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Sissejuhatus
See töö on eelkõige monoloog, väike mõtisklus ja kaemus kohtadest,
kus olen viimastel aastatel hõljunud. Proovin enda mõtted ja leiud üheks
süsteemiks kokku panna, taotlemata selle päris lõpuni valmimist. Sissejuhatuseks viskan õhku mõned mõttekäigud, mille abil asusin välja
selgitama, kus asuvad minu jaoks ruumihariduse kitsaskohad.
Mõttekäik algab siit, kus otsin arhitekti “peidetud õppekava” ehk mida
ta õpib koolist eemal olles, kui õppekava järgsed ülesanded on täidetud.
Kuskil jookseb piir teistelt saadud ülesannete ja oma huvide vahel. Põnevaks
läheb siis kui need kaks poolt hakkavad üksteist täiendama ja toetama.
“Peidetud õppekava” on protsess, kus toimub sotsialiseerumine, enda
positsioneerimine ja maailmaga suhestumine. Õppimise kõrvalt luuakse
endale võrgustik, eesmärgid ja nokitsetakse huvitegevuste kallal, samal
ajal publikut ja eeskujusid jälgides. Usun, et lõppude lõpuks taandub
kogu motiveeritud tegevus selle tunnustamisele just nende, endale leitud
eeskujude ja kaasteeliste poolt.1 Ühise elamise uumi loomine on võimalik
ainult kollektiivselt, mistõttu ülejäänud inimestega suhestumine ja kontaktide loomine saab arhitekti praktikas üheks kõige olulisemaks oskuseks.
Kui inimese omailm2 ei passi kokku valitud erialaga, siis võib see pahatihti
taanduda tema jaoks lihtsalt (palga)tööks. Mida enam erialane praktika
oma enesekuvandiga kokku langeb, seda rohkem kaldub ka arhitektuuri
praktiseerimine julgema eneseväljenduse poole. Enda puhul leian, et
olen õppinud 10 aastat mitte arhitektiks vaid ruumist ja selle loomest ehk
arhitektuurist. Nõnda nagu kunstnik, kelle eesmärk ei ole olla kunstnik
vaid tema ise ja seega ise ennast väljendada. Õppisin keelt ja püüan leida
enda dialekti, mitte saada meistriks peale eksami sooritamist.3
Eneseväljendused panustavad kõik rohkem või vähem erialakultuuri
laiemalt, tõstavad publiku teadvust või pakuvad kogemust käsitletaval
teemal. Niisiis proovin enda jaoks välja selgitada, mis võiksid olla need
alged, mis viivad arhitektuursete projektideni, mis panustaksid enam
kultuuri, haridusse ja ruumiloomesse ilma tellijate, võistluste või planeeringuteta. Või millised on väärtused, millega peaksin arvestama (ja
mille järgi praktiseerima), kuivõrd olen kehastumas suure vastutusalaga
spetsialistiks. Selle spetsialisti töösse peaks kuuluma üks kulukamaid ja
keskkonnale kahjulikumaid valdkondi sellel planeedil ehk ehitamine.
Vaimse tervise huvideks võtaks eesmärgiks ka minapildi kokkulangemise
oma personaalse identiteediga ja, et oleksin ka ise rahul sellega, kelleks
mind ühiskonnas peetakse.4
Selle töö kõige esimene püstitatud eesmärk oli jõuda hüpoteetilise õppekava
või strateegiani, mille fookuses oleks leida üles sotsiaalsed ja käelisi
oskuseid viljelevaid praktikaid, mis aitaks arhitektil haridusteekonda
rikastada ning kureerida. Siinkohal pole mõtet haridusasutusi kritiseerida.
Kõik, kelle huvi on kvaliteetsema ruumi loomine ja eriala jätkusuutlik
tulevik panustavad sellest huvitatud inimeste leidmisesse ning harimisse.
Näiteks annab lisaks kõrgkoolidele sellesse tänuväärse panuse 2011.
aastal alustanud Arhitektuurkool, mis pakub ruumihariduse tunde põhi- ja
keskhariduse tasemel.5

