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Siin küljel laiub kollaaž. Kogumik mõnedest projetkidest, mis 
selle töö kirjutamisel ette jäid ning antud hetkel siia puslesse 
passisid. Nimekiri pole kaugelt lõplik, kuid hetkel peab sellise 
valiku tegema. 

Nimetame neid projekte paikadeks. Paigad on selles töös 
sündmusega kohad või siis lihtsalt sündmused või platvormid või 
üritused või (kokku)sattumused. Lihtsalt öeldes koht + tegevus. 
Paikadele saab näpu peale panna, paikade abil mäletame. Kui 
ma mõtlen ajajoonele lähi- või kaugemast minevikust, siis 
mäletan neid referentspunktide, ehk paikade abil. 

Siia loetelusse on jõudnud paigad, mis on mulle andnud või 
mille eesmärk on olla (olnud) paik teadmiste omandamise 
teekonnal, need millede järgi oskan ka oma teekonda mõõta. 
Kohati tundub nagu kokkuvõte enda teekonnast.

Igas ühes neist on tugev ruumi kohta õppimise noot. Mõne puhul 
esineb see ruumilselt, mõnes väärtusena. Mõni on katsetus, mõni 
ebaõnnestumine. Kahtlemata oleks kõigil sääraseid paiku siia 
nimistusse lisada. Selle kaasamõtlemise tarbeks olen kirjutanud 
mõned abistavad küsimused:
- Projekti lühikirjeldus 
Taust - miks, kus, mille raames?

- Mis olid selle projekti / tegevuse / ürituse eesmärgid 
(kui on võimalik oletada)? 
Plaanijärgsed ja planeerimata  juhtumised. Kas eesmärk oli 
loetav või võis selle endale igaüks konstrueerida? Kui palju 
sellest reliseerus või kui palju tulemusest oli etteaimamatu?

- Kus tegevus toimus? 
Miks just seal? Milliseid ruumiolukordi kasutas tegevus ära või 
milliseid lõi ajutiselt / enda tarbeks juurde? Kas tegevus oleks 
saanud ka kuskil mujal toimuda? 

- Kes võttis osa? 
Nii korraldusliku poole pealt, kaasatud, või lihtsalt publik. 
Millised olid mõjud erinevatele osapooltele? Kes oli publik? 
Kes said sellest õppetunde ja kuidas?

KOLLAAŽ - LÄBIMÄNG
ARHITEKTUURIST
PAIKADEST
JA TEGELIKULT LIHTSALT ELUST.

KATSETUS-LÄBIMÄNG
ÜKS GARAAŽ
ÜKS PAIK TALLINNAS
VÕI ÄKKI KAUGEMALGI? 

Muhu symposium 
2018 sügisel, kooliaasta alguse noodi panemiseks toimus Muhu saarel Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas “Muhu Baasis” arhiektuuritudengite 
sümpoosium. Muhu baasi on kasutatud aastakümneid EKA suvepraktikate läbiviimiseks, näiteks veedavad seal esimese kursuse arhitektid 
kahenädalase suvepuhkuse maalipaktikal Jaan ja Linda Elkeni juhendamisel. Praktikate jaoks on Baasis ühisköök, magamistoad, eraldi saun ning 
teise korruse suur ateljee. See konkreetne sümpoosium võttis kasutusele kogu kompleksi kolmeks päevaks ning suutis mahutada ca 50 inimest. 
Programmi koostamiseks tuli kokku väike seltskond korraldajaid ning otsustati nelja töötoa ja arutelugrupi kasuks: diskussioon tudengirühmituste 
teemal, ehk “kas ja mida meil vaja on?”; “Baltimaade arhitektuuritudengite suhted ja võrgustik”; töötuba väikevormide ja skulptuuridega; ning 
“ideaalse kooli” lauamängu töötuba. Ühiselt valmistati süüa, koos köeti sauna ning arutati töötubade tulemuste ja järelduste üle. Eriliseks tegi 
paiga see, et kokku ei tulnud ainult ühe kooli või riigi tudengid, vaid esindatud olid kõik Eesti arhitektuurikoolid ning vähemalt 5 riiki Euroopast. 
Sündmuse korraldamine andis mõista, et tegelikult sellise sündmuse realiseerimine pole üldse keeruline. Eelarve jäi hoomatavasse suurusesse ja 
inimesed leidsid koheselt ühise keele üksteise ja kohaga. Saarele minek aitas eraldada osalejad muust keskkonnast ja linnamüra ei seganud süveneda 
mängulisse õppimisse või aruteludesse. Kõige kasulikumaks tööriistaks osutus ringis istumine, ning seda toetasid nii avar ateljeeruum, hoov kui 
sauna eesruum. Paiga elustamisele aitas kaasa ka tasakaal planeeritud tegevuste ja improviseerimise vahel. Kui korraldaja jätab osa programmist 
lahti, annab see osalejale võimaluse kaasa rääkida või initsiatiivi näidata. Seetõttu otsustati näiteks töötubade tegevus ja juhendajad alles esimesel 
hilisõhtul.

