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Sissejuhatus
Tihtipeale leian ennast linnas ringi uitamas - kord üksinda, kord vestluskaaslasega.
Olen avastanud, et jalutades torkavad mulle pähe huvitavamad mõtted, kui laua taga
istudes. Uitmõtted, mis tulevad, lähevad, ja millest osad ka püsima jäävad. Käesolevas töös
uurin, miks on uitamine vajalik ja pakun välja projekti Paljassaare poolsaarele kulgevast
uitamismaastikust, mis meelitaks inimesi jalutama, linna nurgataguseid avastama ning üha
kiireneva tempoga maailmas aega maha võtma.
Paljassaare poolsaart ootavad ees ulatuslikud arendused, kuid magistritöös
koostatud kaardistused näitavad, et piirkonna tunnetus on linnaelanike seas täna lünklik
ja sealsed võlud kajastamata. Nii võib tekkida oht, et kiireloomuline arendustöö varjutab
olemasolevad väärtused või pühib nad sootuks minema. Projekti eesmärk on muuta
Paljassaare ainulaadne maastik inimestele kättesaadavamaks, et tekiks kaasavam dialoog
piirkonna tuleviku üle.
Uitamismaastiku selgrooks on Kopli kaubajaamast algav raudteekoridor, mis
jõuab Pikakari randa. Lisaks sekkumistele raudteekoridori, pakun välja ka kolm vaatetorni
ehk „majakat“, mille eesmärk on julgustada jalutajat rajalt kõrvale astuma ja ümbritsevat
uudistama.
Magistritöö struktuur jaguneb kolmeks. Esimeses osas uurin jalutamise mõju
block:ESTCODE

füüsilisele ja vaimsele tervisele ning selle rolli linna tundmaõppimises. Pakun välja uitamise
kui alternatiivse liikuva eluviisi praktika. Käsitlen teaduslikke ja kunstilisi lähenemisi
jalutamisele, millele toetudes analüüsin ka Tallinna linnaruumi. Teises osas kirjeldan oma
Paljassaare tippu jalutamise kogemusi ning uurin piirkonna ajalugu ja tulevikku. Seda
tehes analüüsin korraga nii olemasolevat keskkonda kui ka uitamismaastiku potentsiaali
tuua esile sealsed kohalikud väärtused ja kujundada kohatundlikum tulevik. Kolmandas
osas annan uitamismaastiku projektile praktilise vormi, kirjeldades võimalikke sekkumisi
raudteekoridoris ja vaatetorne ehk „majakaid“ Krulli tehasekompleksis, Kopli mäel ja
Pikakari rannas.

Illustratsioon 2: Paljassaare uitamismaastik (autori koostatud).
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I. Uitamisest

on väga olulised loodusrajad linnas – näiteks õpperajad ja terviserajad, kuhu pääsemiseks
piisab ühistranspordist.
Viimaste aastakümnendite jooksul on tõestatud looduses viibimise positiivset mõju
inimpsüühikale. Uurides asjakohast teaduskirjandust, kerkivad esile kaks teooriat: Roger
Ulrichi stressi vähendamise teooria4 (Stress Reduction Theory), mis väidab, et loodusmaastiku
vaatamine pärast stressirohket olukorda mõjub stressi vähendavalt ning Rachel ja Stephen
Kaplani tähelepanu taastamise teooria5 (Attention Restoration Theory), mis räägib suunatud

10 000 sammu

tähelepanuvõimest, ehk võimest segavaid tegureid keskendumiseks alla suruda ning selle

Päevaseks sammude arvu ideaaliks on kujunenud 10 000 sammu ehk umbkaudu 7

võime kurnamisest ja taastamisest.

kilomeetrit. See arv ei põhine teadustööl, vaid pärineb 1964. aasta Jaapanist, samme lugeva

Ulrichi ja Kaplanite tööd väidavad, et nii stressi vähendamiseks kui ka tähelepanu

käekella reklaamloosungist. Viimased uuringud näitavad, et olenevalt vanusest tuleks iga

taastamiseks on ideaalne looduses viibimine. Kaplanite teoorias on olulisel kohal

päev ideaalis kõndida 7000-9000 sammu.1 Sellest hoolimata on 10 000 hea arv, mille poole

keskkonnaomadused, mis teevad loodusest taastava keskkonna - avarus, eemalolek,

pürgida, sest see nõuab reeglina enamat kui tavaline punktide vahel liikumine (näiteks

lummus ja kokkusobivus. Avarus ei tähenda otseselt suure pindalaga ala, vaid pigem

kodust kooli) võimaldab. See „midagi enamat“ tähendab teadlikku otsust minna jalutama

omaette maailma, näiteks Jaapani aed. Avaruse puhul on oluline ka kontseptuaalsem

jalutamise pärast.

kiht: avaruse tekkimine aegruumis tänu olemasolevatele ajaloolistele rekvisiitidele. Sellist

Kehale ja vaimule

laadi avarust võib kohata näiteks Tallinna Vanalinnas. Eemaloleku tagab kurnavatest

Tervise arengu instituudi liikumispüramiid seab täiskasvanud inimese tervise
2

säilitamise vundamendiks liikuva eluviisi, mis kujutab endast igapäevast füüsilist liikumist
kas jala või rattaga, soovitatavalt värskes õhus. Kasvav kodukontori trend, pikad päevad
kontoritoolil ja autosõltuvus viitavad, et tänapäeval on aina olulisem pöörata eraldi
tähelepanu jalutamiseks mõeldud avaliku ruumi kättesaadavusele ja kvaliteedile.
On teada, et ka vähene igapäevane jalutamine tugevdab südant. Paljud arstid
soovitavad oma patsientidele matkamist, et tuua aktiivne liikumine nende igapäevaellu.
Looduses jalutamisel on lisaks vaimse tervise parandamisele ka kohesed füsioloogilised
kasutegurid, näiteks vererõhu alandamine ja immuunsüsteemi tugevdamine.

3

Ligipääs matkamisele võib olla inimeste jaoks kohati piiratud, sest suurem osa
Eesti matkaradasid asub linnast väljas kohtades, kuhu pääseb ligi vaid autoga. Seetõttu
Pikema elu nimel tasub päevas kõndida umbes 8000 sammu. — ERR Novaator 07.03.2022, novaator.err.
ee/1608523529/pikema-elu-nimel-tasub-paevas-kondida-umbes-8000-sammu (vaadatud 25.04.2022).
2
Liikumispüramiid. — Terviseinfo 24.04.2018, www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/liikumine/
liikumispuramiid (vaadatud 12.12.2021).
3
D. Mitten, J. Overholt, F. I. Haynes, C. C. Damore, Hiking: A Low-Cost, Accessible Intervention to
Promote Health Benefits. — American Journal of Lifestyle Medicine 2016, vol. 12, no. 4, lk 302.
1
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mõtetest eemal olemine, mitte tingimata füüsiline eraldatus. Eemalolekut saab saavutada
läbi uute vaadete avamise või vana keskkonna teistmoodi vaatamise. Lummus on neljast
keskkonnaomadusest kõige olulisem ja tähendab, et keskkond peab inimese tähelepanu
ise haarama - nii saab suunatud tähelepanu taastuda. Kokkusobivus tähendab eelkõige,
et keskkond peab võimaldama inimese soovitud tegevust. Kahjuks on täna Tallinna
kontekstis raske leida keskkonda, mis kõiki mainitud omadusi täies ulatuses rahuldaks ja
oleks inimeste jaoks lihtsasti kättesaadav, kuid ka vähesemal määral mainitud omadustele
vastavad paigad toetavad tähelepanu taastamist.6 (ill 3)
Stephen Kaplan kirjeldab taastavate keskkondade kättesaadavuse olulisust
mõtteharjutusega: „Kujutame ette vabrikutöölist, kes läbi liiklusmüra ja muu linnamelu
otsib rahulikku kohta, kus puuvarjus lõunapaus veeta. Kui tal pärast tunnipikkust
lõõgastumist rahustavad mõjud tagasiteel täielikult maha kuluvad, siis kui tõenäoline on, et
R. S. Ulrich, R. F. Simons, B. D. Losito, E. Fiorito, M. A. Miles, M. Zelson, Stress recovery during
exposure to natural and urban environments (1991) — Journal of Environmental Psychology, vol. 11 (3),
lk 201–230.
5
S. Kaplan, The Restorative Benefits of Nature: Toward An Integrative Framework. — Journal of
Environmental Psychology 1995, vol. 15(3), lk 169–182.
6
Samas, lk 174
4
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ta kordab rituaali järgmine päev?“7 Läbi selle mõtteharjutuse võib järeldada, et samavõrd
tähtsad kui linna taastavad kohad (pargid, loodusrajad jne) on ka teekonnad nendeni ja
tagasi.
Ulrich käsitleb looduse mõju inimesele peamiselt läbi nägemismeele, tunnistades,
et see ei anna aimu tervikpildist, sest keskkonna kogemisel osalevad kõik meeled.8 Näiteks
on leitud, et looduses kõlav linnulaul suurendab tajutavat turvatunnet ja leevendab ärevust.9
Avarus

Sellest tulenevalt on tema mõttekäigud andnud aluse uurida ka teiste meelte rolli looduse
positiivse mõju tajumises.
Usun, et nägemismeelele pöörame jalutades paratamatult kõige rohkem teadlikku
tähelepanu. Olgu see tiheda liiklusega tänaval või vastupidi lummaval loodusrajal – me
kipume tõlgendama ja edasi andma oma kogemusi läbi nähtu. Juhani Pallasmaa, „The
Eyes of the Skin“, pakub põhjaliku kriitika nägemismeele autonoomseks muutumisele,
nähes kaasaja ühiskondliku võõrandumise põhjusena pea ainult nägemismeelele tugineva
tehnoloogia arengut; nägemismeel eraldab vaataja maailmast samal ajal kui teised

Eemalolek

meeled seovad meid maailmaga.10 Pallasmaa kriitika puhul ei ole eesmärk nägemismeele
mahategemine, vaid tähelepanu suunamine meeltevahelise tasakaalu olulisusele.
Lihtne on märkamata jätta kuulmise, haistmise, kompimise ja maitsmise mõju retke
tervikkogemusele. Näiteks joogi- ja söögipaus: soe kruus, tee lõhn ja maitse loodushelide
keskel, mis toovad esile võluva hetke teekonna jooksul. Meelte tähtsuse rõhutamiseks on
loodud praktika, mida kutsutakse sensoorseks jalutamiseks. Sensoorse jalutamise käigus
antakse osalejale ülesandeks keskenduda võimalikult palju mõnele kindlale meelele või
meelte kokkukõlale, et kohatunnetust kõigutada ja rikastada.11 Erinevate meelte kaasamisega
saame me aimu tõelisest kohalolust, mida võidukäiku tegevad ekraanid või kiireloomuline

Lummus

punktide vahel liikumine meile ei paku. Merleau-Ponty sõnastaski arhitektuuri ülesandeks:
„teha nähtavaks, kuidas maailm meid puudutab.“12
S. Kaplan, The Restorative Benefits of Nature, lk 174.
R. S. Ulrich, Aesthetic and affective response to natural environment (1983). — Human Behavior and
Environment, vol. 6, lk 85–125.
9
E. Stobbe, J. Sundermann, L. Ascone, S. Kühn, Birdsongs alleviate anxiety and paranoia in healthy
participants (2022). — Kättesaadav: doi.org/10.31234/osf.io/564ue (vaadatud: 05.02.2022).
10
J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Chichester: Wiley-Academy, 2005, lk 19-25.
11
I. Zamuruieva, Walking – one sense at a time. — - citynature.eu, d 01.02.2022).utatud, andes nii edasi
nende kogetavat tegelikkust.e the autors of their own city.ent hence rawww.thatsnotthepoint.com/
walking-one-sense-at-a-time (vaadatud 28.01.2022).; Sensory Walks — Sensory Cities THiNK-KiT,
sensorythinktank.com/sensory-education/sensory-walks/ (vaadatud 28.01.2022).
12
J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, lk 46.
7
8

Kokkusobivus

Illustratsioon 3: Tähelepanu taastamise teooria (autori skeem).
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Inimesed võtavad füüsilisi tegevusi meelsamini ette, kui nad teevad seda teistega
koos. Selle tulemuseks on tugevamad suhted sõprade ja perega.13 Frederic Gros kirjutab,
et isegi kui jalutame üksipäini, ei ole me kunagi üksi – meie ümber on terve maailm,
millega suhelda.14 Säärane suhtlus välisilmaga ei ole tihtipeale koos kaaslasega jalutades
võimalik, sest omavaheline jutuajamine muutub meie tähelepanu keskmeks. Kui oleme aga
omaette, avaneb meie meeltel võimalus kogeda ümbritseva keskkonna peidetud nüansse.
Mägimatkade puhul rõhutab Gros rahuliku tempo olulisust koha tundma õppimisel, sest

Pilt 1-3: Group Odious; Schöneberger Südgelände Park; Berliin, Saksamaa; Fotod: S. Braconnier ja J.
Gordon-Moran; landezine.com/schoneberger-sudgelande-park-by-odious/ (vaadatud 21.04.2022).

mida kauem me maastikul aega veedame, seda rohkem laseme oma meeltel seda hoomata.15
Psühholoog James Gibson väidab, et tajume objekte ja omistame neile tähenduse või
väärtuse nende pakutavate võimaldavuste tajumisega. Võimaldavused on kõikvõimalikud
tegevused, mida objekt lubab endaga teha. Objektil on vaid need võimaldavused, mida
oleme võimelised märkama.16 Jalutades teistega, õpime me kaaslasi paremini tundma;
jalutades üksinda, õpime me ümbritsevat paremini tundma. Gros arvab, et üksipäini
jalutada saab ka mitmekesi, kuid selle eeldusteks on vaikus ja igal liikme vabadus kulgeda
oma tempos. Seltskond ei tohiks olla suurem kui neli inimest, kuna selle inimeste arvu
ületamisel on vaikus ebatõenäoline.17

Pilt 4-6: Pasini Garza Ramos Rosas; The symbiotic Matorral; Monterrey, Mehhiko; Fotod: Lgo; landezine.
com/the-symbiotic-matorral-by-pasini-garza-ramos-rosas/ (vaadatud 08.11.2021).