1
Edward L Deci, Richard M Ryan, Self-Determination Theory and the Facilitation of
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, February
2000
2
Grete Arro: Miks maailm meie omailma ära ei mahu? Ööülikool, 05.12.2020
https://vikerraadio.err.ee/1161917/ooulikool-grete-arro-miks-maailm-meie-omailma-araei-mahu
3
Kaido Ole: Meistrieksamist. Plekktrumm , 16.01.2017
https://arhiiv.err.ee/vaata/plekktrumm-kaido-ole
4
Martin Ehala: Mis identiteet õigupoolest ikkagi on? Sirp 22.06.2018
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varia/mis-identiteet-oigupoolest-ikkagi-on/
4
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5
Arhitektuurikool, kirjeldus
https://www.arhitektuurikool.ee/info/

Kool annab sellesse maailmasse sisenemiseks hunniku tööriistu, teatud
seltskonna ja mõningad kogemused, aga ülejäänu tuleb ise otsida. Ja
peabki ise otsima. Säärasel juhul võiks käesolev töö kujuneda näiteks
teejuhiks. Muul juhul võib see jääda lihtsalt minu isiklikuks otsinguks
või mustandiks järgmisele projektile.
Tallinna arhitektuuriülikoolid lubavad näiteks anda õppijale mitmekülgsete
teadmiste pagasi, kutsuvad maailmale tulevikuvisioone looma6 ja lubavad
põnevat tulevikku ruumi, vormi ja innovaatiliste lahenduste maailmas.7
Mina soovin selle kõrval leida üles aga enam uudishimu sütitavaid ja
akadeemilisele keskkonnale lisandväärtusi pakkuvaid keskkondi noorele
alustavale arhitektile. Lähtusin põhimõttest, et suurim õppimine toimub
läbi tähendusrikaste kokkupuudete ja uudishimu.Või vähemalt innustada
enam sääraste eesmärkidega kollektiive looma.
Selleks, et tunda ennast väljendades või töös tähendusrikkalt ja kindlalt,
tulebki valdkonnaga suhestuda, leida üles autonoomsus ja kuuluvustunne.
Samal põhjusel toimivad ka organisatsioonid ja kollektiivid, sest nende
eesmärgid kattuvad töötajate individuaalsete eesmärkidega, ning toetavad
üksteist vastakuti.8 See viitab ka elukestva õppe vajadusele, millega meil
Eestis tegelevad Eesti arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ning Eesti
kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond.9 Eesti arhitektuurimaastikul on
aga samal ajal kritiseeritud ka killustatust nii ametkondade ja praktiseerijate
vahel, kui ka haridusvaldkonnas.10

6
Eesti Kunstiakadeemia erialad - Arhitektuur ja Linnaplaneerimine, ülevaade
https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/eriala/ulevaade/
7
Tallinna Tehnikaülikool, Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia, tutvustus
www.taltech.ee/arhitektuur
8

Unistajana tahaksin näha maailma, kus arhitektid on aktiivsed kultuuri
inimesed ja loovad ühiskonnas pidevalt arutelusid. Muundavad aktiivselt
ruume, leiavad uusi viise, kuidas inimesi kokku tuua ja õpetavad , samal
ajal ise ka õppides, kuidas meie keskkond elab pidevas muutumises.
Arhitekti töökultuur ei sisalda võistlemist ega unetuid öid, vaid nende
teadmisi hinnatakse rohkem kui praegust arhitektuuribüroole toetuvat
väärtussüsteemi. Kas ehitada, või mitte ja kui, siis miks? Sarnase eesmärgi
on püstitanud ka Eesti Arhitektide Liit, tõdedes, et arhitektid peaksid enam
osalema ühiskonna kultuurialasel kasvatamisel ning arhitektuurialaste
teadmiste süvendamisel ja populariseerimisel.11

Paul Aguraijuja: “Kultuuri juhtijad” Intervjueeris Laura Toots, Ida raadio 18.12.2020

9 Jüri Soolep, Nordic dimension in architectural education, Working Towards Better
Accreditation and Quality Assurance, Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskond
toimetised 2012 (lk 34)
10 Eesti konjuktuuriinstituut: Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus: 2. arhitektuur,
aprill 2018. (lk 2-32 - 2-33) https://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/2._Eesti_loomemajanduse_olukorra_uuring_ja_kaardistus_-_Arhitektuur.pdf
11 Eesti Arthitektide Liit, Eesti arhitektuuripoliitikast.
http://www.arhliit.ee/arhitektuuripoliitika/eesti_arhitektuuripoliitika/