The hitchhikers guide to sauna
2020. a suvel Valgas viisid Soomes (Aalto ning Oulu ülikoolides) õppivad tudengid läbi 
töötoa, mille eesmärgiks oli jutustada hääletamisest ja saunakultuurist. Nendevahelised seosed 
oli juhendajate sõnul sotsiaalsete piiride katsumine ja tundmatu teekonna ette võtmine. Kui 
hääletamine võib peale sihtkoha viia sind kokku ka võõraste inimestega, siis seda prooviti Valgas 
saavutada avaliku kultuurisauna ehitamisega. Kokku umbes kümmetkonda arhitektuuritudengit 
kaasanud kahenädalane planeerimise- ja ehitamise protsess päädis paisjärve äravoolu kohale, 
sõidutee silla alla ehitatud kergkonstruktsioonil kilesaunaga, millel küttekehaks kusjuures 
Soomest kaasa võetud kasutatud keris. Saun töötas terve sügise kohalike initsiatiivil edasi, 
kuid jäist talve enam üle ei elanud. Märkimisväärne on ka see, et kasutatud materjalidest vaid 
käputäis 5x5 prusse ning kinnitusvahendid olid ehituse tarbeks ostetud. Muu materjal (tonn 
telliseid, taaskasutatud lauad, materjalijäägid, koormaalused ning küttepuud) leiti kohapealt 
jooksvalt. Vabas vormis töötuba andis osalejale võimaluse planeerimisprotsessis kaasa rääkida. 
Fikseeritud oli vaid kontseptsioon hääletamisest ja saunast. See, kas ehitamiseni jõutakse, 
polnud selge isegi veel esimese nädala lõpus. Valminud objekt tõi külalised ebatavalisse ruumi 
tavalise tegevuse juurde ning kaasasid juba avamisel hulga kohalikke elanikke.  Kohalike jaoks   
ilmselt samuti ebatavalisest ruumiolukorrast võeti kaasa uusi tutvusi, küttepuid, vana keris ning 
ilmselt ka mõningal määral inspiratsiooni ühises ruumis julgemalt eksperimenteerida. 

Vana-Kalamaja “kasvulava” (2019-...)
Linnaruumi arengu protsessidesse kaasamine see-eest ei ole üksnes tähelepanu saamise 
eesmärgiga vaid kannab sügavamat mõtet inimese ja tema kodukoha suhte seisukohast. 
Tallinnas Kalamajas planeeritav tänava rekonstrueerimise projekt (KAVAKAVA arhitektid) 
nägi juba esimestes staadiumites ette kohaliku elanikkonna kaasamist. “Kasvulava” võtab 
arvesse elanike soove ja vajadusi, ning arutelu peaks töötama kui puhver koha enda ja 
väljaehitamise vahele jäävasse aega. Kuna kaasatud on kohalik kogukond (Telliskivi selts), 
siis on ka kogu ehitamise protsess avatum ning loodetavasti ka tulemus meeldivam.1

1 https://www.telliskiviselts.info/linnaruum/kuum-linnaruum/vana-kalamaja-
t%C3%A4nav

Lasnaidee 
MTÜ Lasnaidee on vabatahtlik mittetulundusühing, mis 
püüab kohalike elanike kaasamisega ja kodanikualgatusega 
oma kodukoha elukeskkonda paremaks muuta. Lasnaidee 
pürgib võimalusterohkema ja kvaliteetsema elukeskkonna 
kujundamise poole koostöös võimuorganite, teiste 
vabaühenduste, äriühingute ja vastutustundlike piirkonna 
elanikega.
MTÜ Lasnaidee läheneb seni pigem passiivsena tuntud 
Lasnamäele kogukonnaarenduse ja elukeskkonna 
parandamise kaudu. Lasnaidee eesmärk on väärtustada 
Lasnamäed kui juba meeldivat elamiskeskkonda, millel 
on omad väärtused ning mille poolest kohalikud seda 
hindavad ja armastavad.1

Elukeskkonna ja tegevuste kaitseks või ühiste eesmärkide 
saavutamiseks on lõputu kogus kohalikke kogukondi, 
kes rohkem või vähem aktiivsemad. Kogukonna peamine 
eesmärk on pakkuda üksteisele tuge, leida jõudusid 
ühendades lahendusi ning palju muud. Mis peamine, neid 
ühendab miski oluline - ühine ruum.
1 https://lasnaidee.ee/meist/

Trojan Horse Summer School
Trojan Horse on Helsingis baseeruv autonoomne hariduslik platvorm. Nad korraldavad suvekoole, elavaid rollimänge, 
töötubasid ja lugemisgruppe. Katsuvad ja uurivad, millistes tingimustes ja piirides arhitektid, disainerid ja kunstnikud tänasel 
päeval opereerivad. Trojan Horse püüab luua paindlikke, kuid stabiilseid struktuure, mis toetaks kriitilise disaini diskursust 
pikema aja vältel jäädes samal ajal avatuks arutelule ja muutustele. Nad julgustavad disainereid ning arhitekte projektidega 
enam eksperimenteerima, uurima ning poliitiliselt konkreetsemaid seisukohti võtma.1
Tegutsemise peamiseks väljundiks on suvekoolid, mille raames isoleeritakse end mõnda keskkonda, tutvutakse lähemalt, 
arutletakse, tehakse sauna ning viiakse läbi töötubasid. Päevarutiini sisse mahutatakse ka võimalusi osalejatel jagada enda 
huvisid, projekte või uurimusi. 
Rollimäng on näiteks üks viisidest, kuidas enda rutiinist ja harjumuspärastest tegutsemise- või käitumismustritest väljuda, kui 
selleks näiteks pole piisavalt julgust. Rollimängu eesmärk on jõuda avatud aruteludeni, kus ei takista näiteks piinlikustunne 
või hirm põrumise ees. Seda kõike selleks, et jõuda arusaamiseni, mis või kes kujundab disainerite ja arhitektide rolli 
kaasaegses ühiskonnas. Ise osalesin stimuleeritud kogukonnaarutelul koerana. Väga huvitav arutelu, kui midagi aru ei saa ja 
üldse, millega need inimesed tegelevad??