Südgelände park Berliinis on hea näide hüljatud rööpamaastiku taaselustamisest. Selliste

Jalutades sõbraga või üksipäini, on vestluskaaslaseid alati rohkem kui inimesi;

sekkumiste eesmärgiks ei ole luua uut keskkonda, vaid tuua esile juba keskkonnas

jalutades suhtleme me kogu maailmaga – tuleb lihtsalt osata kuulata.

olemasolevad väärtused ja siduda need taastava keskkonna põhimõtetega. Schöneberger

Linnaretked

Südgelände seisis puutumata ligi 50 aastat, mis võimaldas liigirikkal loodusel endale seal

Linnaretk võib mõistena esmapilgul tunduda kui oksüümoron, kuid linnas retke
ettevõtmine ei ole sugugi võimatu. Selline tegevus pakub omamoodi kogemuse, mille
käigus saab avastada nurgataguseid ja lasta linnal ennast üllatada.
Hea lahenduse looduses jalutamise kättesaadavaks tegemisest linnas ja
retkevõrgustiku edendamisest leiab näiteks „Rails to Trails“ liikumisest, mille raames
otsitakse asumite lähedal paiknevaid mahajäetud raudteekoridore, eesmärgiga muuta nad
jalutajasõbralikeks ja turvalisteks retketeedeks.18 Maailmas leidub hulganisti näiteid hüljatud
raudteekoridoride kasutamisest lineaarparkidena nii linnas kui looduses. Schöneberger
D. Mitten et al, Hiking: A Low-Cost, Accessible Intervention to Promote Health Benefits, lk 305.
14
F. Gros, Kõndimise filosoofia [2011]. Tlk M. Tarendi. — Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2016, lk 58–59.
15
Samas, lk 40-41
16
J. J. Gibson, The Ecological Approach To Visual Perception. Hillsdale, (N.J.): Lawrence Erlbaum, 1986,
lk 127–128.
17
F. Gros, Kõndimise filosoofia, lk 57–58.
18
D. Mitten et al, Hiking: A Low-Cost, Accessible Intervention to Promote Health Benefits, lk 304.
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kodu leida. Tänu alamääratletud disainitaotlusele meelitab park täna kunstnikke ja pakub
platvormi eksperimentaalsete ideede elluviimiseks.19 (Pilt 1-3)
Sarnase näite kasutuseta seisva taristu taaskasutamisest leiab veel Mehhikost,
kus Pasini Garza Ramos Rosas kavandas vana kõrgepingeliini hooldusteele interaktiivse
loodusraja The Symbiotic Matorral, kus külastajad saavad ruumi kogeda loomadeks
kehastudes. Loodusraja sügavamale sukeldudes annab see jalutajale jänese perspektiivi või
kui teele kerkivad väikesed tornid, mudivad need inimesest linnu. Sarnases võtmes kaasati
ka teised meeled, et luua inimese ja looduse vahel intiimsem suhe. Pärast valmimist viidi
läbi ka ekskursioone ja küsitlusi, mis kinnitasid hüpoteesi - külastajad tundsid peale raja
läbimist kõrgendatud tasemel ühendust loodusega.20 (Pilt 4-6)
Schöneberger Südgelände Park — Landezine 01.02.2013, landezine.com/schoneberger-sudgelandepark-by-odious/ (vaadatud 21.04.2022).
20
The Symbiotic Matorral.— Landezine 12.04.2020, landezine.com/the-symbiotic-matorral-by-pasinigarza-ramos-rosas/ (vaadatud 08.11.2021).
19

19

Lünk

Uitamismaastik
Loodusrajad
Suuremad pargid
Kergliikluskoridorid
Vanalinn

Illustratsioon 5: Tallinna retkevõrgustik (autori skeem).

Illustratsioon 4: Strava andmed (autori koostatud).

Mõistagi on keeruline kaardistada terve linna elanikkonna jalutuskäike, kuid

Strava andmed illustreerivad linnalooduse atraktiivust inimeste jaoks: populaarsed

väärtusliku sissevaate annab Strava, spordi sotsiaalmeedia rakendus, mis avalikustab

on nii pargid, promenaadid, terviserajad kui ka rohekoridorid. Kaardistades linnaretkede

kogutud statistikat21 ja näitab, millistes piirkondades kõige rohkem joostakse ja jalutatakse.

võrgustikku, saab juurde lisada veel kergliikluskoridorid, näiteks vana raudteetammi

Strava andmete kogumise eelduseks on see, et inimesel jalutades rakendus töötab.

asemele rajatud teekond Stroomi rannast läbi Mustamäe ja Nõmme Ülemiste järveni.

Tõenäoliselt enamik seda rakendust oma igapäevastel punktidevahelistel liikumistel ei

Kaardi peal on välja toodud üldkasutatav maa, mis moodustab parkide võrgustiku, tervise-

kasuta, kuna niisugust liikumist ei tajuta sportliku tegevusena. Seetõttu võib oletada, et

ja loodusrajad, kergliikluskoridorid ja eraldi suuremad pargid ning heledalt taustal hoonete

rakendus käivitatakse eelkõige vabadel ja sihita retkedel.

asemel loodusobjektid. Analüüs arvestab ka kavandatud Putukaväila ja Klindipargi

Kaardi peal on enim läbitud alad tervise- ja loodusrajad, promenaadid, pargid

projektidega, mis mängivad suurt rolli retkevõrgustiku väljakujunemisel. Eraldi on välja

ja Vanalinn ning kõige madalama aktiivsusega ala Paljassaare poolsaar. Võttes arvesse

toodud Paljassaare raudteekoridor ja hoiualast mööda mereäärt kulgev jalgrada Kopli

Paljassaare reoveepuhastusjaama ja tööstuste poolt hõivatud ulatuslikku maa-ala, on näha,

pargini, mis näitab magistritöö ettepaneku sidusust olemasoleva võrgustikuga. (ill 5)

et aktiivse liikumise võimalused seal piirkonnas ei ole inimestele kättesaadavad. Kuigi

Võrgustiku sidusus on oluline, kuna see lisab otsustusvabaduse, muutes iga

täna paiknevad elamurajoonid ainult poolsaare lõunaosas, võivad tulevased arendused ja

retke ainulaadseks ja vaheldusrikkaks. Samuti vähendab see vajadust võidelda kõigepealt

elanikkonna kasv tuua endaga kaasa ka suurema nõudluse aktiivse liikumise võimaluste

liikluse ja lärmiga, et jõuda siis selle rahustava rajani, mille läbimisele järgneb saavutatud

järele, võimendades Paljassaare uitamismaastiku väljaarendamise vajadust. Juba praegu on

lõõgastuse kadumine tagasiteel. Kaardistustes joonistub välja Paljassaare potentsiaal olla

poolsaare tipus olemas piisav taristu – puudu on vaid ühendav lüli ülejäänud poolsaarega,

väärtuslik lüli Tallinna retkevõrgustikus, arvestades selle piirkonna lähedust kesklinnale ja

et väärtuslik linnaloodus inimestele lihtsamini kättesaadavaks teha. (ill 4)

elamurajoonidele.
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Global Heatmap. — Strava, www.strava.com/heatmap (vaadatud 12.12.2021).
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Flanöör oli Benjamini jaoks vastanduv industrialiseerunud turule tänu oma
aeglusele ja rahulikule olekule.26 Flânerie oli protest – alguses vaikiv ja teadlikult ühiskonda
sekkumist vältiv, kuid hiljem aktiivselt sekkuv tegevus.27 Nii seletab Gros flanööri veelgi
rikkalikumalt – „flanöör on trotsija - trotsib üksindust, kiirust, äraostetavust ja tarbimist.“28
Nagu võib mõista, siis flanöör kui päevavaras ei ole pädev võrdlus – kui oma
passiivse olekuga võib ta sellise mulje jätta, siis tegelikult avastab ta uusi kohti, kõigutab
olemasolevaid ühiskondlikke tõekspidamisi ja väärtuseid ning leiab inspiratsiooni oma

Triivimine
Liikuva eluviisi olulisust teadvustavad paljud inimesed, kuid seda kiputakse
siduma eelkõige erinevate sportimistegevustega nagu jooksmine ja kepikõnd või
igapäevaliikumisel kõndimise eelistamisega. Nende tegevuste puhul rõhutakse põhiliselt
tervise tugevdamisele, mis on kahtlemata oluline, kuid mitte ainus liikuva eluviisi pakutav
väärtus. Uitamismaastik pakub sellele vaatevinklile alternatiivi, tuues esile ka uitamise või
triivimise kui väärtusliku liikuva eluviisi praktika. Järgnevates alapeatükkides kirjeldan,
missugune on uitamise ja triivimise iseloom ja milliseid väärtuseid need tegevused pakuvad

vahetust ümbrusest.29 Ta on igapäevaelu teadlane – ta otsib välja ja kaardistab linna
kogemusi, millele tavainimesed tähelepanu ei pööra. Tänapäeval oskavad linna eripärasid
kohalikele elanikele peegeldada eelkõige turistid. Flanöör ei ole aga turist – tal ei ole
nimekirja vaatamisväärsustest ja teda ei köida ajaloolised teadmised. Flanööri huvitavad
igapäevased kogemused ja tema jaoks ei muutu need seejärel teadmisteks, vaid salvestuvad
oma kõige ehedamal kujul. Läbi flanööri mõistmise, hoomame selgemalt ühiskonda
(klassisüsteemid, rass, sugu), urbanismi, avalikku ruumi ja isegi aegruumi.30

lisaks füüsilisele kasule. Kõige paremini aitab uitamise võlu mõista ajalooline tegelaskuju

„See ajaloo „rämps“, veidrad esemed, mis olid veel kümmekonna aasta eest

flanöör.

moodsad ja ihaldusväärsed, kuid asendati uute, veel ahvatlevamate ja veel
moodsamatega, kannab tema jaoks kõige elavamat tunnistust progressi hävitustööst

Sihita hulkur

ja varemetekuhjast, mis sellest maha jääb.“ 31

Eesti Keele Instituudi võõrsõnade leksikon defineerib flanööri kui „sihita hulkur,
päevavaras“.22 Sihita hulkumine või uitamine on olnud läbi aja flanöörile iseloomulik

Flanööri mõistest on välja kujunenud mitmeid praktikaid, mida rakendasid

tegevus. Cambridge’i sõnaraamat avab flanööri mõistet natukene rikkalikumalt – „keegi,

dadaistid, sürrealistid ja situatsionistid – viimased harrastasid meetodit nimega dérive, ehk

kes jalutab ringi kindla tegevuseta, jälgides inimesi ja ühiskonda“.23 Flanööri on tõlgendatud

triivimine. Triivimise olemust kirjeldab Guy Debord oma essees „Theory of the Dérive“:

eri viisidel – kõige kuulsam, klassikaline tõlgendus, pärineb Walter Benjaminilt, Baudelaire’i

kokkuvõtvalt on tegu tavalise jalutuskäiguga inimesele tuttavas kohas, millel ei ole kindlat

tekstidele tuginedes. Klassikalise flanööri koduks olid Pariisi kaubapassaažid, kus ta

sihtkohta. Eesmärk on hüljata kõik, mis võiksid mõjutada kulgemise eesmärki – töö,

veetis oma päevad inimesi ja keskkonda jälgides, kuid mitte tarbides – „ta ihaldas linna

suhted, puhkamine jne. Eesmärk on ka lasta keskkonnal ennast uuesti üllatada, leides uusi

kui tervikut, mitte selle teatud osi.“ 24 Ratsionaliseeritud linnaplaneerimisega klassikaline

vaatenurki ja detaile – tegu on nö. mõtteharjutusega. Triivida võib üksinda, kuid tõhusam

flanöör aga kadus – kuidas on võimalik leida salapära linnas, kus kõigega on arvestatud?