Pandeemiaolukord on välja toonud kogu ühiskonna harimise väljakutsed.
Kui teadmised jäävad spetsialistile (seetõttu on need eksklusiivsed) ja
teised ei ole teemaga piisavalt kursis või ei usalda neid, tekivad kriisid,
mis väljenduvad vandenõudes ja üleüldises usaldamatuses süsteemide või
spetsialistide vastu, mille läbi omakorda kannatab vaimne tervis, süveneb
ühiskonna lõhestatus jne.12 Sama mõttekäiku saab laiendada ka ruumile,
elukeskkonnale ja ehitamisele-majandamisele,13 ning säärane arutelu
kütab kirgi ka näiteks metsade ja energiakriisi kokkupuutepunktis.14 Kui
grupil inimestel või spetsialistidel on põhjust oma õigust taga ajada, siis
peaks olema võimalik ka koheseid ja ilmestavaid ruumilisi selgitusi tuua.
Arhitektidel on nende näidete loomise oskused olemas.

12 Henry-Laur Allik: Vandenõuteooriatele on sisse ehitatud vaktsiin, Intervjuu Andero
Uusbergiga. Postimees 4.12.2020 https://leht.postimees.ee/7125295/vandenouteooriatele-on-sisse-ehitatud-vaktsiin?fbclid=IwAR3_-JGfzUP8jZONIYrLgL1FqPg9AIBQNUzLNX8misyHnb2vrwlS5-Leor0
Mihhail Lotman: Vandenõud pandeemia ajal: Covid-19 ja Qanon, Avalik loeng 2.02.2021
https://www.vabaakadeemia.ee/uudised/mihhail-lotmani-avalik-loeng-vandenoud-pandeemia-ajal-covid-19-ja-qanon
13 Carl-Dag Lige: Linnaruumikolumn: Ruumitarkus, Müürileht, 8.04.2021 https://www.
muurileht.ee/linnaruumikolumn-ruumitarkus/
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14 Martin Luiga: raierahu debatis kvaliteetse aruteluta tulemust ei saa, ERR, 2.05.2019
https://www.err.ee/935323/martin-luiga-raierahu-debatis-kvaliteetse-aruteluta-tulemust-ei-saa

Ülaltoodud teemade vahel laveerin siin töös erinevate stsenaariumite
läbimängimise abil. Mängimine ei ole ise millegi lahendus. Proovin,
mismoodi mäng vabastab, sealhulgas katsetan sellega ka magistriprojekti
koostamise piire. Mäng lubab definitsioone väänata, mäng lubab “päris
maailma” tahaplaanile panna. Sarnaselt nagu koolides tehakse läbimänge
arhitektuursest projekteerimisest, kus teatud osa (näiteks finants- või
juriidilisest) keskkonnast on eemaldatud. Mainin ka ära, et ei mängi
võitmise ega võistlemise võtmes ning seda ei taotle ka projekt-mäng ise.
Kui pahatihti koolis või arhitekti praktikas, kus võib ette tulla üksteisega
hinnete või ehitusprojekti pärast konkureerimist, siis siin on see lihtsalt
proov ise midagi läbi mängida. Kui palju kaasa mängida saab, see selgub
mängu jooksul. Võib-olla lugeja lihtsalt vaatab kõrvalt, kuidas ma enda
peas “kooli” mängin. Ka lapsed mängivad just eelmainitud kompetentsi
ja kuuluvustunde saamiseks, kuivõrd mäng on aktiivne suhestumise ja
tegutsemise ruum.15
Viimaks saab tööd vaadata ka kui üht õpingute aruannet. Hariduse teema on
lai ja keeruline ning kuna ma ei ole spetsialist, tuginen enda kogemustele
ja vaatlustele.
Ruumihariduse kitsaskohad minu arvates on kokkuvõttes järgmised:
Noore arhitekti vähene aktiivsus - sotsiaalse ruumi loomine ei ole tavapraktika;
Peidetud õppekava, ehk arhitektide kogukond ei ole tugev, kokkuhoidev
ja häälekas;
Mängimist ja katsetamist on ruumiloomes väga vähe.16

Väga lihtsate tööriistadega probleemidele tähelepanu pööramine. Kuvatõmmis internetist.