1 https://trojanhorse.fi/about/

EKA Arhitektuuri ehituspraktika
Igal aastal ehitavad EKA arhitektuuritudengid pärast esimest kooliaastat 
valmis ühe kursuse raames projekteeritud paviljoni. Ideeprojekt viiakse 
inseneride ja juhendajate abil tööstaadiumisse ning suve jooksul 
realiseeritakse intensiivsel ehituspraktikal. Noorele arhitektile on väga 
oluline näha, kuidas toimub protsess ideest ja selle joonistamisest teose 
1:1 skaalas ehitamiseni. Vähe sellest, et tulevad mängu reeglid, ohutus, 
materjalide omadused ja ilm, mängivad siin oma osa ka aeg, inimsuhted ja 
peidetud töö korraldajate poolt. Sellegipoolest, kui tudeng kogu protsessi 
ei näe, siis vähemalt on see väga lähedal õppimise keskkonnale ning see 
võiks ja peaks enam inspireerima arhitektuuri erinevaid külgi mõistma 
asuma. Siin võiks iga osaleja näha ka mõnda spetsiifilist rolli või tuua välja 
ja näidata üles mõnda erilist oskust. Olgu selleks siis avalikud suhted, 
fotograafia, töö koordineerimine platsil või mõni muu kogemus ehitamise 
vallas. Sellest järgmine samm oleks saada aimu, kuidas korralduslik pool 
tekitab ruumi ja materjalid säärase asja realiseerimiseks. Näiteks Kulka 
taotluse kirjutamisega.

Naked island 
Naked islandi projekt ehk kunstitootmiskompleks, co-working multifunktsionaalne 
projektiruum on algatus luua mitmekesist kohta loomeinimeste koostööks ja hea sünergia 
tekkimiseks.1 Hetkel alles alustav projekt kannab mitut siingi töös mainitud väärtust nagu 
networking, mentorlus jne. Naked Island on ühe katuse alla toonud erineva hulga spetsiifilisi 
töökoeskkondi, näiteks puidu, metalli, värvi, suures skaalas eritööd vms, seda kõike 
professionaalsel tasandil. Tekkiv sünergia ja loomeinimeste kogukond elavdab Paljassaare 
elukeskkonda ja annab suure mõju sealsele arengule. Sarnaselt nagu on juhtunud näiteks 
Telliskivis ja Põhja-Tallinnas üldiselt. Projekt viitab suurele mitmekesisusele loomevaldkonnas 
ning plaanide realiseerumine on tõestanud, et loomevaldkond sellisest paigast ka puudust 
tundis. Paigas saavad reaalsuseks nii kogemuste jagamised, juhuslikud kokkusaamised aga 
ka efektiivsed töötamised ning omaette nokitsemised.
1 https://nakedisland.eu/meist/

Terribly Beautiful
“Terribly Beautiful” näituseprojekt oli osa Tallinna 2019. aasta Arhitektuuribiennaali põhiprogrammist. Näituse iga-aastane idee oli eksponeerida parimaid kooliprojekte 
üle maailma, seda üsna klassikalises arhitektuurinäituse formaadis. Näitust kureerinud Merilin Kaup, Ulla Alla ning Margus Tammik arvasid aga, et prooviks hoopis nii-
öelda halbadest töödest näituse teha. Lõpuks sai kokku kogumik, mis olid autorite jaoks kõige õpetlikumad, lemmikud või hoopis õppetöö välised projektid. Esines erilisi 
lõputöid ja esimeste kursuste katsetusi, mis näiteks juhendajatele üldse ei meeldinud. Näituse ehitamine sai võimalikuks koos autoritega koos läbi viidud töötoast, kus 
arendati projekte edasi ja näitus ehitati üles samuti koostöös. Kogu ettevalmistusperioodi jooksul oli EKA galerii avatud külastajatele ning näituse ehitamisest sai avatud 
sündmus. 
“Kas kooliprojekt on vaid töö, mis on sündinud stuudios, juhendaja käe all? Kas see, mida me teeme, peaks leidma lahenduse läbi püstitatud probleemi või isiksuse 
ning peegeldama autori meeleseisundit ja põhimõtteid? Kas akadeemias on ruumi jutustada projekti taustalugu või oodatakse pigem püüdlikku lähteülesande täitmist? 
Hindamisel asetatakse rõhk lõpptulemusele ja töö arengut näevad ainult juhendajad. Valminud töös ei ole näha kõige kohutavamaid osi teekonnast ja emotsionaalseid 
madalseise – hetki, mis meid on arendanud. Kooliprojekt, mis keskendub tunnustusele on võrreldav peavoolupraktikaga ja võistlusprojektiga, mis täidavad etteantud 
tingimusi võimalikult efektiivselt. Samasugust austust nagu püüdlik probleemi lahendamine väärib ka looming, mis ei karda läbikukkumist, räägib probleemile vastu või 
suisa sellest mööda.”1