on seda teha kahe-kolmekesi – nii saab põrgatada mõtteid ja kinnitada kogemusi.32

– küsib Benjamin.25

26

A. Boutin, Rethinking the Flâneur: Flânerie and the Senses. — Dix-Neuf 2012, vol 16, no. 2, lk 128.
C. McGarrigle, Forget the Flâneur.
28
F. Gros, Kõndimise filosoofia, lk 174.
29
A. Kurg, Flanööri mitu elu, lk 112.
30
A. Boutin, Rethinking the Flâneur, lk 130-131.
31
A. Kurg, Flanööri mitu elu, lk 109-110.
32
K. Knabb, Situationist international anthology. — G. Debord, Theory of the Derive (1958). Berkeley
(Calif.): Bureau of Public Secrets, 2006, lk 62-66.
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Eesti Keele Instituudi ,,Võõrsõnade leksikon” (2012). Flanöör. www.eki.ee/dict/vsl/ (vaadatud
12.02.2022).
23
Cambridge Dictionary. Flâneur. dictionary.cambridge.org/ (vaadatud 12.02.2022).
24
A. Kurg, Flanööri mitu elu. — Vikerkaar 2004, vol. 19, no. 4-5, lk 106-108.
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C. McGarrigle, Forget the Flâneur (2014). — Proceedings of the 19th International Symposium on
Electronic Art. Sydney, Australia. doi:10.21427/bezf-s927 (vaadatud 13.02.2022).
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Zonzo oli Careri sõnul flanööre täis mõtteline linn. Sürrealistide jaoks oli see

näide situatsioonist ehk vaatemängu vastandist (situatsionistide ühiskonnakriitilise hoiaku

linna äärealade ja kajastamata elu avastamine – tsoonide avastamine, mida linna hoogne

võtab kokku Debord oma teoses „Vaatemänguühiskond“38 – ühiskond, mille sotsiaalne

areng veel ei puudutanud. Tsoonidest leidis veel entroopilist näitemängu ja eriskummalisi

dünaamika on dikteeritud vaatemängudest või piltidest) – situatsionistid uskusid, et

objekte. Nii leidsid kunstnikud nendelt aladelt uue esteetika – mitte kunstiteose, mille saab

inimene kujuneb ja on määratletud läbi elu jooksul kogetud situatsioonide.39 Suunaleidmine

galeriiseinale riputada, vaid päris kogemuse.33

nägemismeelel põhinevaga (ehk Pallasmaa sõnul võõrandaval meelel põhineva)40 vidina

Flanööri käsitlejate mõtted võtavad kokku kaks tsitaati – esimene situatsionistide

vahendatud teadmisega, on tegevuse muutnud vaatemänguks.

ridadesse kuulunud Ivan Chtcheglovi „Formulary for a New Urbanism“ manifestist:

Flanöör ei olnud tavaline inimene, sest ta jälgis ja kulges teadlikult. Nii ei saa aga
käsitleda flânerie’d kui igapäevast teadvustamata uitamist. Hüppe kahe käsitluse vahel teeb

„Meil on linnas igav; päikesetempel on kadunud.“34

Michel de Certeau oma teoses „Igapäevased praktikad“. Ta alustab kõndimise kirjeldamist

Päikesetempel on müütiline ja üllatav. Tema mõte ei ole selgelt hoomatav ja tekitab
mõistatuslikkust. Situatsionistid leidsid, et on vaja planeerida seikluseid.35 Ja teine tsitaat
Andrei Tarkovski „Sculpting In Time“ teosest, mille puhul ma usun, et see mõte peaks ka
paika jalgadega loetud linna vaatenurgast, kui asendada sõna „raamat“ sõnaga „linn“ ja

WTC41 hoone vaateplatvormilt, kust avaneb n-ö Jumala pilguga vaadeldav linn. Alla jõudes
vaatab talle otsa tegelikkus – linnuvaateta inimesed, igaüks omas suunas liikumas. Nemad
on autorid, kes kirjutavad linna lugu, ise tervikteksti nägemata. „Nii poeb ülemaine,
metafoorne linn vargsi sisse plaanipäraselt rajatud ja loetava linna selgesse teksti.“ 42
Tuhat linna

„kirjanik“ sõnaga „planeerija“:
„Raamat [/linn], mida on lugenud tuhat inimest, on tuhat erinevat raamatut[/linna].

Certeau esitab oma kirjeldusega kriitika kvantitatiivsetele linnakaartidele, millele

Kirka kujutlusvõimega lugeja suudab näha sügavamale kõige lakoonilisemast –

on peenete ja paksemate joonte abil jäädvustatud jäljed jalutuskäikudest. Need punktid

kaugeltki sügavamale ja graafilisemalt kui kirjanik [/planeerija] ise oleks arvanud.“36

on viited möödunule, mitte ei kajasta möödumist ennast ja kõiki tegevusi, mis selle käigus
toimuvad. „Jälg asendab praktika [...]: võimelisena tegevust loetavaks muutma, paneb ta

Millenniumi vahetusel leidis käsitlust ka digiflanööri mõiste, kelle pärusmaaks

seda tehes unustama maailmas olemise viisi.“ 43

oli internetis seiklemine. Kaasajal on vaadeldud sümbioosi, hübriid-ruumi, mida

Kevin Lynch oma teoses, „Image of the City“, pakub alternatiivse linna kaardistamise

iseloomustavad tehnoloogiliste vidinate kasutamine linnas jalutamiseks – näiteks

meetodi, eristades viis linna elementi, mille järgi inimesed orienteeruvad: rajad, maamärgid,

nutitelefoni kaardirakendused.

Sellise tehnoloogia hoogne areng on, ehk meie

sõlmpunktid, piirid ja piirkonnad. Kuigi linn ongi nende elementide kooslus, ei ole näiteks

teadvustamata, toonud kaasa ka muutused jalutamises kui igapäevapraktikas, mis samuti

kõik rajad võrdsed – osad on selgelt omapärased ja eristuvad ja just need kollektiivselt

võib süvendada ühiskondlikku võõrandumist: näiteks eelpool mainitud kaardirakendused,

tajutud iseloomulikud elemendid moodustavad meie nägemuse linnast.44

37

mis kaotavad vajaduse möödujatelt juhiseid küsida. Juhiste küsimine on õigupoolest ka
F. Careri, Camper’s life on foot: Zonzo, the city where you can get lost, and the wasting of time. —
design curial, www.designcurial.com/news/campers-life-on-foot-zonzo-the-city-where-you-can-get-lostand-the-wasting-of-time-4600281/ (vaadatud 15.02.2022).
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nii elementidest endist kui ka sellest, kui hästi me neid tunneme.45 Pole paremat viisi linna
tundmaõppimiseks, kui seal tähelepanelikult kulgeda.
Chombart de Lauwe illustreerib jalutamise vajadust sarnase mõttega. Ta kujutab
ette tudengit Pariisis, kelle igapäevane kulgemine on äärmiselt piiratud punktide vahel
liikumine – täpsemalt kolme punkti: ülikool, kodu ja klaveriõpetaja. Nii on tema jaoks
Pariis väike piirkond kolmnurga sees.46
Lynch leidis, et rajad on kõige olulisemad eelpool mainitud elementidest – lisaks
radadele, mida me igapäevaselt kasutame, peeti ka selge iseloomuga radasid linna tajumisel
olulisteks teguriteks. Ta kirjeldab omadusi nagu äärmuslikud laiused; selgelt äratuntav lõpp
ja algus; gradientsus, mis annab selgelt märku kulgemise suunast ning ümbritsev keskkond
või külgnevate maamärkide jada.47 Maamärke iseloomustab kontrast ümbritsevaga ning
vaadeldavus. Vaadeldavusest saab mõelda kahel skaalal – kaugelt vaadeldav maamärk
annab kulgejale üldistatud suunataju ja kohalik maamärk täpsema kohatunnetuse. Nagu
mainitud, pakub maamärkide paljusus teekonnal kindlamaid juhised, andes meile aimu
läbitud ja eesootava tee pikkusest.48 Rääkides positiivsetest emotsioonidest, leidis Lynch,
et neid kutsub tihtipeale esile avarus, näiteks läbi panoraamse vaate. Nii pakkus ta välja
rohkete avarate vaadete loomise kaasaegsetesse linnadesse – isegi kui vaadeldav paljastab

Pilt 7: Guy Debord; The Naked City (1957); www.frac-centre.fr/_en/art-and-architecture-collection/
debord-guy/the-naked-city-317.html?authID=53&ensembleID=705 (vaadatud 02.05.2022).

kaose, mis ei pruugi olla meeldiv, on see kahtlemata haarav.49
Olgugi, et flânerie ei viinud dadaiste, sürrealiste ega situatsioniste ruumiloomeni,
mängisid nad olulist rolli tähelepanu suunamisel linna kajastamata elule (unconscious of the

jäi juhuse hoolde.50 Naked City ei kata tervet Pariisi ja väljalõigatud tükkide asukohad,
kaugused ja orientatsioon on moonutatud, lähtudes dérive käigus kogetust.51 (Pilt 7)

city), näidates seeläbi erinevaid viise linna kaardistamiseks ja lugemiseks, mis kaugenesid

Eelpool mainitud meetoditest inspireerituna koostasin Tallinnast, Põhja-Tallinnast

pragmaatilistest lähenemistest. Seda meetodit nimetati psühhogeograafiaks. Tuntuim

ja Kalamajast kaardistused, andes edasi linna atmosfäärsete tervikute saarestikuna. Saared

näide on 1957nda aasta Naked City kaart Pariisist. Aluseks võeti populaarne Plan de Paris

on subjektiivsed maamärgid, millele lisandub Lynchi väljapakutud linnaelementide

kaart, kust lõigati välja 19 juppi, mida Debord kirjeldas „atmosfäärselt tervikutena“. Naked

võrgustik. Maamärkide detailsus ja paljusus on tingitud piirkonnas veedetud ajast, mistõttu

City oli narratiivne ja erines sellega Plan de Paris kirjeldavast metoodikast. Plan de Paris’i

leiab neid minu puhul hulganisti Kalamajast, minu kodukandist – kaugemale jäävad saared

eesmärk oli edasi anda „universaalset teadmist“ ja püsida seeläbi igaveses olevikus, Naked

muutuvad üldistatumaks ja hõredamaks. Kaardistused on seega minu subjektiivne hinnang

City oli aga triivimise peale üles ehitatud ja selline liikumine ei ole ajatu, vaid diakrooniline.

linnast ja analüüs tuleneb eelkõige enda kogemustest, olles aktiivselt jalgsi kulgenud

Kaardi lugemiseks puudus õige viis – selle asemel tuli lihtsalt valida suund ja minna – muu

erinevatel Tallinna aladel. Selline käsitlus lähtub analüüsi piiramiseks administratiivsetest
piiridest, mis saarestiku tegeliku olemusega kokku ei puutu. Tegemist on kaardiga, millega

K. Lynch, Image of the City, lk 83.
K. Knabb, Situationist international anthology. — G. Debord, Theory of the Derive (1958), lk 62.
47
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Illustratsioon 6: Tallinna saarestik (autori skeem).

Illustratsioon 7: Põhja-Tallinna saarestik (autori skeem).

ei saa keegi täies ulatuses nõustuda, kuid millega saavad kõik mingil määral suhestuda.

mainitud tingmärkidele olen peale kandnud punaste ringidega tajutavad sõlmpunktid ja

Sinistena välja joonistuvad teed ei ole märgitud kulgemisteedena, vaid selgelt
tajutavate orientiiridena, mille abil saab kulgeda kõrvaltänavaid mööda ilma suunataju

kollasega Paljassaare raudteekoridori, mis annab aimu kirjust keskkondade paljususest,
mida rööpad läbivad. (ill 7)

kaotamata. Kolmnurkadega on tähistatud maamärgid, mida võivad tajuda suurem osa

Kalamaja saarestiku kaardil on kujutatud saared juba palju detailsemalt. Osade

linnaelanikest ja mille kaudu on võimalik anda üldistatult edasi asukohta linnas. Oranžid

puhul ei pea pikalt põhjendust otsima – näiteks hoone tüpoloogia erinevus Kotzebue

alad tähistavad piirkondi, kuhu uitama ei pääse. (ill 6)

tänava ja Kopli tänava vahel või Kalamaja park. Kuid samuti olen intuitiivselt märkinud

Põhja-Tallinn on väga rikkaliku ja kirju miljööga linnaosa, kus saared eristuvad

eraldiseisvateks saarteks lõigud Soo tänaval, mis pealtnäha moodustab üsna tervikliku

teineteisest radikaalselt, tagades flanööri ihaldatud triivimise mitmekesisuse. Samuti on

tänavapildi. See on tingitud pausidest, näiteks ristmikud, tühjad krundid, erineva

suurem osa omapäraseid saari peidetud ja kuuluvad linna kajastamata elu kategooriasse

tüpoloogiaga hoonestus või avalikud ärid. Teise näitena tooksin Linnahalli, kus erineb

– nagu garaažiküla, kust leiab kokku peaaegu 140052 boksi või reoveepuhastusjaam, mis

minu terviknägemus tegelikust tervikust – näiteks ei tunneta ma kagunurgas paiknevat

on igapäevaselt ühenduses kogu linnaga, kuid paigutatud igapäevaelust eemale. Rannad,

parkimisplatsi Linnahalli osana, kuna loomulikud kulgemisteed seda pea kunagi ei läbi.

kaubasadamad, tööstusalad, varemed ja elu – jalutades igav ei hakka. Lisaks eelpool

Nii ongi kaardistus vaid minu isiklik nägemus Kalamajast ja usun, et inimesed, kelle
kogemuste ja seikluste arv asumis on ulatuslikum, tõlgendavad atmosfäärilisi tervikuid

A. Vill, Tundmatu linnaosa Paljassaare ja Kopli poolsaare vahel. — Õhtuleht 06.09.2013, www.ohtuleht.
ee/572992/tundmatu-linnaosa-paljassaare-ja-kopli-poolsaare-vahel (vaadatud 13.12.2021).
52
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veel kohatundlikumalt ja detailsemalt. (ill 8)
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Illustratsioon 8: Kalamaja saarestik (autori skeem).

