole üksiti mitte ainult lõpplahenduse 

kohustuseta tegevused, nagu võivad olla istumine ja astumine, aga ka mingi tulemuse, 

asja, saavutamine on olulised, nt kasvuaias köögiviljad, kanalas munad, mesilas mesi 

või koduukseni kulgemine. Ning kõigi nende ja veel avaldumata tegevuste jaoks siin on 

püütud luua võimalikult head eeldused eelpool kirjeldatud ruumi füüsilist vormi seades, 

et protsess lõppeesmärgini jõudmiseks oleks meeldiv. 

  



KOKKUVOTE : RESUMEE
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KOKKUVÕTE : RESÜMEE 

Sellesse töösse sai mitut, mis minu jaoks oluline. Esimeses pooles („Ajend : Motiiv“ ja 

„Ebakoht : Taamus“) sisaldab ta endas kaardistust, mis toob nähtavale Eesti arhitektuuri 

välja ebakohad, millede põhipõhjusena näen 21. sajandi alguses vormunud ja tänaseni 

säilinud mentaliteeti. See on stampe soosivalt kiirustav, ruutmeetritele (ja seeläbi 

elamisele üldiselt) vaid rahalisi väärtusi kinnistav ning keskkondi (ja üht elustiili) 

illustratsioonidega idealiseeriv. Kaardistusest kujunenud pildist nägin, et meie 

arhitektuur vajab muutust, mõttevärskendust. Selle tõdemuse valguses tegin 

ettepaneku ühe mõttevärskenduse võimalusena seada eesmärgiks tõsta 

arhitektuursetes ruumides emotsionaalsuse osakaalu.  

Töö keskses osas („Uurimus : Otsing“) võtsingi ette rännaku leidmaks lähteid 

emotsioonirikkamate ruumide loomiseks. Tuginesin selles teatrikunstis nähtavale ning 

sellega tugevalt seotud olevale mõistele „elamus“. Minu järelduseks sai, et arhitektuurne 

elamuse ruum arvestab liikuvat keha, võimaldades selle tegevuslikkust, seejuures 

tegevuse tulem, sellele seatud eesmärk ja selleni viiv protsess on võrdselt olulised. 

Tegevuslikkust toetab tunnetele loodud kaalutletud maailm, kus üheskoos on olulised 

nii meeleline kui sellele toetuv hingeline, ilmestades kasutaja käimasolevat tegevust läbi 

tajude. See pole dominante ruum vaid pigem taustasümfoonia laadis. See on jagatud 

ruum ühes privaatsemate kuni minimaalselt jagatud ruumidega. See ruum on 

võimaldavustes ennustatav, aga mitte lõpuni valmis mõeldav, pakkudes oma valikutes 

ka interpretatsioonivõimalusi. Selle järelduse põhjal esitasin töö lõpuosas ka omapoolse 

projekti ettepaneku („Ettepanek : Kujutlus“) elamise : elamuse ruumile. 

See töö on inimesele ruumi loomisest, mitte pelgalt varjualuse mõistena vaid elamise 

ruumina, kus on olulised ühises aegruumis kohtumised (olgu need siis elusa või elutuga), 

kohtumised, mis omavad ühtviisi tähtsust nii kunstis, elus üldiselt kui ka arhitektuuris. 

Hetked, milledes me saame osaleda ning mis tuletavad meelde inimeseks olemise 

mõnu – aistida ja tunda, nutta ja naerda, külmetada ja kuumeneda, lükata ja tõmmata, 

astuda ja hüpata, ronida ja kõlkuda, hoolitseda ja hoolida. 