1 TALLINNA ARHITEKTUURIBIENNAAL 2019 “ILU LOEB”

You Tell Me collective
You Tell Me on arhitektuuritudengite alustatud kollektiiv. Inistiatiivi eesmärk on pöörata tähelepanu ja propageerida mõtteviisi muutust ehitusvaldkonna suhtes. Meie aega 
iseloomustavad suuremahulised katsumused: kliimakriis, loodusvarade ülekasutamine ja massiline liikide välja suremine. Ehitamine mängib kliimakriisi lahendamises 
suurt rolli. Kogu ehitamise kultuuri harjumustes on probleemseid kohti nii keskkonna kui inimese tervisele. Kollektiivi peamine tegutsemine väljendub aruteludes ja 
kriitilistes mõttevahetustes jätkusuutlikuma ehituskultuuri suunas arhitekti vaatepunktist. 
Kollektiivse lähenemise ja probleemi selge sõnastamisega saab olukord rohkem tähelepanu, enam kriitikat ja kuna eesmärk ongi arutelu tekitamine, siis õhtukoolide ja 
ettekannete korraldamisega seda ka saavutatakse. Projekt on hea näide, kuidas üks põlvkond noori arhitekte võtab endale tugeva positsiooni maailma suhtes. Defineerib 
enda jaoks selgelt arhitekti rolli ja püüdes tundlikel teemadel sõna võtta, õpib selle kohta üha enam ka ise. Kollektiiv näitab oma tegutsemisega tugevat eeskuju 
noorematele ja samas kaasab arutelusse ka kõiki huvilisi. Pandeemia kiuste on kogukond üha tugevnev ja tõestab, et väikese revolutsiooni tegemiseks ei pea tänavale 
tulema. Kasutusele on võetud kõik tööriistad, õppides internetist, loengusarjadest, foorumitest ning kui võimalik siis ka kokkutulemise erinevatest vormidest.

Projekt Boeritsa Hut 
Bulgaarias, Sofia linna kohal, tunnikese mägedesse sõidu 
kaugusel asub üks hütt. Selle võttis enda hoole alla paariks 
aastaks seltskond tudengeid, kelle peamine eesmärk 
ja juhtiv jõud oli võõrustada arhitektuuritudengeid 
üle Euroopa. Nende eesmärk omakorda oli nädalases 
eralduses metsafestivali raames oma võrgustikku 
tugevdada ja järgmisi samme otsustada. Projekti 
keskmeks oli kolmekorruseline vana kivimaja, mille 
elamiskõlblikuks saamiseks kaasati kahe aasta jooksul 
enam kui 150 tudengit kohalikest arhitektuurikoolidest. 
Tudengitele pakuti võimalust kaasa lüüa hoone 
planeerimise, ehitamise ja majandamise faasis, sponsorite 
ja kohaliku omavalitsusega suhtlemises ning väiksemate 
suvefestivalide korraldamises. Olulisteks märksõnadeks 
said pärandi väärtustamine ning mägedes elamise ja 
puhkamise kultuuri taasavastamine. Kõrvutades neid 
väärtusi väga tugevalt urbaansele elukeskkonnale 
keskenduvale ülikooliharidusele avastas mitu lendu 
üliõpilasi uusi viise arhitektuuri loomiseks ja aeglase 
eluviisi ning maalähedasema ehitamise praktiseerimiseks. 
Lisaks andis selle kahe aasta jooksul läbitud teekond 
jõudu ja inspiratsiooni uuele põlvkonnale tudengitele, 
kes said enda haridusteekonna kujundamise tarbeks hulga 
vajalikke tööriistu. 

Nende endi sõnade järgi: “See seltskond suutis korraldada 
harivaid stuudioid ja luua ise(endale) paik loomise, 
edendamise, kire ja unistamise tarbeks. Koos!”

Tour d’öö
Tallinn Bicycle week oli projekt, mille raames edendati ja toodi avalikkuse 
tähelepanu alla linnaratturite kultuuri. See tõi kokku läbi erinevate sündmuste 
ja häppeningide kokku tuhandeid jalgrattureid. Kõige mõjukamad neist 
projektidest olid massilised öised rongkäigud ratastel, mis tipphetkedel 
2013-2015 koondasid ühte sõitu isegi enam kui 2000 sõitjat. Kui Tallinna 
linna suhtumine ratturitesse on 21. sajandil endiselt pehmelt öeldes piinlik, 
siis sellised provokatsioonid on isegi vähe, et kellegi arusaama mõista. 
Linnakeskkond on ilmselgelt kirju ja selline just sellepärast, et ses elab ja 
toimetab hulgaliselt erinevate huvide, tempode ja kultuuritaustadega inimesi. 
Kui üks liikumine hakkab teist pärssima, tekib ilmselge hõõrdumine. Raske 
on olnud Tallinnal harjuda ka ühissõidukite radadega.1 Siinkohal võiks 
viidata väga erinevatele probleemidele paljude linnade näitel, kuid oluline 
on konkreetse sündmuse jõud või jõuetus midagi ruumis muuta. Kohe 
kindlasti oli tegevus tugevalt siduv ratturite kogukonnale, kuid püsivama 
efekti saavutamiseks ruumis peab see kogukond veel kõvasti vaeva nägema 
ja pidevalt uusi meetodeid leiutama. 
1 https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Kohus-hindas-uhistranspordirajad-
seaduslikuks