15 Prof. Dr. Ben Schouten: “Games and playful interaction” Ettekanne Open set symposium, Dutch design summer school 09.2016
https://www.youtube.com/watch?v=3rWCiA7GqEE&ab_channel=OpenSetSchool
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16 Pärtel-Peeter Pere: mida saavad linnad viiruskriisis teha? Postimees 7.04.2021
https://leht.postimees.ee/7218771/partel-peeter-pere-mida-saavad-linnad-viiruskriisis-teha

Mida ma otsin
Siin proovin mõtiskleda töötamise ja õppimise kultuuri teemal. Vaatan
mõningaid alusdokumente. Unistan ja defineerin töö raames paiga.
Seda tööd kirjutades mõtlesin peaasjalikult arhitektuuritudengile ja värskele
koolilõpetajale. Näiteks sellistele olukordadele, kus noor on segaduses
edasise tee leidmisega või saaks jõudu avatud praktikatest või projektidest,
milles kaasa lüüa.
Uurimuses jõudsin erinevate katsetusteni, mis ühel või teisel viisil
ruumiloomele lisaväärtusi võiksid anda. Analüüsisin, mismoodi on need
kasvatanud uusi liikumisi ja mõttevoolusid. Sain aru, et see perifeeria,
kus kaevata püüdsin, on väga sügav ja tegelikult võib-olla polegi niiväga
perifeeria. Võib-olla on hoopis täiesti normaalne osa elust ja ühiskonnast.
Alustuseks uurisin arhitekti kutsestandardit. Kuna tegemist on ehitamisega
tugevalt seotud ja seega vastutusrikka valdkonnaga, siis peab määrama
teatud reeglid spetsialistide ettevalmistamiseks. meid ümbritsev ruum
koosneb väga paljudest tahkudest - alustades vaimsetest, ühiskondlikest
ja personaalsetest ruumidest lõpetades tööstuslike- ja maailmaruumidega.
Seda kõike peab teadma ja oskama kujundada ka arhitekt. Ma ei usu, et
päris kõike saab standardiseerida - osa, mis nõuab suurt vastutust ongi
raske loomingulisusega kõrvuti säärases dokumendis kirjeldada.
Arhitekt...
[---]
1. Oskab luua terviklikke ja tasakaalustatud ruumilisi lahendusi, seostades
nende esteetilise ja tehnilise kvaliteedi loodus- ja ehitatud keskkonna
väärtustega ning kultuurilise ja ajaloolise kontekstiga.
2. Mõistab inimese suhet ehitatava keskkonnaga ja ehitatava keskkonna
suhet olemasoleva keskkonnaga, arvestades ehitiste ja nendevahelise
ruumi vastavust inimese vajadustele ning kooskõla loodusega.
[---]
8. Tunneb ja rakendab erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis võimaldab
püstitada ülesandeid planeeringute ja ehitusprojektide eri osade koostajatele.
9. Arvestab ehitatava keskkonna kasutajate vajadusi, ühildades neid
võimaluste ja piirangutega ning jätkusuutliku arengu põhimõtetega.
[---]
12. Mõistab arhitektikutse ja -eetika ning arhitekti ühiskondliku rolli
olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.
13. On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt
hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.17
[---]

Kuvatõmmis internetist: https://www.instagram.com/b0ysfirm/

10
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17 Kutsestandardid: Volitatud arhitekt, tase 7, kutset läbiv kompetents
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10595621

Siis on meil ka eelmainitud kultuuriinstitutsioonid, kelle peamine eesmärk
on luua silda arhitekti praktika, kultuuri ja ühiskonna vahel.
EKA Arhitektuur ja linnaplaneerimine:
Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale vastavalt kultuurilistele
ootustele inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo; looma osadest
terviku, mille väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur
on mõeldud maailma pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma
erinevaid tulevikuvisioone – see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi
ambitsioone.18

18 Eesti Kunstiakadeemia erialad - Arhitektuur ja Linnaplaneerimine, ülevaade
https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/eriala/ulevaade/
19 Eesti Arhitektuurikeskus, tutvustus
https://eestiarhitektuur.ee/eesti-arhitektuurikeskus/