… „enjoyment“ in the broad sense: to take pleasure in this body, in nature, or in 

discovery and creation, to enjoy life.265  

 
265 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 26 
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- - - 

Käesoleva aasta alguses oli mul võimalus näha EMTA näitekunsti 31. lennu noori naisi 

Semper/Ojasoo/Veronesi lavastuses „72 päeva“ (esietendus 20. veebruar 2022 EMTA 

Black box). Pean tunnistama, et liikusin etendusele äärmiselt skeptilises meelestatuses, 

õues sadas vihma ja õhus lendles talve lõpu soppa, segunenuna kevade esmase 

hõrgutava aroomiga. Olemine oli märg ja järjekordsest igapäevast väsinud. Sihtkohta 

jõudes seisin äkitselt säravate tähtedega uhkeldava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

värskelt valminud maja ees, mille automaatselt avanev välisuks keeldus meid sisse 

laskmast. Minnes ringi automaatika automaatsest tõrkest, vaatas meile vastu arglik 

segaduses olev avar fuajee, mis otsekohe põgenes tagatrepi kaudu teisele korrusele ja 

jäi nukralt sealsetesse nurkadesse konutama, vaadates kiretult pealt, kuidas inimesed 

üksteise järel musta kasti kaovad. Aga mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada. Lõpuks 

kohale jõudnuna alustati minut minutilt minu kogemuse elavdamist. Ma nägin seal 

tahet, ma nägin seal tuld, ma nägin seal tõrva, ma nägin seal inetust, ma nägin seal ilu, 

ma nägin seal tuttavaid nägusid. Ma nägin seal Rita Raavet, ma nägin seal Mari Lille, 

ma nägin seal Mirtel Pohlat, aga eelkõige nägin ma seal eelmiste põlvkondade värskust 

uutes avarates võimalustes, kogemuste jätkusuutlikku ülekannet, ma nägin seal 

pühendumist. Ja sellest nähtust koorus üks entusiastlik soov ...  

Sellist jätkusuutliku ühiskonna loomeks vajalikku pühendumist soovin ma oma töö 

järelkõlana näha ka meie arhitektuuri väljal. Selle sooviga ongi aeg lugeda töö 

lõpetatuks, tsiteerides veel tulevikku vaatava, inimest ja hea tervise juures olevat 

kogukonda hindava Paide Teatri ettevõtmise Paide 3000 tutvustusteksti:  

Küsimus ei ole selles, kui lahedad me oleme ja mitmesse telesaatesse meid 

kutsutakse. Küsimus pole selles, mida üks või teine kriitik meist arvab. Küsimus ei 

ole keerulistes sõnades või selles, kuidas anda keerulistele küsimustele lihtsustatud 

vastuseid. Küsimus on pühendumises. Küsimus on sihis. Küsimus on tulevikus.266  

  

 
266 Paide Teater, Paide 3000 – paideteater.ee, https://paideteater.ee/paide3000 (vaadatud 08.04.2021) 



Magistritöö - ELAMISE RUUM - Ettepanek 

 

Eesti Kunstiakadeemia – Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Karin Laos – 20220520 
 

95 : 109 

 

SUMMARY : ABSTRACT 

This master’s thesis contains many aspects important to me. The first part („Impulse : 

Motive” and „Drawback : Snag”) focuses on mapping to bring out the discord in the field 

of Estonian architecture, which to me is dependant on the mentality developed at the 

beginning of the 21st century and still prevalent today. This mentality is characterised 

by the wish to do everything quickly, thereby favouring worn models, attaching only 

monetary value to square meters (and therefore to living in general), and idealising 

environments (and a specific lifestyle) through illustrations. As a result of the conducted 

mapping I realised that Estonian architecture needs fresh ideas, which led me to 

propose aproportion potential possibility for new thought – to raise the proportion of 

emotion in our architectural spaces. 

The main body of this thesis („Research : Curiosity”) focuses on my journey to find 

stimuli for creating emotionally advanced environments. In this I concentrated on 

scenography and the concept of „enjoyment/enjoyable experience” which is strongly 

connected to theatre. This led me to the conclusion that an architectural space that 

provides experience, takes into account the moving body, allowing it to engage in 

activity, whereby the outcome of the activity, its purpose and process are equally 

important. Activity is supported by a carefully considered emotional space, where both 

sensual and sensuous carry equal importance, illustrating the occupant’s current 

activity through perception. It is not a dominant space, more like a background 

symphony. It is a shared space that contains private but also minimally shared spaces. 