Ftopea
“Ftopea”  kreeka k. ευτοπία,  ladina: 
locus amoenus, ehk meeldiv ruum, sai 
nimeks tudengiprojektile, mis kaitsti 
magistritööna Ateena tehnikaülikooli 
arhitektuuriteaduskonnas. Projekti algne 
eesmärk oli  luua kogukond tudengeid ning ühiselt 
võtta ette enda õpikeskkonna kujundamine. 
Koht ise pakkus suurt väljakutset, kuna 
tehnikaülikool otsustas arhietktuuritudengid 
jätta õppima poliitiliselt ja sotsiaalselt ääretult 
laetud Exarchia linnaossa, kus poolenisti 
kuuluvusprobleemidega vaevlev ajalooline  
koolikvartal jagab ruumi nii tudengite, 
kunstirühmituste, pagulaste, squattijate kui 
mässajatega.1 Arhitektuuritudengid katsusid 
piire, kuidas tuua ennast enam ühisesse hoovi, 
kuidas suhestuda teiste hoonete kasutajatega 
ning samal ajal avades omavahel arhitektuuri 
ja selle õppimise päevakohaseid probleeme. 
Projekt koosnes hulgast õhtustest piknikest 
ning paberile jäänud hoovimööbli projektist. 
Tegu oli interaktiivse mööbliga, mille eesmärk 
oli lisada hoovi mängulisust, luua erinevaid 
õpi- ning koos töötamise keskkondi.

1 https://www.newyorker.com/news/
dispatch/the-attack-on-exarchia-an-anarchist-
refuge-in-athens

EASA Network ja Valga Apathy
EASA on massiivne tudengite võrgustik, mille peamised juhtivad põhimõtted seisnevad hierarhia puudumises, üksteiselt õppimises, ning konsensuslikus otsustamises 
siseküsimuste üle. Füüsiliselt väljendub ta kahenädalase suvekoolina. Tegeletakse ajakohastele teemadele pühendunud töötubade, loengutel käimise ja koos elamise-
söömisega. Suuremad eesmärgid on erinevate rahvuste kokku toomine, st kultuuride vahetus, aktiivse arhitekti rolli harjutamine, reisimise võimaldamine ning uute 
tööriistade õpetamine. Igal riigil on paar aktiivsemat lüli, kelle eesmärk on iga aasta kokku saada seltskond, kellega koos reisitakse ja hiljem kogemusi koolides edasi 
jagatakse. Olgu selleks siis kohaliku aktiivse seltskonna suurendamine, oma õppesse suurem sekkumine,või lihtsalt pidude korraldamine - tegemist on aktiivsete lülidega 
õppeprotsessis. 
Paar formaati, mida suvekool kasutab ja mis ei ole justkui klassikalised koolis levinud vormid:
Foorum: diskussiooniõhtud, üksteise kritiseerimine, arutelu, filmiõhtu. Need on kohad, kus tudengid jagavad oma riikides ja koolides levinud probleeme, aga ka häid 
külgi. Kõik selleks, et oleks ühisem arusaam, mis on meie ühine agenda selles ajas, selles põlvkonnas.
Töötuba: Formaat, kus õpe kestab lühiajaliselt ja kontsentreeritult. Töötuba võib keskenduda tulemusele, kuid ka protsessile. Oluline on siinkohal see, et õpe toimub 
intensiivselt teistega tihedalt koos tehes ja lahendused sünnivad läbi intensiivse suhtluse, mitte üksi pusides. 
2020. aastal võttis nähtus endale füüsilise kuju Priimetsa koolimajas, Valgas.  

Tööstuse 52c
Linnahallist algav kultuurikilomeeter on muutunud 10 aasta jooksul tundmatuseni. 
Viimased jäänused seal kunagi asunud tööstusest ja raudteest on saanud uhketeks 
loftideks ning õlleteekideks. Ööklubid ja kunstikeskused on võtnud üle terve ampsu 
linnast, kuid mis saab edasi? Kas see muster jätkubki Koplini välja? 