Eesti arhitektuurikeskus kirjeldab ennast näiteks nii:
EAK keskendub oma tegevuses Eesti tänapäevasele arhitektuurile ja
selle tulevikule. Meie missiooniks on kaasaaegse Eesti arhitektuuri ja
linnaehituse edendamine ning arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse
kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja
levitamine Eestis ja välismaal. Meie eesmärk on integreerida teadmine ja
kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa
arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.19

20 Eesti Arhitektuurimuuseum, muuseumi põhimäärus
https://www.arhitektuurimuuseum.ee/muuseum/dokumendid/muuseumi-pohimaarus/
21 Strateegia ja missioon - Eesti Arhitektide Liit
http://www.arhliit.ee/liit/strateegia/missioon/
22 Rein Raud: Mis on kultuur?: Sissejuhatus kultuuriteooriatesse, Tallinna Ülikooli
Kirjastus, 2013

Arhitektuurimuuseum tegeleb Eesti arhitektuuri talletamise ja levitamisega,
nende põhikirjas seisab sedasi:

23

James P. Carse: Finite and Infinite Games, Free Press 1986

[---]
3. esitab ja vahendab kultuuripärandit ning nüüdisaegset arhitektuuri
avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ja avalike
ürituste kaudu;
[---]20
Samuti Arhitektide Liidu tegevus:
[---]
5. EAL suurendab kodanike teadlikkust ruumilisest keskkonnast. EAL
aitab kujundada kodanike arusaamist ruumilise keskkonna arendamisest ning selle sidususest looduskeskkonnaga.
6. EAL edendab loovust ja loometegevust. EAL aitab näituste korraldamisega kaasa arhitektuurivaldkonna avalikkusele teadvustamisele.
[---]21
Kultuur ongi keeruline asi, mida defineerida. Lõpuks jääbki see igaühe
enda otsustada mida on oluline säilitada, mida oluline kommunikeerida
ja mis on tema positsioon selles kirjus maailmas.
Kultuuri võib tegelikult suhtuda ka kui palju enamasse. Näiteks võiks
kirjeldada kultuuri katuse all kokkuvõtvalt kõiki tegevusi, mis on seotud
tähenduste tekitamise või selle levitamisega.22 Või lihtsalt kõiki asju mida
iganes me teistega koos teeme,23 mis arhitektuuris ilmselt maanduvad
peamiselt äritegevuse valdkonna tegevusteks24.

Kuvatõmmis dokumendist (24)
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24 Eesti konjuktuuriinstituut: Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus: 1. Eesti Loomemajanduse Kaardistamine (lk 1-33)
https://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/1._Eesti_loomemajanduse_olukorra_uuring_ja_
kaardistus.pdf

Kui koolikeskkond looks turvalise keskkonna, kus reaalse maailma
ohtusid ei tajuta, poleks tulevane noor arhitekt “kurjaks maailmaks”
milles domineerivad lepingud, tähtajad, võistlused, tellijad, bürokraatia,
ebakindlused ja vastuolud, lihtsalt valmis.25 Seega kuulub õppimise juurde
ka paratamatult hulk eriilmelisi, teinekord arusaamatuid või vaimselt
kurnavaid projekte ja unetuid öid.
Tulles tagasi unistamise juurde, siis loodan ka, et ruumiloome omandaks
endale kiirustava maailmaga kaasa jooksva ärimudeli26 asemel hoopis
aeglasema tempo. Natuke nagu umbrohi või samas ka nagu kätega töötamine. Arhitektuur võiks olla nagu linnaaias töötamise ja kõrghoone-argielu
vaheline moment. Erinevate kiiruste ja sestap ka mõtlemiste vaheline ala.27
Näiteks teater on üks selline paik. Teatrisse minemiseks võetakse aega.
See on aeg kogeda, aeg sotsialiseeruda. NO99 seadis sedasi endale tugeva
paigaloome eesmärgi justkui mõni loominguline platvorm või arhitektuuribüroo.

Kuvatõmmis internetist https://www.facebook.com/TristanComics/

Teater NO99 on teater, aga veel palju enamat. Teater NO99 on avalik
ruum. Globaliseeruvas ja atomiseeruvas maailmas on üha vähem paiku,
mis kuuluks kõigile ning mis tooks kokku inimesi, kes üksteist juba ette ei
tunne. Mis ühendaks ühiskonda. Teater ei ole toode, vaataja ei ole klient.
Just etenduskunstidel, mille keskmeks on kohtumine, on tiibu sirutava
hea uue ilma ajastul eriline roll avaliku ruumi, olgu vaimse või füüsilise,
loomisel. Teater NO99 on selline ruum.28
Minu jaoks on sellised nähtused paigad. Paik on minu jaoks oluline isikliku arengu koht ajas ja ruumis. Paik saab ise tekkida,
paigale antakse tähendus. Paika saab luua ja paika saab kogeda.