The space is predictable in its affordances, but not completely thought out, leaving 

room for interpretation. Based on this conclusion I have added to the thesis my own 

proposal for a space for living : enjoyment. 

This work is about creating a space for a human to live in, not only to exist in, or to use 

as a means for shelter solely; this space attributes importance to connections made in 

a „spacetime” (whether with the living or lifeless), which is equally relevant in art and 

life, as well as architecture. These moments in time remind us of the pleasures that we 

find in living – to perceive and to feel, to laugh and cry, to freeze and be overheated, to 

push and to pull, to walk and jump, to climb and to hang, to care for something and to 

care about something. 

… „enjoyment“ in the broad sense: to take pleasure in this body, in nature, or in 

discovery and creation, to enjoy life.267 

 
267 Lefebvre, Henri, Toward …, lk 26 
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- - - 

At the beginning of this year I had the opportunity to see the Semper/Ojasoo/Veronesi 

production of „27 Days”, starring the young women of the Estonian Academy of Music 

and Theatre’s drama department (which premiered on February 22, 2022 in EMTA’s 

black box). I was sceptical when making my way to the venue, it was raining and streets 

were full of winter’s last remains, mixed with spring’s fragrant aroma. It was wet and I 

was tired of another day’s routine. Once there, I was suddenly standing in front of the 

extravagantly shiny letters of the Estonian Academy of Music and Theatre, which grace 

its newly erected building, the automatic door of which refused to let us in. Once we had 

sidestepped the automatic error of an automated device, we were confronted by a shy 

and confused, albeit spacious foyer, which immediately escaped via the back staircase 

to the second floor, where it remained stuck in corners, looking dispassionately on, while 

people one by one disappeared into the black box. But that’s not what I wanted to write. 

Once sat in my seat, my experience was being enlivened by the minute. I saw purpose, 

I saw fire and brimstone, I saw ugliness and beauty, I saw familiar faces. I saw Rita 

Raave, Mari Lill, Mirtel Pohla, but most of all, I saw the freshness of past generations 

amidst new broadened opportunities, a sustainable transfer of experience, I saw 

dedication. And from what I saw, an enthusiastic wish was born … 

As a reverberation of my thesis, I wish to see in our architectural scene a similar 

dedication necessary for creating a sustainable society. With this, it is time to conclude 

my thesis, quoting the introduction of Paide Theatre’s (a theatre that is forward-facing, 

appreciates the human and a heathy community) project Paide 3000:  

It’s not about how cool we are or to how many cool TV shows we are invited. It’s 

not about what one or the other critic thinks about us. It’s not about complicated 

words or how to give complicated questions simplified answers. It’s about 

dedication. It’s about a goal. It’s about the future.268     

  

 
268 Paide Teater, Paide 3000 – paideteater.ee, https://paideteater.ee/paide3000 (vaadatud 08.04.2021) 
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lisad



Kurrud. 1, 2, 3, … 13, 14, … 33. 33 kurdu ja 33 aastat. Kui üks kurd tekib, ei nihku ta ei vasakule ega 

paremale, tal oma rada, mida mööda süveneda. Nagu need klassikalised stseenid multikatest, 

kus mõtlev tegelane oma kabinetis ringiratast jalutades põrandasse vao sisse käib, seejuures ise 

agonaalselt köhides tolmupilve mattudes. Kurrud on meie elukäigu vaod, ilma, et me ise neis kõn-

niksime. Nagu meie stambid – ilma, et me neid mööda kõnniksime, on mõned neist juba üsna 

sügavad. Lembit luges kokku oma kurrud, stambid ja hoolikalt pakitud pruunid kastid. Stampe oli 