Tänava lõpus olevale krundile on jäänud veel ca 60 garaažiboksi. Ähmase tulevikuga 
maatükist võib väga suure tõenäosusega saada juba varsti kellegi kodu. Seni pesitseb 
seal veel valdavalt vene keelt kõnelev vanem meesterahvas. Aga tee on sinna leidnud 
ka mõned arhitektid ja järgnevalt kirjeldan, mida sinna on plaanis ehitada:

Väikeste liigutustega (põranda poolenisti lammutamine, tagaseina akna lisamine, 
küttekolde ja tööpinna sisseseaded) saab ruumile luua mitmeid lisavõimalusi. Plaanis 
on sisustada töökoda käelisemate riistade ja vahenditega - väiksemate workshoppide 
ja  ehitusprojektide läbiviimiseks ning lihtsamate koosviibimiste tarbeks.  
Hoone taga on jäätmaa ja kahe garaažiboksi vahel on piisavalt ruumi aia pidamiseks 
või terrassi ehitamiseks. Hooneühistute puhul on üldjuhul see mure, et kuna hoone 
kuulub võrdselt kõigile omanikele, on muudatuste tegemine hoone välisfassaadis aga 
väga keeruline protsess. Siinkohal on sekkumised minimaalsed ja projekt keskendub 
pigem tegevustele. 2021. aasta juunis avaneb seal esimene grupinäitus ning edaspidi 
laveerib koht muutlikult erinevate funktsioonide vahel: galerii, töökoda, klubi, aed, 
kino, stuudio jne. Korrates tänaval aastaid töötanud mustreid, kuid püüdes visalt 
säilivat samas linnaruumist kaduvat graažikultuuri elustada ja väärtustada.1 

1 http://allfilm.ee/et/projektid/sipelgapesa/

Lõppmäng 2021

Kuni 2018. aastani korraldas EKA Arhitektuuriteaduskond aastanäitusi nimega “Lõppmäng”. Teise kursuse tudengite korraldatud (kujundatud ja ehitatud) aastanäitus 
võttis kursuseprojekti vormi, ning pani seltskonna ühes töötama avaliku ürituse korraldamise eesmärgi nimel. Kujunduse eel töötati välja näituse kontseptsioon, ning 
mõeldi välja, kuidas eksponeeritakse töid, ning mõnel juhul isegi töötati asukoha aktiveerimise või näituse ebaloomulikku keskkonda toomise nimel.1

Igal aastal eksponeeritakse EKAs üle maja magistritöid TASE nime all toimuva aastanäituse raames. 2020. ja 2021. aastal on ka viimane olnud hapras olukorras, kus 
pool näitusetegevust (sarnaselt avatud uste päevadele ja muudele näitusele) on toimunud(mas) poolenisti veebiplatvormide vahendusel. 

Juunis 2021. a avaneb Tööstuse 52c taaskord osade arhitektuurikooli lõpetajate näituseprojekt, milles eksponeritakse mõningaid magistritöid ja panna sellele alus 
platvormile või eeskujule, mis kaasaks ning julgustaks noori arhitekte aktiivsemalt tegutsema, oma paikasid looma ning põhimõtteid kujundama. Näitus lülitab ennast 
ka Tallinna rakenduskunsti triennaali satelliitprogrammi.

1 2016 aastanäitus “Linnapaus”
 https://fb.me/e/1irMXPSsr

Hüpoteetiline metsakool

Skeemi lõpetame sisuliselt sealt kust alustasime, ehk koolimajast. Läbisime hulga 
tegevusi, kohti, paikasid, ning tegime üldistava järelduse, et igast asjast on võimalik 
midagi õppida, kaasa võtta ja kuskil mujal rakendada. Kui selliseid tööriistu ja 
väärtusi saab rakendada näiteks ühes väikeses garaažis, siis võiks see ju enamate 
peade kokku toomisel õnnestuda ka suuremas ruumis?

Kui kujutaks ette, et oleks üks seltskond arhitekte, keda see atlas natukenegi intrigeeris, 
siis kas võiks seda skeemi vaadelda kui ühte tegutsemismudelit ja paigutada see 
mõnesse ajahambale või majandusmudelile jalga jäänud arhietktuuripärandisse?

See skeem püüab leida loogilise järelduse ja jätab õhku küsimuse. Kas Eesti 
arhiektuurikultuuri maastikul oleks kohta värsketele tegutsemise või õppimise 
viisidele?

Peokultuur, ööelu ja klubi UNI. 
“Tallinna põrandaalusest peoskene meenutab oma olemuselt pisut sellist reisivate pidude ökosüsteemi. See tuleneb sellest, 
et peosarjad on tunduvalt pikaealisemad nähtused kui peokohad või klubid, mis tihti õhinapõhiselt ja kogukonna toel heal 
juhul paar aastat vee peal püsivad ja siis jälle kaovad. Kui üks koht kaob, tullakse kokku kusagil mujal. Oldakse ka harjutud 
tulema kokku obskuursetes kohtades, mille asukoht avaldatakse alles mõned tunnid enne peo toimumist.” Niimoodi kirjeldab 
klubipidaja olukorda Tallinnas. 
Pidutsemine on ja jääb osaks elust ja puhkamisest. Säärane liikuv õhkõrn pidude korraldamine on kõike muud kui ohtlik 
linnakeskkonnale. See on nähtus, mis toob näiteks tähelepanu unustatud paikadesse (gentrifikatsiooni esimene alge) ja näitab 
eeskuju kõikidele muudele pidutsemise vormidele. 
Uurides veidi lähemalt seda ruumikasutust, siis võiks veel välja tuua nähtuse imelise oskuse meeletu kontrastiga paika 
elustada. Klubis on meeletu energia ja tants, hiljem võib koht uluda edasi sama tühjalt kui enne. 