25 Kaps, V.; Martinez-Cañavate C.; Walsche J.De; Soolep, J.: New Schools of Thought. An
investigation on tendencies in architectural education. In: Courceiro da Costa,M.; Roseta,
F.; Pestana Lages, J.; Couceiro da Costa, S. (Eds.) (Ed.). Architectural Research Addressing
Societal Challenges: Proceedings of the EAAE ARCC 10th International Conference (EAAE
ARCC 2016) (859−866). Lisbon: CRC Press 2017 (lk 35-37)
26 Vladimir Frolov. Strelka suund. Arhitektuuriharidus tänapäeva Venemaal, Ehituskunst
2012, Tlk Laur Kaunissaare
http://ehituskunst.ee/vladimir-frolov-strelka-suund-arhitektuuriharidus-tanapaeva-venemaal/
(lk
27 Ted White: Green days in the Concrete jungle. Processed world 2.001 (lk 38-39)
https://libcom.org/files/processedworld2001proc.pdf
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28 Teater NO99 missioon
https://no99.ee/meist

Mida ma uurin
Siin mõtlen ise- ja elukestva õppimise ning peidetud õppekava üle ja
kuidas ma oma uuritavatele objektidele lähenen.

Arhitektuur oma “postkriitilises”, “postarhitektuurses”. “posthumanistlikus”, “postparameetrilises” kahekümne esimeses sajandis on igal juhul muutumas, või isegi juba on seda
teinud prügisema eriala suunas, kui mitte juba osaks reaalsest prügist. Me elame ajas, kus
noori ja helgeid päid julgustatakse võitlema, näppama ja tuhnima jääkide sees, mida siis
võiks kasutada eksperimentaalsete konstruktsioonide kokku klopsimiseks, seda kasvõi miniatuurses skaalas ja täiesti tasuta. Lihtne fakt on see, et arhitektuurne eksperimenteerimine on
hoonetest kadunud. Sõna otseses mõttes. Selle asemel, et olla eriala, kus innovatsioon sünnib
läbi hoonete disainimise, praktiseerime seda nüüd jääkide kokku ladumisega. Lõhkirebitud
teksadest kuni katkiste ruladeni seinakattematerjalina ja papptorudest (mis hiljuti sa meie
kõrgeima preemia - Pritzkeri) merekonteineriteni - on arhitektuurist saamas kahekümne
esimese sajandi tööstusjääkide pajaroog.29

Kõrgharidus, eriti loomevaldkondades on enda kõrvale aina enam lisamas
alternatiivseid praktikaid. Õppimine liigub enam koolimajast välja ning
keskendub aina enam sündmustele ning lühiajalistele nähtustele. Sääraseid
praktikaid iseloomustab altpoolt üles tegutsemine ja tugevad kogukondlikud
lähenemised. Nad asetavad rõhu kollektiivsusele ja tegutsemisele endale,
pidades silmas just õppimise juures olevaid inimlikke, mitte tarbitavaks
muutunud väärtusi.30
Beatriz Colomina koostas säärastest liikumistest 2015. aastal Varssavis
näituse “The Radical Pedagogies Project” ja kirjeldab selliseid praktikaid
nõnda:

29 Mark Foster Cage: Rot Munching Architects, Ed. Avi Forman et al. Perspecta 47: Money,
MIT Press Distribution, 2014 https://www.academia.edu/9368474/Rot_Munching_Architects
(autori tõlge) (lihtsalt üks arvamus).