Illustratsioon 9: Kalamaja uitajad (autori skeem).

Linna kui saarestiku vaatlemine ja kaardistamine aitab meil peegeldada ja mõtestada

Vaatluse jaoks jagasin asumi viieks piirkonnaks, vaadeldes igast piirkonnast kahte

linna sellisena nagu teda näeme. Kaarte koostades ja võrreldes avastasin, et linn, mida

jalutuskäiku, saavutades nii selgema võrgustiku. Peab tõdema, et iga jalutuskäik kindla

ma arvasin, et tean hästi, on veel täis hulganisti üllatusi. Avastusteruum on olemas isegi

eesmärgita on inimesest endast olenev ja jalutuskäike objektiivselt võrrelda ei saa, kuid

kodukandis, kuid muutub aina rikkalikumaks, mida kaugemale uidata. Usun, et teadlik

siiski illustreerivad need eelpool mainitud teooriaid, et inimesed eelistavad jalutades

linna peegeldamine isiklikul tasandil aitab meil sellega suhestuda ja leida väärtuseid,

looduskeskkonda ja inimsõbralikumaid tänavaid. See joonistub hästi välja Kalamaja pargis,

mille säilimise eest tasub võidelda. Paljassaare uitamismaastik võimaldaks leida selliseid

kus ristuvad mitmed trajektoorid. Samuti on atraktiivsed piirkonnad meri ja Kopli tänava

väärtuseid piirkonnast, mida ootavad ees suured muutused.

puudeallee.

Et leida üllatusi keskkonnast, mis on igapäevane ja pealtnäha selge, otsustasin teha

Jalutuskäikude jälgimise käigus torkasid silma ka mitmed tühjad krundid tee peal.

Kalamajas veel kaks katset, enne kui õpituga kodukandist kaugemale suunduda. Esiteks

Teatavasti on kümnendi jooksul toimunud Kalamajas hoogne arendus – nii uute hoonete,

seadsin eesmärgiks vaadelda kohalikke flanööre ja nende liikumisi – ehk inimesi, kes vabal

vanade korrastamise kui ka avaliku ruumi näol. Sellest hoost inspireerituna, seadsin ma

ajal on otsustanud jalutama minna. On raske veenduda, et jalutuskäik, mida jälgida on oma

teise katse eesmärgiks kaardistada asumis asukohti, kus areng on seisma jäänud või puudub

olemuselt vaba ja mitte suunatud kindlate eesmärkidega – esiteks otsustasin vaatlusi läbi

täielikult. Tõstan need kohad esile entroopiliste maamärkidena üha monotoonsemaks

viia nädalavahetustel, mis on reeglina „vabad päevad“ ja võib oletada, et jalutuskäigud on

muutuvas süsteemis. Nagu rannas kõrreliste vahel peituvad päevituspaigad, moodustavad

suuremal määral juhitud soovist lihtsalt jalutada ja värsket õhku hingata. (ill 9)

ka need tühjad krundid omamoodi võrgustiku, mida ühendavad sissetallutud radade
30
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Promenaadipaus

Peidetud mets
Andrei bassein

Loomelinnus

Kogu kond

Mürapaus

Litograafiavaremed

Nõlv

Promenaadipaus

Peidetud mets

Andrei bassein

Loomelinnus

Tänavapaus

Raudteekoridor

Raudteekoridor
Nõlv
Tänavapaus
Litograafiavaremed
Mürapaus
Kogu kond

Illustratsioon 10: Uitretk Kalamaja tühimikes (autori skeem).

asemel asfalteeritud kõnniteed. Nende kohtade väärtus peitub nende kontrastis ümbritseva
keskkonnaga. Krundid, kus kasvab võsa ja kus leidub varemeid mõjuvad pausina ja
lubavad ette kujutada aladel uusi tegevusi ja maailma. Sellisel kujutlusvõimel ei ole aga
kohta rangelt korrastatud arendusvoos.
Illustreerivaks materjaliks olen joonistanud neid läbiva teekonna ja kokku pannud
pildikataloogi – skeemil on kujutatud vaid valitud krundid, mis mind rohkemal määral
kõnetasid. Läbides teekonda sõbraga, kes on samuti Kalamaja elanik, peatudes, vaadeldes
ja arutades iga tühimiku üle, sain retke lõpuks tagasisideks: „Ma ei teadnudki, et Kalamajas
veel nii palju tühjust leidub.“ Piisab vaid väiksest tähelepanu nihkest, et näha täiesti uut
moodi tuttavat linnaruumi. (ill 10, pildid 8-17)
Uudistades Krulli tehase tagant kulgevat raudteekoridori lõiku, jalutas minust
mööda üks härrasmees ja kulges mööda raudteed edasi – Paljassaare poole – ja mina tema
järel, aimates, et nagu sürrealiste, viib ka mind see tee Zonzosse.
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Pilt 8-17: Uitretk Kalamaja tühimikes (autori fotod).

II. Põhja-Tallinna ekspress

Loomade varjupaik
Võluv vaade
Halb hais II

Laomüür

Võimas telfer

Laevastiku küla

Garaažiküla

Paljassaare

Hüljatud tööstus
Garaažimaastik
Sõda

Töötav tööstus

Piki raudteekoridori ette võetud retk oli elamusterohke, kus ei tõmmanud

Halb hais
Nõlvaveer
Ootamatu park

tähelepanu ainult huvitavad ruumiolukorrad, vaid ka tee peal esile kerkinud lõhnad ja helid.

Tööstusvaremed

Lõhnad olid kohati ebameeldivad, näiteks sadamate või reoveepuhastusjaama läheduses,
kuid rikastasid sellegipoolest tervikkogemust. Võib oletada, et poolsaare tippu jõudes oli
sealse looduse värske õhk palju nauditavam just tänu nendele. Halvad lõhnad kerkisid vaid
kohati ja kestsid vähest aega, mitte ei iseloomustanud terve teekonna haistmiskogemust.
Kuigi puudusid sildid, mis keelaks raudteel kõndimise, tundsin ikka, et ma ei tohi
seal viibida. Tänu sellele tõmbasid rohkem tähelepanu ümbritsevad helid kui lõhnad.
Näiteks kiirgasid mööda rööpaid trammisõidu helid, mis panid kohe seljataha vaatama,

Illustratsioon 11: Retk mööda Paljassaare raudteed; punktiiriga hargnevus Kopli suunal (autori skeem).

hoolimata teadmisest, et vaid harva sõidab mööda neid rööpaid kaubarong Kopli
sadamasse. Kirjude helide (tööstused, loomad, aedade tagant kostuvad vestlused jne)

suuruse ala, moodustades tipu pool künkliku maastiku, mille vahelt leiab roostiku ja

saatel kulgesin raudteekoridori lõppu, tehes märkmeid huvitavatest asukohtadest tee peal.

veesilmad.54 Paljassaare nimi tuleneski piirkonna ilmest, mis oli lage ja „paljas“.55

Raudteekoridoril kulgedes saab uudistada lõviosa poolsaare piirkondadest, mis on

Poolsaar peidab endas rikkalikku militaarajalugu. Piirkonna esimesed kaitserajatised

avalikkusele selja pööranud. Pärast uitretke tõin läbitud keskkonnale paralleeliks Tarkovski

ehitati juba 1727. aastal ja sarnane tegevus kestis Nõukogude okupatsiooni lõpuni.

filmi „Stalker“, kus toimus protsessioon müstilises tsoonis asuva ruumi suunas. Minu

Merekindluse rajamisega täideti ka mandri ja saarte vaheline meri, ühendades 1917. aastaks

teekonda ei saatnud eesmärk ellu tuua oma suurimad soovid, vaid soovisin olla kohal ja

otsustavalt saared mandri osaks. Tänapäeval on säilinud poolsaare tipus mitmed varemed

vaadata ruumi sellisena nagu ta on. Kõige vapustavam oli tõdemus, et Kalamajast Pikakari

militaarajaloost – rannakaitsepatarei nr. 12 ehitised, Katariina kai ja nende vahel kulgenud

randa saab jalutada terve tee automürast eemal ja keskkonnas, mille mentaalne kaugus

raudteetamm.56
1930. aastaks kutsus poolsaart koduks ligikaudu 400 inimest. Nõukogude aeg tõi

linnast ei ole kuidagi vastavuses füüsilise vahemaaga. (ill 11, Pilt 18-28)
Tuhat aastat tagasi merest kerkima hakanud Suur- ja Väike-Paljassaare saari

sinna Tallinna kanalisatsiooni peapumbajaama ja Laevastiku küla.57 Ringtänava ümber

(toona Karli saared) kujutati alles 1899. aasta kaardi peal mandriga liitunud poolsaarena.

ehitatud stalinistlik hooneteansambel on tänapäeval miljööväärtuslik ala, mis eristub

Pinnavorme on läbi aja hoogsalt kujundanud inimtegevus – militaarobjektide ja sadamate

54

rajamine ning saarte ja mandri vahelise mere täitmine.53 Liivane poolsaar katab 3,5km²
L. Saarse, J. Vassiljev, Kopli ja Paljassaare poolsaar olid veel hiljaaegu saared — Eesti Loodus 2008,
vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2550_2547.html (vaadatud 19.02.2022).
53
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E. Tuule, R. Puumets, Paljassaare, aarete saar Tallinnas. — Eesti Loodus 2005, vana.loodusajakiri.ee/
eesti_loodus/artikkel1144_1123.html (vaadatud 19.02.2022).
55
J. Karjus, Salapärane Tallinn: uhke ajalooga aaretesaar. — Postimees 12.11.2014, www.postimees.
ee/2988899/salaparane-tallinn-uhke-ajalooga-aaretesaar (vaadatud 25.03.2022).
56
E. Tuule, R. Puumets, Paljassaare, aarete saar Tallinnas.
57
Samas
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teistest stalinistlikest elamualadest. Hooned meenutavad Tallinna tüüpi maju, kuid on
ehitatud kivist ja neil puudub stalinismile kohane dekoorirohkus. Samas on näha ajale
iseloomulikke linnaehituslikke põhimõtteid nagu suur haljasala hoonete vahel, kuhu oli
planeeritud ka lasteaed.58
Veel hiljuti oli populaarseks kohaks ka loodeosas paiknev tsistern, mille otsa
ronides avanesid lummavad vaated linnale ja loodusele.59 Magistritöö kirjutamise ajal on
aga rajatis rekonstrueerimisel ja töö lõppedes aiaga piiratud ning kättesaamatu.
Tänapäeval on suurem osa poolsaarest pigem kättesaamatu, sest ainus selgelt
tajutav ühendus on Paljassaare tee. Siseneda saab ka läbi Kopli mäe aias oleva augu või
Neeme tänava lõpust mööda kaldajoont, kuid reeglina toimivad need ainult teadlike
jalutajate jaoks. Samuti on Paljassaare tajutav piir erinev administratiivsest piirist, olles
pigem piiritletud Maleva ja Neeme tänavaga. Rahvaarv ei ole ajas märkimisväärselt
muutunud – 2021. aasta aruande põhjal elab asumis 600 inimest.60
Ei saa väita, et poolsaarel ei oleks linnaelanike jaoks tõmbepunkte, kuid need
paiknevad poolsaare tipus. Potentsiaalsed tõmbepunktid on näiteks hoiuala ja Pikakari
rand, joonistades välja tajutava linnaehitusliku lünga, kuhu seiklevad vähesed.
Poolsaare tipuosa on tõepoolest tegevusi võimaldav ja silmailu pakkuv. Pikakari rand
on üks parimaid Tallinnas ja linnukaitseala loodus ainulaadne. Viimastel aastatel on tehtud
ka kergeid sekkumisi, et sealne piirkond kättesaadavamaks teha – laudtee rannast mööda
kaldajoont Väike-Paljassaare tippu ja Katariina kai kõrvale rajatud laevaslipp. Hoiuala
pakub hulganisti tegevusi – nii võib seal märgata orienteerujaid, linnuvaatlejaid, jalutajaid
ja marjakorjajaid. Nimelt on seal väga rikkalikult vaarikaid. Kuna ala on demineeritud,
siis lõhkekehade otsa komistamise ohtu ei ole – küll tuleks siiski olla ettevaatlik, sest seal
leidub rästikuid.61
Tipust lõuna poole asub ulatuslikku maa-ala hõivav reoveepuhastusjaam, kuhu
uitama ei pääse. Küll aga ei keela keegi jalutada selle kõrval mööda kaldajoont või teiselt
poolt piki raudteekoridori. Reoveepuhastusjaama ümbrust iseloomustavad soine maa, võsa
ja ulatuslikud lagendikud, kuid ka maariba Paljassaare lahe ja Kaelajärve vahel. Poolsaare
Miljööalad. — Tallinna Linnaplaneerimise koduleht 08.11.2021, www.tallinn.ee/est/ehitus/
Miljoovaartuslikud-piirkonnad-Tallinnas-3 (vaadatud 25.03.2022).
59
J. Karjus, Salapärane Tallinn: uhke ajalooga aaretesaar.
60
Tallinna Strateegiakeskus. Statistika aastaraamat Tallinn arvudes 2021, lk. 22 — Kättesaadav: www.
tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes (vaadatud 25.03.2022).
61
J. Karjus, Salapärane Tallinn: uhke ajalooga aaretesaar.
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Pilt 18-28: Uitamised Paljassaarel (autori fotod).