1. Teekond: tööriistad ja meetodid ehk kellud: 

Paigad, milles on võimalik välja tuua omapäraseid 
meediume projekti läbiviimises. Paigad, kus toimusid 
ruumilised katsetused õpi- või arutelu keskkonda 
vastavalt vajadustele kohandada. Siin on kirjeldatud 
projekte, mille eesmärk oli tuua tähelepanu ruumile 
või mõnele teemale. Näiteks sümpoosum, töötuba, 
sekkumine ja kaasamine.

2. Teekond: materjal ja tegevused ehk tellised: 

Näiteks katsetused või kokkutulemised, millel pole 
otsest saavututatavat eesmärki, vaid on olulised 
tegevuse enda seisukohast. Siin on toodud välja 
projektid mis kätkevad endas mängimist, ehitamist, 
avaldamist, jagamist, juhendamist, mentorlust või 
kokku toomist.

3. Teekond: struktuur ja väärtused ehk tellingud:

Paigad, mis kirjeldavad tugevat veendumust ja 
kuidas see kajastub tegutsemises või ka kollektiivi 
struktuuris, töötamise viisides, kohtade vahelistes 
liikumistes jne. Nädetena on siin mustandite ja 
tööprotsessi väärtustamist, jätkusuutliku ehitamise 
ja arhtitektuuriloome mõtteviisi propageerimist, 
kohaliku hääbuva (elamisviisi) väärtustamist ja 
arhitektuuriga sidumist ning aktivismi.

4. Teekond: sideaine ehk mört:

Paigad, milles on näha tugevat sotsiaalset suunitlust.
Eesmärkideks tuua kokku inimesi ja ehitada 
võrgustikku, näiteks ööelu ja peokultuuri edendamise 
läbi. Siin on ka sekkumisi ja ruumi elavdamisi, 
arhitektuuritudengite võrgustiku tihendamist, 
rahvusvahelist suhtlust ka kogukonnatunnetuse 
tugevdamist.

5. Teekond: hüpoteetiline platvorm ehk alus: 

Koht, kus mängija/lugeja ennast postisioneerida saab.  
Proovi panna ennast sellele hallile joonele, sarnaselt 
nagu käesoleva atlase teisel poolel. Mõtle, millised on 
sinu enda väärtused? Milliseid tegevusi hindasid sina 
enda kooliteekonnal? Milliseid tegelasi sooviksid 
kohata ja kellelt õppida? Pane need mõttes siia ja 
proovi neid maketeerida järgmises, ehk lauamängus.

Nõukogudeaegne põhikooli tüüpprojektne maja kohandati kaheks nädalaks suvekoolile 
vajadustega ca 200le inimesele.  Hoone eripära ja funktsiooni arvestades sobis see 
suvekooli majutamiseks ideaalselt, kuid ka siin tuli kohandusi teha. Peamisteks 
sobivateks elementideks olid suurte ruumide (saal, fuajee, aula) ning köögi, 
pesemisvõimaluste ning eraldatud hoovi olemasolu.
Esimene korrus sai suvekoolile vajalike avalike funktsioonide tarbeks ning soodustatud 
sai erinevate tegevuste mobiilsust ning liikumisvabadust erinevate osade ja päevarütmide 
vahel. Ülemised korrused ehk klassiruumid olid mõeldud magamistubadeks. Aula täitis 
loengusaali, töötubade, “kontoritöö” tegemise ja koosolekute pidamise funktsioone. 
Koolimaja kaks peaust jäid täielikult suletuks, ning toimisid pigem laadimisestakaadidena 
ettevalmistus- ja koristustöödel. Hoovi lõunaküljes olevast tagauksest sai peasissepääs 
fuajeesse ning põhjaküljes asuva aula akendesse sai tekitatud uus pääs koormaalustest 
ehitatud trepistiku abil. Ala ise transformeerus vastavalt vajadusele ümber - hommikul 
söögi-, päeval koosoleku-, õhtul puhkeala. Programmi täitsid hulk erinevaid loenguid, 
töötubasid, avalikkusele suunatud kohvikutepäev ning muusikafestival. 1

1 EASA Apathy, Valga 2020
 https://www.facebook.com/events/700373693855888

ARS kunstilinnak 
Eesti Kunstnike Liidule kuuluv ARS Kunstilinnak on suurim kunstiloomekeskus 
Eestis, kus täna tegutseb enam kui sada kunstnikku, disainerit ja loovettevõtet. 
Projekti Avatud ARS raames EASi toel toimunud ulatuslike rekonstrueerimistööde 
tulemusena on legendaarse kunstikombinaadi peahoone muutunud oluliselt 
kasutajasõbralikumaks nii loojate kui kunstipubliku jaoks – pakkudes 
esmaspäevast reedeni 12-18 ja laupäeviti 12-16 võimalust vaadata näitusi ja 
osta kunstiteoseid, samuti tegutseda töötubades, rentida ruume inspiratsiooni- ja 
koolituskeskuses ning tellida kunstikoolitusi.