Pedagoogilised eksperimendid mängisid 20. Sajandil arhitektuurse diskursuse ja praktika kujundamisel väga olulist rolli. Kusjuures meie
uurimusprojekti peamine hüpotees oli, et neid eksperimente võiks vaadelda kui radikaalseid arhitektuurseid praktikaid iseeneses. Radikaalne,
otsese tähendusega ladinakeelsest radice - juur, ehk miski mis kuulub
asja juurtesse, selle vundamenti. Radikaalsed pedagoogilised praktikad
raputavad vundamente, häirivad eeldusi selle asemel, et neid toetada
ja levitada. Kui selline tavapärase mõtteviisi küsimuse alla seadmine
oli näiteks pealesõjaaegsel arhitektuurimaastikul väga tugev jõud, siis
viimastel aastatel on see aga paraku unarusse jäänud.31

30 Maarin Ektermann. Kõrghariduse kriitika ning võimalikud alternatiivid, Ehituskunst
2012, http://ehituskunst.ee/maarin-ektermann-korghariduse-kriitika-ning-voimalikud-alternatiivid/#refmark-10

Selliste liikumiste eripära on nendesse kirjutatud lühiajalisus. Need
eksperimendid ei saagi asendada sajandeid välja töötatud ja arenenud
süsteeme, mis ongi orienteeritud ühiskonna vajadustele. Küll aga on nende
võimuses muuta arusaamasid, nihestada mõttevoolusid ja tuua tähelepanu
valupunktidele.

31 The Architectural Review: Radical Pedagogies in Architectural Education: Beatriz
Colomina surveys radical strategies of architectural pedagogy, asserting that the discipline
can best be changed by revolutionizing the way it is taught, 28.09.2012 (autori tõlge)
32 Volume 45: Learning: Peer reveiews, replicas and resistance, Fake industries and
Architectural Agonism interviewed by Timothy Moore (lk 20-25)

Arhitekti roll ja kuvand on olnud ajas väga erinev. Alustades 1960.-1970.
aastate arhitektist kui kunstnikust ja vahepeal lisandunud intellektuaali
kujust, on sellegipoolest praegune arhitekt kõige mõjutatum just turu poolt
seatud jõududest. Sedasi vaadates ei ole ükski radikaalne lähenemine
kasulik ühelegi praktikale.32

33 Mari Laanemets: Mäletavad kohad. Kaia Lehari, Virve Sarapik (Toim.). Koht ja Paik
/ Place and Location I (63−69) . Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia 2000 (lk 63)
Kohast rääkides eeldan, et ükskõik millisesse tühja ruumi sisenedes tajub ja märkab inimene
seda eelkõige varasema kogemuse põhjal. Nii leitakse uude ruumi sattumisel tasakaal,
toetudes teatavatele kogemustele ja mälestustele (teistest, eelnevatest ruumidest), ning
luuakse nii enesele paik. Siin võiks kõnelda ka tuttavate asjade pilgust, mis meid märkavad
ning määravad meie olemasolu ruumis, aga see viiks teemast liiga kõrvale.

Seepärast lähenen paikadele läbi isikliku kogemuse ja tasakaalu abil,
umbes nagu Mari Laanemets.33
Seega otsin ja vaatlen paiku, millel on minu silmis olnud tugev eripära.
Aktiivseid eneseväljenduse viise, kohti, kus autorid tunnevad ennast
aktiivselt, tähendusrikkalt, samal ajal konteksti tunnetades ning omas ajas
kohal olles. Ma ei sea ka endale radikaalseid seisukohti ega eesmärke,
vaid proovin läbi mängimise ja uudistamise selgusele jõuda, kas sarnast
asja on ka arhitektidele vaja.
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Kuidas ma kaevan
Ehk millise kuju leidis valitud teema praeguses ajas ja kontekstis.
Mängime alalõpmata. Mängin endamisi, mängin maailmaga. Lasteaias,
arvutis, metsas, teleka ees, voodis. Mängides või mängeldes asjadele
lähenedes olen ka ilmselt elus kõige rohkem õppinud. Puuonni polnudki
õunapuule vaja ehitada, kui kujutasin lihtsalt ette, et see oks on elutuba
ja too on köök. Minu enda ettekujutus mängimisest on selline: lähenen
millelegi siiruse ja huviga, suhestun ja ei oota kindlat tulemust. Tuleb mis
tuleb, siis vaatan edasi. Nagu lapsed, kelle õppimine koosnebki maailma
avastamisest läbi mängimise. Isegi Muumipapa kogemused tema enda
sõnade järgi selle peale kui Filifjonka arvab sirge seljaga, et “täiskasvanud
ei lase liugu, sest nad kardavad totrad välja näha.” näitavad, et lastel on
tihti õigus.34
Töö põhiosa koosneb kolmest mängust, neist kaks esimest moodustavad
atlase. Atlasel on kaks poolt. Üks koondab õppetegevused, millega puutume
kokku arhitektuuri õppides. Teine pool käsitleb paikasid ehk kogemusruume. Neid, milles maailma kohta juurde õpime ja uusi mõtteid saame
luua. See on katse luua dünaamilist eneseväljenduslikku mängumudelit.35