rohkem … Homme on kolimispäev. Jah. Ta oli oma elu jooksul vaid korra kolinud – lapsepõlvekodust 

oma korterisse, oma elule, mis pidi saama täidetud uute elamuste ja põnevate kohtumistega. See 

kodu paiknes omaaegses uusarenduses, vanematest järgmises trepikojas. Tookordne „nihkumine“ 

päädis sellega, et isegi vanematega oli raske kohtuda, lausa keeruline, sest nad paiknesid justkui 

kaugel. Ei, mitte hingeliselt – vastupidi, selles osas oli kõik hästi – vaid vahemaa poolest, olgugi, et 

selleks vahemaaks oli vaid 10m. Vaikselt sai mugavus võitu ja sidevahendite areng toetas seda ... 

Aga homme, homme on kolimispäev. Isa tuleb temaga. Uus elupaik on ka surnuaiale lähemal, vaid 

paar peatust ühistranspordiga sõitu ida poole, sinna, kust päike tõuseb.

- - - 

On üks neist lummavatest hilissuve õhtutest, kus sa tead, et loodus on oma järjekordset hooaega 

lõpetamas ning ka sind tabab ühe etapi lõpu meeldiv rammestus. Lembitu kõrvu kostub veatu 

puude lehtede kahin. Millegipärast meenub talle selles kahinas ema taftseelik – sinine ja helklev 

nagu kodu-oja suvisel päeval, ja karge, ometi nii pehme nagu need suvelõpu tuuled siin jõe kaldal. 

Sellest on juba seitse aastat, kui ema enam ei ole. Viis aastat on nad Isaga siin, Selles paigas elanud. 

Nende kohal,  kolmandal korrusel, elab Ruudi oma elukaaslase ja vene sinise kassiga. Imeline 

loom! Terve suvi peesitas terrassil päikeselaigus, Isa kõrval. Kui päikeselaik muutus aga liiga kuu-

maks, puges ta laua alla, kus samal ajal Isa koolivaheaega pidavate viienda korruse lastega malet 

mängis. Need on Anna ja Viktori poisid, kaksikud Aleksander ja Nikolai, armastavad väga lugeda 

– kui neil parajasti maleturniiri pooleli ei ole, loevad nad sealsamas ühisel terrassil Isale algava 

kooliaasta kohustuslikku kirjandust ette ning isa, vana kirjandustõlgina, ei suuda kiusatusele vastu 

panna poiste analüüsivõimet proovida. Peagi areneb põgusast küsimusest tuline vestlus, millest ei 

suuda end eemale hoida ei äsja alt ühiskontorist töökohtumiselt naasnud Ruudi, kaasas kohaliku 

kohviku kakao ja kardemonisaiad, ega ka taaskordse jalgratta leiutamisse süveneda püüdnud Vik-

tor või üle hoovi elav bensiinijaama kioskist päevaselt vahetuselt koju saabuv proua Helmi. Selline 

oligi tänane päev – täis elamist ja argist elamust, täis inspiratsiooni inimestest ja kõigest loodust, 

ent ometi veidi nukrameelse maiguga. Lembit oli just täna teada saanud, et ta koondatakse. Tege-

likult teadis ta seda juba terve nädala, aga täna tehti asi ametlikuks, kuid jõudes koju, Sellele terras-

sile, ei omanudki enam nii väga tähtsust see, mis täna lõppes, vaid hoopis see, mis täna alata võis.       

- - -

See on lugu muutustest ja muutumistest, elust ja elustamistest, valimitest ja valikutest, võimalustest 

ja nende andmistest.