Jagamisplatvormid 
(seaduslikud või mitte, reaalsuses või internetis) 
Kogu- sõprus või naabruskonnad jagavad omavahel 
teadmisi, materjale, riistu või mõnel juhul toitugi. 
Olgugi see siis kogukonnaköök või ebaseaduslik 
jagamisplatvorm internetis - põhimõte on sama ja 
skeem mis ülalpool kirjeldab zoom vestlust võiks 
krijeldada ka siinset olukorda. Terminit peer-to-
peer kasutatakse internetikeskkonnas just sääraste 
ühenduste ja jagamiste kohta, kus info või fail ei ole 
talletatud ühte kindlasse kohta, kust seda siis võtta 
saab vaid jagatav ongi jagajate käes laiali. Failid 
liiguvad vahetuskaubana, (mõtteliste)fragmentidena. 

Abivahendid
Need ehitusvaldkonnast üle toodud vahendid 
siin peaksid aitama paiku natuke mõtestada. 
Kuigi olen püüdnud neid tegeuvsi ja kohti ja 
tulemusi natuke kategoriseerida, võviad need 
ikkagi lõpuks igaühe jaoks täiesti erinevad 
olla. Mõni koht võib täiesti vales kategoorias 
olla, mõni tegevus võib hoopis muud modi 
välja paista. Sellisel juhul võikski tähelepanu 
pöörata 5. punktile, mis peaks olema 
kaasamängija alus - joonista paberile ka oma 
enda joon.

Autovabaduse puiestee
Autovabaduse puiestee ellukutsumise eesmärk on elavdada kesklinna, 
ühendada omavahel paremini Emajõge ja südalinna, pakkuda toredaid vaba 
aja veetmise võimalusi, toetada kohalikku ettevõtlust, tuua kokku erinevad 
põlvkonnad ja tugevdada kogukonnatunnet. Projekt soovib algatada avaliku 
diskussiooni selle üle, millist linna ja linnaruumi enda ümber soovitakse, 
milline on hea avalik ruum, kuidas teha keskkonnasõbralikumaid valikuid 
ja kuidas vähendada liikluskoormust südalinnas.1

Jõulised linnaruumilised sekkumised ja eksperimendid on jäämas (või 
polegi tavaks saanud) Eestis üsna haruldasteks nähtusteks. Selline suur 
kultuurisündmus Tartu jaoks nagu seda on kultuuripealinna tiitel 2024. 
aastal loomulikult soodustab selliseid tegevusi, kuid linnaruumi arengu 
mõistes peaksid kuuluma iga linna arendaja tööriistapagasisse. Sellest ei 
ole õppida ainult liikuvuse, äritegevuse või vaba aja mõistes, vaid annab 
elanikele tagasi ka suuremas pildis. Näiteks rahulolu oma linna arengu 
suhtes (selle avatus) või tunne olla kaasatud (kodusem). Tallinnal näiteks ei 
ole vaja elanikke hoida, sest sinna voolab elanikkond nii kui nii, väiksematel 
linnadel aga vastupidi. Tihtipeale selleks, et mõni säärane projekt alguse 
saaks, peab tööd tegema suur hulk inimesi. Peab oskama prognoosida 
mõju, külastajaid, tulu jne. Kui sellistel tegevustel (või üldse paljudel 
kultuurisündmustel) ei nähta otsest tulu või kohest kasu, siis tekivad need 
näiteks PR vajadustest: pildile ja inimeste tähelepanu saamiseks.
Tartu projekti puhul tõmbasinpeas ka häguse paralleeli Bernard Tschumi 
Parc de la Vilette (1984-1987vahel. Leian et väikesed arhitetkuursed 
vormid kui kultuuri tekitajad ja inimeste kokku toojad on üks lihtstamaid 
tööriistu mis arhitektidel käes on. 

1 https://www.tartu.ee/et/autovabaduse-puiestee

The London School of Architecture 
Londoni arhitektuurikool on asutatud 2015. aastal eesmärgiga kallinevas maailmas kättesaadavat 
arhitektuuriharidust pakkuda. Praeguseks tunnustatud kool on oma ülesehituselt võrgustik, kus õpe 
toimub suuremas osas väljaspool koolimaja. Kool on sisuliselt terve Londoni linn, kus kasutatakse 
ruume nii erinevatelt kollektiividelt kui büroodelt. Tudeng siseneb töötamisse ja kultuurimaailma õppe 
käigus ning teenib oma õppetasu paralleelselt õpingutele. 
Programm püstitab õpilasele hulga fundamentaalseid küsimusi: “Millist muutust tahad Sina maailmas 
näha? Kuidas sinu looming sellesse panustab? Millise disainerina Sina ennast näed?” Kooli teist 
õppeaastat vaadeldakse kui karjääri esimest aastat, nii-öelda “eelpraktika aasta”. Praktikapõhine õpe 
tutvustab tudengile varajases staadiumis valikute rikkust ning erinevate käekirjade olemasolu. Rõhk on 
sellel, et tudengid loovad oma enda võrgustiku, milles jagavad kogemusi ja tehnikaid. Kooli suurim 
ülesanne on aidata vastata eelnevatele küsimustele ning juhendada arhitekti kasvama vastavalt enda 
selgele trajektoorile ja agendale disaineri ja inimesena.1

1 https://www.the-lsa.org/about/