algust märgivad endine Kopli prügimägi, mis nüüd on haljastusega Kopli mägi, tööstusalad,
Neeme looklev tänav ja ulatuslik garaažibokside linnak. Tööstusala tähelepanuväärsemad
ehitised on uus Naked Island nimeline loomeinkubaator ja loomelinnaku potentsiaaliga
endine Savitoni tehasekompleks.
Tulevik tõotab tuua piirkonda suured muutused eelkõige mere ääres, kus on
avalikustatud Hundipea, Lahesuu ja Paljassaare sadamate aladele elamu- ja ärihoonete
visioon ja Ecobay arendus poolsaare lääneküljele. Peamiselt nendest plaanidest tingituna
võib asumi elanike arv teha meeletu hüppe ligikaudu 50 000 elanikuni.62 Leian, et enne
ulatuslike arenduste rajamist, tuleks piirkond kättesaadavaks teha, et luua selgem arusaam
olemasolevatest väärtustest ja täita mentaalne lünk poolsaare tipu ja alguse vahel. (ill 12)
Sarnast taotlust on näha ka üldplaneeringus63, kus on läbi poolsaare ette nähtud
rannapromenaadi maapealne osa, mis ühendaks Lahesuu sadama ja Kopli liinid, kuid võib
kahtlustada, et see kaasneb alles tulevaste arendustega (ill 13). Ette on nähtud ka mööda
Paljassaare teed kulgev trammitee ja suurejoonelised autoliikluse ümberkorraldused (ill 14).
Poolsaare algus kujuneb tulevastel aastatel ka loometöö kuumkohaks. Lisaks
mainitud loomeinkubaatorile on kavandatud Paljassaare tee äärde filmilinnak ja juba
hoogu koguv Stalkeri park.
Peatüki alguses mainitud raudteekoridor ei ole Paljassaare piires enam kasutuses
ning üldplaneeringus on see määratud likvideerimisele. See annab võimaluse kujutada
ette koridori väärtusliku osana Tallinna rohevõrgustikus ja projekti jaoks uitamismaastiku

Illustratsioon 12: Detailplaneeringud uitamismaastiku läheduses (autori skeem).

selgroona.

J. Tralla, Pikalt planeeringut oodanud arendus tooks Paljassaarde 50 000 elanikku. — Eesti
Rahvusringhääling 19.09.2019, www.err.ee/982490/pikalt-planeeringut-oodanud-arendus-tookspaljassaarde-50-000-elanikku (vaadatud 25.03.2022).
63
Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering (koostööks asutuste vahel, seisuga juuli 2021). — Tallinna
Linnaplaneerimise koduleht 24.01.2022, www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering
(vaadatud 02.02.2022).
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Illustratsioon 13: Kavandatud rannapromenaad
ja haljasalad (autori skeem).

Illustratsioon 14: Kavandatud trammivõrgustik ja
autoteed; ringidega tähistatud mitmetasandiline
ristmik (autori skeem).

The Fountain Monument

The Fountain Monument

The Sandbox Monument

The Great Pipe Monument

The Bridge Monument

Monument with Potoons

Triivimismaastik
Sürrealistide jaoks olid linna äärealad inspiratsiooniallikad, kust avastada kajastamata
elu. Sellisena võib vaadata ka Paljassaare poolsaart kui Tallinna oma Zonzot. Alapeatükis
analüüsin, mis võlu peitub entroopiliselt rikastes ja alamääratletud ruumides, andes
edasi nii uitamismaastikut iseloomustavad keskkonnaomadused kui ka nende väärtused.
Poolsaare suurejooneliste arenduste taustal vaatlen kohakiindumust kui uitamismaastiku
kasutamise tulemust, mis looks kaasavama dialoogi piirkonna tuleviku osas.
Eik Hermann kirjutab artiklis „Eluliselt olulised alamääratletud ruumid“ , kuidas
64

Pidid 29-34: Robert Smithson; The Monuments of Passaic (1967); NJ, USA; holtsmithsonfoundation.org/
monuments-passaic (vaadatud 02.05.2022).

kaose ja korra vaheline suhe ei ole selgelt must-valge, vaid pigem üksteist täiendav. Kaos ei
ole täielik korra puudumine, vaid meeletult kiire korrastatuse jada ja protsesside paljusus.

vaatenurki, vaid tema enda sõnade kohaselt: „Ma lihtsalt ütlen, et „seal nad olid“.“ 68

Alamääratletud ruumi sõnastab ta läbi kahe faasi – ilmumisfaas ja sulandumisfaas. Kui

Nii muutus linna ääreala alamääratletud olemus kunstiks – piisas vaid tähelepanu

näiteks mõni kindla funktsiooniga hoone kaotab oma otstarbe, toimub sulandumine ehk

ja meelestatuse nihkest, et mõtestada ümber lagunevad ja tööstuslikud alad väärtuslikeks

dialoog kõikvõimaliku tuleviku ja jäiga mineviku vahel ja see protsess on väga eluküllas.

„monumentideks“. Careri tugineb nende nähtuste kirjeldamiseks entroopia mõistele

Ilmumisfaas leiab aset napilt enne uue identiteedi omandamist, kus on aimata juba tulem,

– seletades, et soojad (või entroopilised) maastikud on kohad, kus suured süsteemid

kuid selle kõikvõimalikud variatsioonid kostitavad aktiivselt meie kujutlusvõimet. Nii

kattuvad ja nendevahelised protsessid toovad kaasa kiireid muutuseid. Antud kontekstis

võivad kunagised halva mainega kohad, näiteks tööstushooned, pärast hülgamist õhku

on süsteemideks inimtekkelisus ja loodus – perifeeria on vöönd, kus need süsteemid kokku

visata hoopis lootust ja võlu, teadmatust ja huvi, mida tulevik toob.65

põrkavad ja loodus võtab vaikselt üle inimese loodut või vastupidi.69 Soojadel maastikel
oli

on muutuste kiirus meeletu ja külmadel (ehk ühe süsteemi valduses) maastikel aeglane.

eriskummaline kunstiteos, mis näitusesaalis võttis pildigalerii vormi, näidates jõe ääres

Näiteks kesklinnas või metsas tajume me muutuseid võrreldes äärealadega aeglaselt.70

seisvaid „monumente“ ehk alamääratletud ruume, mis jäid tööstusalade vahele (Pilt 29-34).

Entroopiliste maastike väärtus peitub nende üllatamisvõimes – sest igal külastusel võime

Kuid veel olulisemad olid ekskursioonid jõe äärde, mille käigus avastada „maad, mille aeg

kogeda keskkonda erinevalt.

Robert Smithsoni „A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey“

66

Sellised toored ja alasti ruumid annavad aluse kirjuks tegevustekataloogiks, mis

on unustanud“.67 Smithson ei andnud monumentidele keerulisi kunstilisi ega analüütilisi
E. Hermann, Eluliselt olulised alamääratletud ruumid. — SISU-LINE #4: NAKED SPACE, lk 47–62.
E. Hermann, Eluliselt olulised alamääratletud ruumid.
66
R. Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey. — Artforum 1967, vol. 6, no. 4, lk
48–55.
67
F. Careri, Walkscapes, lk 156–166.
64

sünnib vaid tänu disaineri vähesele määratlemisele, sest mida rohkem on miski läbi
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R. Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey.
F. Careri, Walkscapes, lk 166–172.
70
Samas, lk 181–185.
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lahendatud, seda vähem pakub ta sisendit inimeste kujutlusvõimele.71 Tuletame meelde

kogemused), vaid on ka tingitud koha kaugusest, kättesaadavusest, võimalustest ja

Tarkovski filmi „Stalker“, mille peategelased seiklevad tsoonis – maastik täis müstikat,

alternatiivide olemasolust. Selles valguses on uuritud ka „Rails to Trails“ liikumist, mille

üleilmalist hõngu ja teadmatust ning ruum, mis täidab inimese suurima soovi. Kuigi

väga arvuka ja kirju kasutajaskonna põhjuseks võib olla just kohakiindumus.75

visuaalselt oli tegu hüljatud ja laguneva maastikuga, lubas just selline keskkond meil
kaugemale mõelda.

Hea näide kohakiindumusest on Kalarand ja Kultuurikilomeeter. Tegemist
oli unarusse jäätud tühermaadega – üks võsastunud kruusahunnikute ladu ning teine

Uidates võime kohati kalduda tee pealt kõrvale, tekitades nii uued rajad ja suhtluse

hüljatud raudteekoridor. Kuigi need kohad olid kõigile kättesaadavad, ei pakkunud need

aegruumis. Rada on sisse tallatud inimeste poolt teadmata aja jooksul ja otsustades seda

äratuntavat tegevust – see lahendati väikeste sekkumistega, mille eesmärk oli võimalused

järgida, astub inimene isetekkelisse maailma, mida ei ole planeeritud. Lugeja mõtleb

esile tuua. Raudtee asemele pandi kruusatee ja inimesed voorisid kohale; ranna äärde

kaugemale. Osade radade järgimine on loogiline, näiteks üle muru teekonna pikkuse

pandi riidekabiin ja pink ning üle linna tuldi sinna ujuma ja aega veetma. Läbi selle

vähendamine, kuid osade radade puhul ei kujuta me ette, kuhu nad viivad ja usaldame vaid

muutusid need kohad mulle ja paljudele teistele väga südamelähedasteks. Kui tuli uudis,

eelkäijaid. Nii tekibki suhtlus varasemate käijatega, mis ei vaja sõnu vaid samme. Näiteks

et Kultuurikilomeetri asemele rajatakse suur autotee ja Kalaranda elamurajoon, siis oli

ranna kõrreliste vahelised rajad, mis viivad ühelt päevitusalalt teiseni või metsikumad

pahameel suur ja selle vastu võideldi tuliselt. Kohaga tekkinud emotsionaalne side andis

pargid, kus rada kaldub tee pealt võsa suunas. Gregotti väitis, et esimene arhitektuurne

soovi kaitsta väljakujunenud väärtusi. Lõpptulemusena rajati ikka autotee ja elamukvartal,

võte oli maa puudutamine – mitte ehitamine ja ehitis, vaid rada.72 Nii võikski enne ehitisi

kuid ka koht liivarannale koos lubatud riidekabiiniga.