Kui ta tünni juurde jõudis, 

koputas selle seinale ja 

naeratas. Tünn kõmises 

talle sõbralikult vastu.*

Kui tagumik ära väsis ja 

ilm oli ilus, tõi ta teki õue 

ja tegi oma jooniseid 

kõhuli olles.*

� ma tean, mida ma ot-

sin: mitte õnne, nauding-

ut ega rõõmu või sen-

suaalsust, vaid kohta, 

kus ma tahaksin neid 

kogeda, ...**

� kohta kus ma saan 

kiirustamata viibida 

ühes neist ennusta-

matuist nauditavatest 

kohtumistest.**

Kord ostis ta labida ja 

kaevas teisele poole 

puud kurgipeenra.*

Meil on ilusad ühisruumid 

kus me korraldame pidusid 

ja sööme koos ... Lapsed 

mängivad siinsamas õues 

ja ma võin seda jälgida 

oma rõdult.***

Silindri vahekohtades 

moodustuvad avad 

jääksid 

kommunikatsiooniks.*

Selliseid tünne võib ladu-

da tihedalt üksteise kõr-

vale ja üksteise peale, 

kuni õhu harvenemiseni 

kilomeetrite kõrgusel.*

*Fragmendid Arvo Valtoni novellist �Tünn�

**Fragmendid Henri Lefebvre�i raamatust �Toward an Architecture of Enjoyment�

***Kopenhaagenis 8 Majaks ristitud elamu elanik kirjeldamas oma elamist
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PERIMETRAALSE HOONE ÜKSUSED



RÄÄMA TN 7 KINNISTU (SEILERI KVARTAL) DETAILPLANEERING M 1:500
AB Luhse & Tuhal 2016



Sissejuhatavaks ülesandeks töösse sai teatrikunstile iseloomustavate märksõnade leidmine, nende näidetega 

toetamine ning seejärel neile makettide loomine. Mitte hooned ega ruumid, vaid iseloomud. Eesmärk oli avada 

enese jaoks ruumivälised maailmad, sisemised pildid ja vabadus hoonest.

Sellel ja järgneval kahel lehel: vasakul näide teatrikunstist, keskel iseloomu makett, paremal näide töö projekti 

osast.

UNENÄOLINE : LUMMAV

MUUTUV : LIIKUV

uued maailmad, nägemuslik, ebamaine, nõiduslik, salapärane

Ruum sinu meelte (s)ees avab end visuaalis, mida seni arvasid vaid unenäos võimaliku olevat

kasvav ja kahanev, kohanev, elus, vahelduv

Ruum sinu meelte (s)ees muutub oma olemuselt vastavalt vajadusele. Kirikust saab kabaree, kabareest 

vangla

Emilie Sagee, Kellerteater 2019

allikas: kellerteater.ee, foto autor Siim Vahur

Faust, Rahvusooper Estonia 2013

allikas: opera.ee



OOTAMATU : ÜLLATUSLIK

Harjumatu, ent toimiv, etteaimamatu, üllatust tekitav

Ruum sinu meelte ees sisaldab elemente, mida sa seni pole ruumi osadena arvanud

NO43 Kõnts, Teater NO99 2014

allikas: no99.ee, foto autor Tiit Ojasoo

EFEKTNE : MÕJUV

heli, video, valgus, värv, mõju avaldav, tõhus

Ruum sinu meelte ees ei sisalda esemeid, aga värve ja valgust, helisid ja liikuvaid pilte

Eesti Jumalad, Paide Teater 2019

allikas: erakogu, foto autor Johan Elm



LABÜRINT : RÄGASTIK

Füüsilised, emotsionaalsed, visuaalsed keerdkäigud, tihnik, millegi risti-rästi asetseva kogum

Ruum sinu meelte ees on täis keerdkäike, mida mööda liikudes jõuad järgmise ukse, küsimuse või käiguni

NO72 The Rise and Fall of Estonia, Teater NO99 2011

allikas: no99.ee, foto autor Okeiko Oo

INDIKATIIVNE : VIHJAV

tõlgendamine, osutav, tähendusrikas, viitav

Ruum sinu meelte ees räägib millestki, mida päriselt ei ole näha

NO53 Kadunud sõbra juhtum, Teater NO99 2014

allikas: no99, foto autor Kulla Laas