poolsaarele tekkida rajad.
Uidates avastame ja õpime ümbritsevat paremini tundma ja nii tekivad lisaks
kollektiivselt eristuvatele kohtadele ka südamelähedased kohad, kuhu me ikka ja jälle
naaseme, tänu kohaga seonduvatele mälestustele või tegevustele. Kohakiindumus (place
attachment) on laetud mõiste, millele ühtset definitsiooni on keeruline leida, kuid lihtsalt
öeldes väljendab see inimese ja keskkonna vahelist emotsionaalset sidet. Kohakiindumusel
on mitu positiivset mõju inimkäitumisele: näiteks veedetakse rohkem aega kohas, millega
on tugev side, mis omakorda tähendab rohkem õues veedetud aega ning kutsub esile
vastutustundlikku käitumist nii kogukonna kui keskkonna vastu. 73
Kohad, millega inimesel on tugev emotsionaalne side, pakuvad kuuluvustunnet
ja rikastavad elu mõtet.74 Tihtilugu tekib kohakiindumus pärast arvukaid külastusi, mis
omakorda ei olene vaid inimese enda omadustest (nt. vanus, hoiakud, tervis, mälestused,
E. Hermann, Eluliselt olulised alamääratletud ruumid.
F. Lucarelli, (Review) Éric Alonzo, The Architecture of the Road, History and Theories (2018) — Socks
Studio, socks-studio.com/2019/03/19/review-eric-alonzo-the-architecture-of-the-road-history-andtheories-2018-2/ (vaadatud 15.02.2022).
73
Moulay, N. Ujang, S. Maulan, S. Ismail, Understanding the process of parks’ attachment: Interrelation
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III. Paljassaare triiv

mitmetasandilised ülesõidud üle raudteekoridori.
Raudteekoridori äärde on planeeritud ka mitmeid haljasalu – Kopli kaubajaama
asemele rajatav Putukaväil, Tööstuse ja Miinisadama tänavate nurgale pargiala ning
tulevase filmilinnaku kõrvale Stalkeri park. Visioonide kirjususes jääb Paljassaare poole
kulgev raudteekoridor puutumata.
Projektis ettenähtud sekkumiste esmane eesmärk on julgustada inimesi tänavalt
raudteekoridorile astuma ja sealt edasi ümbritsevat avastama. Seega pakun välja

Uitamismaastik

rööbaste vahele uue käigutee, mis on esimeses pooles kruus ja muutub sujuvalt multšiks,

Magistritöö projektis pakun välja Paljassaare poolsaarele uitamismaastiku, kus

sümboliseerides kaugenemist linnakeskkonnast loodusesse. Praegu on raudteeliiprite

triivida ja avastada piirkonna peidetud elu. Eesmärgiks ei ole alale uue ilme andmine,

vahel astumiseks ebamugavalt suured kivid, mille peal peab ettevaatlik olema, et mitte

vaid selle uudistamine, mistõttu ei näe projekt ette sinna lihvitud pargilahendust, vaid

komistada, seega ühtlasema faktuuriga pinnas lubaks rohkem tähelepanu suunata

sekkumised jäävad tagasihoidlikuks, võimendades koha kaootilist olemust, tehes seda

ümbritsevale. Koridori esimeses pooles kasutab harva üht rööpapaari ka kaubarong,

kättesaadavamaks ja avastamist soosivaks.

mistõttu näen ette selles ulatuses raudteega paralleelselt jooksvat laudteed, mis Kopli ja

Nagu eelpool mainitud, toimivad lõõgastavad kohad paremini kui nendeni viiv tee

Paljassaare hargnevuse järel suundub Kopli poole edasi. Raudtee lõpust Pikakari ranna

vastab samadele väärtustele. Nii olen valinud projekti selgrooks Pikakari randa kulgeva

liivani viib samuti laudtee, et juhatada uitaja üle võsas paikneva raudteetammi ranna äärde,

raudteekoridori, mis algab Kopli kaubajaamast (tulevasest Putukaväilast). Raudteekoridor

kust kulgeb veepinnast allpool veetee, et pärast rännakut jalad puhtaks loputada. (ill 15, 16)

on hea telg, mille pealt uitamist alustada, sest läbib poolsaare tajutavat lünka, kuid lisaks

Jalutajas kõhkluse peletamiseks näen ette kõnniteelt raudteekoridorile juhatavaid

sellele võimaldab uitamist ka linnalikumas keskkonnas Krulli tehasekompleksi näol ja

viitasid – raamid, mis viivad uitaja uut maailma avastama. Lisaks nendele ka kohti,

poolsaare tipu hoiuala looduses.

kus jalga puhata või väike söögipaus teha ja otsustada, mis suunas edasi triivida. Piki

Krulli kvartali kõrvalt algav raudteekoridor on samuti alamääratletud olekus,

reoveepuhastusjaama leiab pikema raudteekoridori lõigu, kust kõrvalepõikamine ei ole

mida kasutab vaid harva Kopli sadama kaubarong. Peab aga tunnistama, et praeguses

võimalik. Sellel lõigul on mitu rööpapaari, millest ühele pakun käsidresiini, et seiklust

seisus, kuitahes huvitavaid objekte seal ka ei leiduks, võib ala olla inimeste jaoks tõrjuv:

interaktiivsemaks muuta ja kiirustega mängida.
Arvestades, et suurem osa aastast on võrdlemisi pime, mängib olulist rolli

miski ei viita, et sinna on lubatud minna ja tee peal vedelevad pooleks lõigatud viieliitrised

kasutatavuse ja kättesaadavuse mõttes valgustus. Lisaks pragmaatilistele taotlustele, toob

veepudelid viitavad kasutajagrupile, keda teised võivad soovida vältida.
Üldplaneering76 näeb ette Tööstuse ja Kopli tänava vahelisel raudteelõigul uut

Pallasmaa esile ka valguse rolli mõttemaailmale, leides, et ühtlane valgustus ei stimuleeri

autoteed, millega jätkata Kultuurikilomeetri asemele rajatud Kalaranna teed. Samale

mõtet ja loomingulisust, vaid on vaja vaheldust – varju. Selge mõtlemine saab toimida

lõigule on ette nähtud ka maa alla sukelduv uus rongiühendus Kopli poolsaarega, mis üsna

ainult siis kui nägemine on hägune. Selle illustreerimiseks toob Pallasmaa näite looklevatest

eeskujulikult duubeldaks trammiliini ja väidetav lisaväärtus „kiirühenduse“ näol ei tundu

vanalinna tänavatest, kus valgusolud vahelduvad ja loovad seeläbi võluva ja inspireeriva

linnakeskkonnas usutavana. Autoteede võrk laieneb tulevikus eriti jõuliselt Hundipea

keskkonna.77 Tööstusmaastike tõttu jääb raudtee äärde hulganisti kõrgeid maste, mille abil

ja Lahesuu sadama läheduses, kus Tööstuse tänavaga ühendamiseks on välja pakutud

valgustus lahendada. Tänu mastide vahelduvale rütmile tekib erinevate valgusolukordade
jada, mis rikastab kulgemist.

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering (koostööks asutuste vahel, seisuga juuli 2021). — Tallinna
Linnaplaneerimise koduleht.
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J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, lk 46–49.
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Illustratsioon 15: Sekkumised raudteekoridoril (autori skeem).

Usun, et mainitud sekkumised teevad raudteekoridoril kulgemise kättesaadavamaks
ja mugavamaks, kuid kahtlen nende võimes julgustada jalutajat raja pealt kõrvale astuma.
Selleks olen kavandanud kolme võtmekohta – Krulli tehasekompleks, Kopli mägi ja
Pikakari rand – „majakad“ ehk vaateplatvormid, mis ilmutavad end raudteekoridori pealt
ja kutsuvad jalutajat nende poole uitama. Oletan, et vaatetorni suunas samme seadnud
jalutaja ei kiirusta – kuna rajatis ei paku muud kui kohalolu naudingut, ei ole selleks
põhjust. Nii on tüpoloogia vaba aja veetmise, kohalolu ja tähelepanu sümboliks.
Careri võtab kokku uitamisest inspireerunud kunstnike avastuse linna
saarestikulisest iseloomust: „Linn, kus olemise ruumid (spaces of staying) on saared suures
meres, mille moodustab kulgemise ruum (space of going).“ 78 Nii heidavad „majakad“ valgust
linnale ja selle kajastamata elule, mille vahel me triivime ja mida me maa pealt tervikuna
ei koge. „Majakate“ valguses triivides leiame me linna kajastamata elust uusi entroopilisi
monumente ja uusi seikluseid.

78

F. Careri, Walkscapes, lk 21.

50

Illustratsioon 16: Raudteekoridori lõiked (autori skeem).

Krulli Entroopiamuuseum
Esimene „majakas“ kannab nime Krulli Entroopiamuuseum ning asub Krulli
tööstuskompleksis asuva hoone varemetes. Krulli tehase rajas Kopli tänava äärde 1899ndal
aastal Franz Krull. Peamiselt metallitööga tegeleva ettevõtte sortiment oli mitmekesine
– peale tuntud külmutusseadmete valmistati tehases ka vedureid, laevatarvikuid ja teeehitusmasinaid. Seadmete kvaliteet oli märkimisväärne.79
Krulli tehas on jätkuvalt alles, kuid kannab tänapäeval teist nime – Tallinna
Masinatehas ning on leidnud uue asukoha. Kopli tänava äärne Krulli tehasekompleks
on täna alamääratletud ruum, mis on sulandumisfaasist üle minemas ilmumisfaasile.
Detailplaneering on küll magistritöö kirjutamise ajal veel menetluses, kuid kvartali kohta
on avalikustatud suurejoonelised plaanid. Tulevik näeb sinna ette ulatuslikku elamu- ja
ärirajooni, mille kavandi pealt on aimatav ka taotlus väärtustada tööstuspärandit läbi
vanade hoonefassaadide säilitamise. Võrreldes planeeritavat kunagise pildiga on oht, et
kavandatud 11 korruselised hooned varjutavad oma jõulise iseloomuga needsamad lood,
millega üritatakse kvartalile iseloomu anda. Aimatav kriitika ei ole suunatud kavandi
kvaliteedile, vaid kiireloomulistele arendusplaanidele.
Seega saab tehase ajalugu ja tulevikuplaane uurides vaadata selle praegust olekut
hoopis teistsuguse pilguga. Kuklas on teadmine, et praegu valdav entroopiliselt rikas
keskkond võib peatselt muutuda ja ära pühkida kõik unikaalsed lood, mida jutustavad
eriskummalised leiud ja katuseta tööstusvaremed.
Tänapäeval valdab Krulli tehast müstika hõng – ala on avalikkusele suletud tsoon,
kuid piirdes on augud, mis lubavad sürrealismist lugupidajatel pääseda Zonzot avastama.
Oma esimesel külastusel tundsin ma Tarkovski tsoonile iseloomulikku atmosfääri, kus iga
M. Kruut, Kopli hiilgus – Krulli masinatehas. — Eesti Ekspress 05.07.2009, ekspress.delfi.ee/
artikkel/27689849/kopli-hiilgus-krulli-masinatehas? (vaadatud 19.02.2022).
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Pilt 35: Krulli tööstusvare (autori foto).

Illustratsioon 17: Krulli majakas (autori skeem).

samm oli kaalutletud, püsides pikkade vaatekoridoride pilgust eemal, et vältida soovimatut
tähelepanu. Uudishimu tõmbasid maas vedelevad objektid, näiteks sildid ja paadikorpused
ja varemed, kuhu sisenedes tekkis tunne, et Pirita klooster on Kalamajas oma vormi
leidnud. Vanad tööstushooned, täidetud ehitusprügi hunnikutega, kust vahelt torkavad
välja rohututid, toovad esile ala entroopilise kvaliteedi.
Vaatetorn kulgeb üles mööda tööstushoone müüri kaldteena, jõudes lõpuks
vaateplatvormini. Kaldtee algab hoone kõrvalt ja tõuseb hoone sisse läbi aknaaugu – nii
kutsub vaatetorn uitajat otsima sissepääsu, mitte ei anna seda selgelt kätte. Vaateplatvorm
tõuseb kõrgemale kui hoone hari, tehes ennast kaugelt nähtavaks. Välisperimeetrile jääv
konstruktsioon on vooderdatud puitribidega, et lisada hoonele uus materjalikiht algsetele
paekiviseintele ja hiljem tellistest juurdeehitusele. Samuti loovad puitribid varemete sisse
huvitavad varjuolukorrad. (ill 19-21)
Entroopiamuuseumi nime annavad vaatetornile varemete sees asetsevad
ehitusrusu hunnikud, mis ajapikku looduse valdusesse tagasi langevad. Nii võib igal
külastusel vaadelda entroopilist näitemängu ja uudishimulikumad uitajad võivad kaldtee
alguses üle piirde hüpata, et maastikku lähemalt avastada.
„Majaka“ tipust avaneb ilus vaade linnale ja merele, kuid vaatetorn valgustab
lähemalt ka lagunevat Krulli tehasekompleksi, meeletul kiirusel arenevat Volta kvartalit,
kaubajaama ja külgnevaid asumeid nagu Kalamaja ja Pelgulinn (ill 17). Nii võiks vaatetorn
jääda püsima ka tulevikus, kus kvartal on endale uue ilme saanud, olles entroopiline oaas
54
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Illustratsioon 18: Krulli Entroopiamuuseum (autori skeem).
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Illustratsioon 19: Krulli Entroopiamuuseumi aksonomeetriline vaade (autori skeem).

2

lihvitud uues linnakeskkonnas. Sellisena kannaks ta edasi piirkonna ajalugu ja protsesside
kulgu, kuid säiliks kohana, mis hülgab linna meeletu kiiruse, asendades selle loodusele
meelepärase tempoga.
Krulli tehasevaremetest teisel pool raudteekoridori asuvad tootmishooned: laevaja ehitustarvikute müük, puidutööstus ja Krulli katuseta tööstusvaremetele kontrastiks

1. Krulli kivi

2. Raam

3. Iste

4. Tulevikuvaate raam

5. Krulli Entroopiamuuseum

Illustratsioon 20: Krulli asendiplaan (autori skeem).

katuseehituse ettevõte. Nii kulgeb raudteekoridor uue ja vana tootmismaastiku vahelt
Paljassaare poole, saadetud kunagiste laevade, vedurite ja teeehitusmasinate sümboliseeritud
triivimise, kulgemise ja jalutamise motiividega.

+25.00

Krulli nime ei kanna Kopli tänava ääres vaid tehasekompleks, vaid ka üks
loodusobjekt – rändrahn nimega Krulli kivi. Loode-Tallinnast võis omal ajal suure
tõenäosusega leida palju rändrahne, kuid tänu tihedale asustusele on need minema viidud
või kaduma läinud, säilides reeglina vaid puhkealadel. Krulli kivi on muudatustele vastu
pidanud ja viitab veel kaugemale ajale piirkonna ajaloos. Paljassaare poolsaare tipust võib

± 0.00

rändrahne leida veel hulganisti. Huviline võib seada sammud Kopli piirilt Paljassaarde –
näiteks mööda raudteekoridori – ja tee peal kohata veel üht kunagist looduskaitsealust
objekti – Kopli savikarjääri ehk tänapäevase nimega Kopli mäge.80
80

Illustratsioon 21: Krulli Entroopiamuuseumi vaade (autori skeem).

H. Kink, Loodusmälestised III, Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus (1998), lk 15-17.
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Kopli mäe Sensoorium
Aadressil Maleva tänav 4 on kerkinud kõrge ehitusjäätmete prügila, mis alles
hiljuti, 2016. aastal suleti. Maa-ameti kaardi pealt võib selle asukoha nimeks lugeda „Kopli
mägi“. Iroonilisel kombel oli kõnealune maa-ala pikalt looduskaitse all, sest seal asus
endise Tallinna Keraamikatehase savikarjääri paljand. Varisemisohu vältimiseks andis linn
loa karjäär täita ehitusjäätmetega ja tänaseks on sinna kuhjatud üle 20 meetri kõrgune
jäätmehunnik, mis pärast ladustamist on jooksvalt haljastusega kaetud - nii ei jäta see enam
prügila muljet, vaid mõjub suure spontaanse künkana, mis ootamatult Maleva tänavat
mööda jalutades ennast aia tagant ilmutab.81
Nii prügila kui ka haljastatud künka tekkelugu on olnud sündmusterohke. Seda
on saatnud ladustamislepingute pikendamised, krundi omandiõiguse vahetus ja naabrite
abipalved ladustamistegevuse lõpetamiseks. Erinevalt Krulli tehasest on selle ala saatus
keeruliste keskkonnatingimuste ja omandiõiguse tõttu lahtine. Kopli mägi oma praeguses
olekus kujutab sulandumisfaasi. Leidub nii viiteid kunagisele savikarjäärile kui ka sellele
järgnenud prügiladustamisele, kuid on vähe sisendit, et kujutada ette, milliseks see tulevikus
võiks kujuneda.
Oma asukoha poolest on Kopli mägi väga kirju kontekstiga. Lääne poolt piirneb
see Neeme tänavaga, kus leidub väikseid vanu korter- ja eramaju. Kagu küljele jääb
tööstusmaastik, mis on vaikselt kujunemas loometöö uueks kuumkohaks tänu Naked
Island loomeinkubaatorile ja rajatavale filmilinnakule. Lisaks leidub seal veel laevatehaseid
ja -remondikodasid, serveripark, tugevvoolupaigalduse ettevõte, endised Saviton tehase
hooned ja Paljassaare tee ning Kopli tänava ristil paiknev „Stalkeri“ park. Kopli mäest
kirdesse jääb omaette väike „linnaosa“ ehk garaažibokside küla, millele mastaabilt sarnast on
T. Tammeorg, Elanikke haisu ja prahiga terroriseeriv Kopli prügila teenib omanikele hiidkasumit. —
Eesti Päevaleht 19.06.2014, epl.delfi.ee/artikkel/68906259/elanikke-haisu-ja-prahiga-terroriseeriv-kopliprugila-teenib-omanikele-hiidkasumit (vaadatud 19.02.2022).
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Pilt 36: Kopli mägi (autori foto).

Illustratsioon 22: Kopli mäe majakas (autori skeem).

Eestist raske leida. Edela küljel, üle Maleva tänava, asub hruštšovkade kvartal. Põhja suunas
saab liikuda mööda mereäärt Paljassaare hoiualale ning mööda reoveepuhastusjaama piiri
Kopli mäest ida pool kulgeb poolsaare tippu projektis käsitletav Paljassaare raudteekoridor.
2009. aastal koostati prügila sulgemisprojekt, mis nägi ette künka peale ja selle
ümber rajatavaid vaateplatvorme ja erinevaid vabaaja tegevusi. Peale krundi müümist
prügila operaatorile 2012. aastal oli selge, et varasemalt kavandatu vastu uutel omanikel
huvi ei ole. Seetõttu läks menetlusse uus planeering, mis jättis mäe puutumata ja kavandas
ida küljele suured ärihooned – igasugused rekreatsioonivõimalused omaniku sõnul
arenduskavasse ei kuulu.82
Uusi arendusi on Kopli mäe ümbrusesse veel hulganisti kavandatud: põhja
suunas soovitakse laiendada Neeme tänava eramajade ala, kagus ootab omanikku suur ja
uhke vana Savitoni tehasekompleks, mille müügikuulutus reklaamib seda võimaliku uue
loomelinnakuna ja sealt üle raudtee on kavandatud filmilinnak. Veidi kaugemale ida suunas
on avalikustatud suurejoonelised plaanid Paljassaare sadama ümbertegemiseks elamu- ja
ärirajooniks. Tormiline arendustelaine jätab esialgu Kopli mäe puutumata – seda suuremalt
jaolt tänu sinna põgusalt ladustatud diktüoneemakildile, mis välistab hoonestuse ehitamise
võimaluse pikaks ajaks.83
Kopli mäe „majakas“ ei võta kõrgustesse ulatuva vaatetorni vormi, sest küngas
täidab seda eesmärki juba iseseisvalt. Künka tipust avanevad vaated poolsaare hoiualale,
82
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T. Tammeorg, Elanikke haisu ja prahiga terroriseeriv Kopli prügila teenib omanikele hiidkasumit.
Samas.
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Illustratsioon 23: Kopli mäe Sensoorium (autori skeem).

reoveepuhastusjaamale, eriilmelistele elamurajoonidele, tööstustele ja huvipakkuvale
garaažibokside linnakule (ill 24). Avastama kutsub interaktiivsete väikevormide kataloog,
mis kaasab inimeste meeli ning loodusjõude. Lähtudes Pallasmaa väitest84, et erinevalt
nägemismeelest ühendavad haistmine, maitsmine, kuulmine ja kompimine meid maailmaga,

+ 4.00

loovad neid meeli kaasavad vormid ajapikku rikkalikuma suhte külastaja ja piirkonna
vahel, mis on ka uitamismaastiku taotlus. Sellest tuleneb ka ala nimetus Sensoorium, ehk
sensoorne maastik.
Väikevormide paiknemine lähtub nende iseloomust, näiteks valjult kajav „Gong“,
paikneb tööstuste poolse nõlva peal, et mitte häirida Neeme tänava elamurajooni rahu.
Vormid ei ole kontsentreeritud ainult künka peale, vaid katavad hajutatult kogu ala – nii on

± 0.00

need kättesaadavad juba raudteekoridori pealt ja suunavad inimest Kopli mäele. Projekt ei
näe ette alale uut teedevõrgustikku väikevormide ühendamiseks, eeldades, et rajad nendeni
on isetekkelised. Küll on olemas paar väljakujunenud rada, mis ületavad küngast ja viivad

Illustratsioon 24: Pilvevaateplatvormi vaade (autori skeem).

garaažiboksideni ja mere äärde – need teed asendatakse süvendatud taaskasutatavate
betoonplokkidega,
mida leiab piirkonnast rohkelt.
10m

Väikevormidest ehk kõige mõistatuslikum on objekt nimega rändrahn. Ehitatud

Väikevormide materjalivalik tuleneb piirkonna eripäradest. Kasutatud on

betoonplokkidest koos puitvooderduse ja vaskelementidega kujutab ta tehislikku

ehitusprügi ja hunnikutest leitavaid taaskasutatavaid betoonelemente. Tampsavi kasutamine

rändrahnu Krulli kivi ja poolsaare tipu rändrahnude keskel. Ta ei reeda kindlat otstarvet,

viitab kunagi tegutsenud keraamikatehasele ja savikarjäärile ning arvestades, et piirkonna

vaid lubab ennast avastada – nii saab selle peal näiteks ronida, istuda või parkuurida -

aluskiht koosneb sinisavist, võivad tampsavi konstruktsioonid omandada ka ainulaadse

tegevused olenevad eelkõige inimeste kujutlusvõime lennukusest.

tonaalsuse. Kontrastiks leitud objektidele on kasutatud ka näiteks teras- ja vaskelemente
85

ning puitvooderdust.

Pilvevaateplatvorm on Sensooriumi tulipunkt, mille poole jalutades avanevad
künka tipust vaated ühelt poolt poolsaarele ja teiselt poolt linnale. Platvormi pealt suunavad

Usun, et suuremalt jaolt kõnelevad väikevormid ise enda eest, kuid taotluse

seinad aga pilgu üles taeva suunas. Platvorm seisab postide peal, mille vahele on paigutatud

selgemaks edastamiseks kirjeldan nendest lähemalt kolme: palja jala rada, objekti

metallvõrestik, kuhu saavad uitajad viia tee pealt leitud esemeid eksponeerimiseks.

„rändrahnu“ ja künka tipus seisvat pilvevaateplatvormi. Esimene kutsub rada läbima

Nii suhestub platvorm Kopli mäe tekkelooga – ladustatud esemete pealt uute vaadete

paljajalu, juhtides tähelepanu kompimismeelele – selleks katavad rada erineva faktuuriga

avamisega. (ill 24)

materjalid. Lisaks kogemuslikule võlule, on paljale jalale mõeldud rajal ka teisi eeliseid –

Sensoorium toob esile loodusjõud, ehk juhib tähelepanu sellele, kuidas maailm

väidetavalt tugevdab see lihaseid, masseerib jalalabasid ning vähendab stressi. Samuti on

meid puudutab ja lubab kõikidel meeltel maastiku avastada, luues sel viisil rikkalikuma

teoretiseeritud, et jalatsite kandmine ei ole inimliikumisele loomulik ja pika aja jooksul

suhte uitaja ja keskkonna vahel. (ill 25, 26)

aitab kaasa terviseprobleemide tekkele.86
J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, lk 19-25.
L. Saarse, J. Vassiljev, Kopli ja Paljassaare poolsaar olid veel hiljaaegu saared.
86
Barefoot Parks. — Footfiles, www.footfiles.com/subject/barefoot-parks (vaadatud 01.02.2022).
84
85
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Illustratsioon 25: Kopli mäe Sensooriumi asendiplaan (autori skeem).
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Illustratsioon 26: Kopli mäe Sensoorium (autori skeem).
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Pikakari Vaatetorn
Pikakari rand asub Paljassaare poolsaare idaküljel ja on rahvusvaheliselt tunnustatud
kvaliteetne rand. Ta erineb teistest Tallinna randadest oma suuruse poolest, olles küllaltki
tagasihoidlik ja paljude jaoks on ranna suurim eelis kiirelt sügavaks minev vesi. Randa
piirab ühelt poolt Katariina kai ja teiselt poolt kaunis Paljassaare hoiuala. Võib oletada,
et Katariina kai on ranna tekke põhjuseks, olles algselt rajatud lainemurdjana ja liiva
sadamaalale kuhjumise takistamiseks. Kai ei ole kasutuses, kuid viitab kunagisele poolsaare
tegevusele ja isegi poolsaare tekkele. Rannast loodesse jääb ulatuslik Paljassaare hoiuala,
mis on pesitsuspaigaks sadadele linnuliikidele. Tänu looduskaitsealaks tunnistamisele, ei
esine seal sulandumis- ega ilmumisfaas, vaid kontrastiks Kalamaja kirjule linnakeskkonnale
imeline looduskeskkond, kus tähelepanu taastada ja stressi maandada.
Krulli tehas on samuti oma märgi maha jätnud – Katariina kai pollarite peale on
kirjutatud venekeelne tekst: „Franz Krull, Revel“. Kaist lõunasse võib märgata veepõhjas
lebavat debarkaadri vrakki.
Kevadel täidab hoiuala linnulaul. Madalad veed, kivirannad, rohumaad, rohustunud
liivakud ja ulatuslik roostik koos kõrgendikel paiknevate põõsastike ja elurikaste
lehtmetsadega, loovad poolsaare tippu mosaiikse maastiku, mis pakub soodsa keskkonna
lindudele ja nii mõnelegi looma- ja liblikaliigile.87 Poolsaar paikneb lindude rännuteel - tänu
sellele ja lindude jaoks soodsale keskkonnale on seal märgatud 223 erinevat linnuliiki.88
Nagu mainitud, ei ohusta väljakujunenud keskkonda suured arendused ja uued
sekkumised jäävad pigem tagasihoidlikuks – näiteks hiljuti rajati rannast Väike-Paljassaare
poolsaare tippu mööda rannikujoont laudtee, et kaitsta erinevaid taimeliike. Samuti on
E. Tuule, R. Puumets, Paljassaare, aarete saar Tallinnas.
Paljassaare: Linnuvaatlusparadiis. — citynature.eu, citynature.eu/et/ala/paljassaare/?section=nature
(vaadatud 20.02.2022).
87
88
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Illustratsioon 27: Pikakari vaatetorn (autori skeem).

valminud kaist lõuna pool uus laevaslipp ja praegu on Paljassaare tee kõrvale, käsitletava
raudteekoridori lõpusirge äärde kavandamisel kolmekorruseline tootmishoone. Küll
ei mõjuta arendused otseselt keskkonda – võib oletada, et Paljassaare sadama elamuja ärirajooniks tegemine toob nii randa kui ka hoiualale hulganisti uusi külastajaid, mis
omakorda võib mõjutada sealset keskkonda.

6

Sarnaselt eelmistele „majakatele“, paikneb ka Pikakari vaatetorn rajalt eemal,

5

7

ilmutades ennast raudteekoridori lõpus ja sealt randa kulgeva laudtee pealt, kutsudes
uitajaid hoiuala loodusest läbi jalutama ja vaatetorni tipust avanevaid lummavaid vaateid
uudistama. Poolsaare loodeosas paikneva tsisterni otsa enam turnida ei saa, et ainulaadset
linnavaadet nautida. Nii pakub vaatetorn selleks uue võimaluse kättesaadavamal kujul.
„Majakana“ valgustab see lähemalt hoiuala, reoveepuhastusjaama ja tähelepanelikult

3

vaadates ka võsas peituvaid militaarobjekte.

4

Vaatetorn toetub väikehoone vare ja selle läheduses asuva vundamendi peale.
Torni tippu seiklemine on etapiline ja sissepääs tee pealt vaadates peidetud. Sisenedes
varest, tõusevad trepid kõigepealt nelja meetri kõrgusele. Sealt edasi kulgeb horisontaalne

2

vaateplatvorm vundamendile toetuva kõrgema torniosa suunas (ill 28-30). Tippu jõudes
saab uitaja läbitud teele tagasi vaadata ning linnulaulu ja merekohina saatel kogemusi
peegeldada.

1

Seiklus algab linnakeskkonnast, Kalamajast, läbib sulamis- ja ilmumisfaasid ja jõuab
lõpuks Paljassaare hoiuala imelisse maailma. Tee peal avanevad eriilmelised linnavaated ja
avastamist soosivad maastikud, kust leida enne suurt arendustormi piirkonna peidetud
võlusid nii rajoonide kui ka väikevormide seast.
1. Raam

2. Raudteetamm

3. Puhkeala

4. Katariina kai

Illustratsioon 29: Pikakari asendiplaan (autori skeem).

+ 18.00
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Illustratsioon 28: Pikakari vaatetorni aksonomeetriline vaade (autori skeem).
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Illustratsioon 30: Pikakari vaatetorni vaade (autori skeem).

5. Veetee

6. Vaateraam

7. Vaatetorn

Kokkuvõte

arendusi, mis võivad elanike arvu tõsta mitukümmend korda. Arvestades, et poolsaare
keskosa mõjub linnas mentaalse lüngana, on oht, et sealsed väärtused ei jõua enne

Uitamine on kunst ja uitajad kunstnikud, kes tegevuse kaudu oma linna maalivad.

arendustööd esile tõusta ja võivad tulevikus kaduma minna. Uitamismaastik avaks

Uitamismaastik on neile tühi lõuend, mis ajapikku kujuneb väärtusi täis kunstiteoseks.

piirkonna linnaelanikele uudistamiseks ja seal peidetud võlude avastamiseks, tekitades

Magistritöös uurin, miks ja kuidas uidata, tõstes uitamise väärtuslikuks liikuva eluviisi

kohakiindumuse ja kriitilisema suhtumise arendustööde kvaliteedi suhtes.

osaks sportimistegevuste kõrval, mille kaudu saame linna paremini tundma õppida.

Olemasolevat keskkonda Kopli kaubajaamast Pikakari randa iseloomustavad

Magistritöö esimeses osas keskendun teaduslikele ja kunstilistele jalutamise

mõisted: entroopiline maastik, alamääratletud ruum ja Zonzo. Hüljatud tööstusmaastikud

käsitlustele, vaadeldes nende valguses Tallinna linnaruumi. Jalutamine mõjub hästi meie

peidavad endas entroopilisi näitemänge, millel kulgemine moonutab ajataju ja kostitab

füüsilisele ja vaimsele tervisele, maandades stressi ja ärevust ning lubades tähelepanuvõimel

uitaja kujutlusvõimet. Sellistel aladel uidates avastame piirkonda ja maasvedelevaid

taastuda. Jalutades on kaasatud kõik meeled, kuid tihtipeale keskendume vaid nähtule, jättes

väikeleide, mis kõnelevad sündmusterohkest ajaloost. Tänu avastamisvõimaluste küllusele

teiste meelte kogetu tahaplaanile. Pöörates rohkem tähelepanu kompimisele, maitsmisele,

võib jäädagi uitama ja aegapikku muutuvad alad südamelähedaseks, mis annab hea aluse

haistmisele ja kuulmisele, võime kogeda keskkonda rikkalikumalt. Jalutades toimub

kohakiindumuse tekkeks.

aktiivne suhtlus ümbritsevaga läbi keskkonna võimaldavuste avastamise ja uudistamise.

Kolmandas osas annan uitamismaastikule vormi. Projekti selgrooks on Kopli

Uurides andmeid linnas seiklejate kohta, võib näha Paljassaare poolsaare keskosa tühja

kaubajaamast Pikakari randa kulgev raudteekoridor, mis läbib poolsaare keskosas tajutavat

lüngana, mille kajastamisele uitamismaastik kaasa aitaks. Samuti sobib projekt hästi

lünka. Raudteekoridorile pakun välja tagasihoidlikud sekkumised, et see ligipääsetavamaks

Tallinna retkevõrgustikku, ühendades omavahel kavandatud Putukaväila ja poolsaare tipus

teha ja julgustada inimesi tänavalt raudtee peale astuma. Lisaks sellele pakun välja Krulli

asuva hoiuala.

tehasekompleksi, Kopli mäele ja Pikakari randa „majakad“ ehk vaatetornid, mis ilmutavad

Kunstilises käsitluses toetun eelkõige flanööri tegelaskujule, avades tema tausta ja
põhimõtteid. Linnas sihita hulkumine aitab meil paremini mõista meie ümber toimuvaid

end raudtee pealt ja kutsuvad jalutajat rajalt kõrvale astuma ja nendeni uitama, samaaegselt
ümbritsevat avastades.

protsesse ja leida keskkonnast uusi väärtuseid, mis punktide vahel liikudes tahaplaanile

Krulli „majakas“ kannab nime Entroopiamuuseum, mis tuleneb tööstusmüüride

jäävad. Lähtudes Lynchi, situatsionistide ja sürrealistide ruumitõlgendustest, koostasin

seest paiknevatest ehitusrusu hunnikutest, mida loodus vaikselt enda rüppe tagasi on

alternatiivsed linnakaardistused, et peegeldada linna sellisena nagu mina teda näen. Nii

võtmas. Nii saab igal külastusel kogeda looduse tempos entroopilist näitemängu. Kopli mäe

omandas linn saarestikulise iseloomu, mille vetes triivides saab avastada linna peidetud

Sensoorium ei võta kõrgustesse ulatuva vaatetorni vormi, vaid koosneb meeli kaasavatest

nüansse. Analüüsitud jalutamispraktikaid rakendasin katsetuseks oma kodupiirkonnas,

väikevormidest, et maastiku ja uitaja vahel tugevamat suhet luua. Künka tipus asub

Kalamajas, kust selgusid paralleelid uuritud teooriatega. Peale kaartide koostamist ja

linna- ja loodusvaatetorni kontrastiks pilvevaatetorn, kus saab lebada ja pilvede kulgemist

katsetusi suundusin õpituga uitama Paljassaare ainulaadsel maastikul piki poolsaare tippu

nautida. Pikakari rannas pakub kadunud linnavaatele alternatiivi uus vaatetorn, mille tippu

kulgevat raudteekoridori.

kulgemine on etapiline ja kust otsast saab tagasi vaadata läbitud teele ja kogetut seedida.

Teises osas kirjeldan oma kogemusi Paljassaarde uitamisel ja räägin piirkonna
huvitavast ajaloost, tulevikust ja olemasolevatest võludest. Poolsaare tekkeloost on

Uitamismaastik ei ole lokaalne pargilahendus, vaid teekond täis kogemusi ja avastamist,
mille käigus saavad jalutajad ise kirjutada oma linna loo.

keskkonnas märke tänapäevani militaarrajatiste näol, millest mõni on loomulik osa
linnaruumist, kuid enamus peituvad hoiuala looduses. Tulevik näeb ette suurejoonelisi
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Summary

In the last part, I give form to the exploration landscape. The backbone of
this project is an unused train corridor starting from Kopli cargo station and ending at

I often find myself wandering around the city with no particular destination.

Pikakari beach, at the north-eastern peak of the peninsula. It runs through the mental

During these strolls, I arrive at more interesting ideas than I do behind a desk. Most of the

gap and allows for exploration of the area. My interventions are modest, making the track

thoughts come and go, but some have stayed with me. In my master’s thesis, I set out to

more accessible with resting stops along the way. In addition, I propose three beacons or

explore the act of walking and its benefits, proposing an exploration landscape stretching

watchtowers that appear from the train tracks, encouraging the stroller to drift off course

across the Paljassaare peninsula.

towards them and discover the surrounding landscape.

Part one looks into scientific and artistic theories involving walking – concluding

The beacons are located at Krulli factory ruins, Kopli hill, and Pikakari beach,

that random strolling could be considered an important active lifestyle activity. It’s widely

shedding light on three unique and different environments along the way. The first

acknowledged that walking is good for our physical and mental health, reducing stress,

beacon is called the Museum of Entropy, located in the ruins of an old factory building.

anxiety and restoring our ability to pay attention. I also describe the importance of all five

Inside there are piles of construction materials that are slowly being overtaken by nature,

senses for understanding our surrounding environment. When walking, we are constantly

exhibiting an entropic process that grows and changes between each visit.

in a dialogue with our surroundings – exploring its affordances and finding hidden values

The second beacon is called Kopli Hill Sensorium. Here, the watchtower does

in the city. Analysing data on city walks, we can see that the Paljassaare peninsula is void

not rise high because the former construction waste dump offers a panoramic view itself.

of activity resulting in a mental gap among the inhabitants. The proposed exploration

To encourage people to explore, I propose a catalogue of small forms that play with the

landscape would make the area more accessible and bring attention to the rich environment

senses and natural forces, allowing for a more meaningful connection to the surrounding

of the peninsula.

environment. On the peak of the hill there is a low watchtower – but unlike the others

Research concerning the artistic interpretations of walking in the city centers
around a fictional figure called the flâneur, the aimless wanderer. Inspired by the works of

that open views to nature and the city, this one guides the person’s gaze towards the sky
for cloud-watching.

Kevin Lynch, the situationists, and surrealists, I composed alternative mappings to reflect

The third beacon is located near Pikakari beach and opens views to the surrounding

my understanding of the city. A cityscape formed of islands, in between which one can

natural environment. The watchtower is composed of a lower, horizontal viewing platform

drift and discover new places and fascinating objects.

and a higher one. At the top, one can look back at the journey and process the experiences

Part two tells the story of Paljassaare’s rich history and uncertain future. The
peninsula is largely man-made, and hints of this can be found scattered throughout the

gained. The exploration landscape does not propose a park design but offers a journey
full of discovery through the unconscious of the city.

landscape – hidden military constructions overtaken by nature. Future plans involve
extensive developments that could raise the population from 600 to 50 000 people. As the
area is currently only accessible to wanderers, the hidden values of the existing landscape
might become overshadowed by the fast-paced developments. The exploration landscape
would allow people to discover and develop a meaningful attachment to the area, raising
awareness of the existing values in the planning process.
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