Kindlasti paljud on The Simsi mänginud, arhtektid kinldasti. Milline unistus!, elame õnnelikku elu eramajas, valge lippaed. Oi kui saaks veel lemmikloomade expansion packi ka!
SimCity oli veel põnevam. Ja Rollercoaster Tycoon. Ja Transport Tycoon. Need aksonomeetrias joonistatud ehitamise mängud - kõik võiks arhitektid olla ju?

Ülalmainitud atlase esimene pool on ehitatud arutimängu Transport Tycooni
renderdustele. See on üks ehedamaid näiteid mängust (kui Monopoly välja
arvata) mis töötab kapitalistliku maailma tööpõhimõtetel. Mängu eesmärk
on suure kaardi peale tõmmata sirgeid raudteid, maanteid, jaamasid ja
depoosid nii, et need ühendaks tööstusi ja tarbijaid. Linn ise ongi selles
mängus tarbija, mis kasvab, kui sinna vedada nafta- või põllumajanduse
saadusi, elektrit, posti ja reisijaid. Pilt, mille üks 15-aastane poiss saab
maailma toimimisest on laias laastus selline: “Istutan siia paar metsa, et
siis kuue tunni pärast kui 30 aastat mänguaega on edasi läinud, see maha
võtta ja rahaks teha.”36

Kuvatõmmis internetist

Sedasi mängud meie maailma kujundavadki, sarnaselt nagu teeb seda
Pixar või Hollywood. Loome endale mudeleid, et mõista või anda mõista,
milliseid reegleid võiks või peaks ühiskonna nägemuse järgi järgima. Seega
järeldan, et igas mängus on paiga- ja ruumiloomet - nad kujundavad meie
arusaamasid, meie ruumitaju ja suhtumist.

34 Tove Janssoni kirjandusteostele põhinev animeertud film, Hiroshi Saitō, Masayuki
Kojima: Muumioru lood 4-2 Muumioru uued elanikud https://vimeo.com/237921440
35 Robin Hunicke, Marc LeBlanc, Robert Zubek. MDA: A Formal Approach to Game
Design and Game Research, 2004 (lk 3)
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36 OpenTTD, Mängu kirjeldus ja ajaloost
https://www.openttd.org/about.html

Sissejuhatus: Alustamine / selgituse koht / mängureeglid

1. mäng ehk “Haridusmaastik” ehk Mõttemäng

Tegevused:

Atlase esimene külg kirjeldab maastikku ja võtab kuju lauamänguna, kus on etapiti arhitektuuri õppimine, tööriistad,
kultuur, omailm, rollid, eeskuju, töö jne. See kõik toimub lineaarses liikumises läbi õppetegevuste. Liikumise
trajektoor, mida võib käsitleda ka kui ajajoont, kirjeldab erinevaid õppimise momente algajast iseseisva arhitektini.
Mängija alustab valikust, puhtalt lehelt ja liigub mööda üldharidusteed (lastetuba, liivakast) edasi tööriistu omandades
keerulisemate juhtumiteni, kuni lõpuks täiesti iseseisva arhitektini (“pärismaailm”, “karjäär”), kes hakkab ise looma,
õpetama, harima.

•

Peale hakkamine

•

Ette võtmine

• Suhtlemine / tutvumine tegelastega
Igas mängus on tegelased. Siin vihjan sellele, et on kõikide tegevuste juures on ka inimesed kellega kokku puutume.
Igaühe teekonnal on omad tegelased, koolis ühed, kodus teised. Mõtle, kes sind inspireeris? Kes eluisu ära viis? Kes
toetab, kes kuulab?

Väljamõeldud ja poolenisti algoritmide genereeritud maastikul on need tegevused paigutatud pealtnäha suvalistesse
kohtadesse ja olukordadesse mis üldjuhul ei sobi omavahel kokku. Püüan siin lihtlabaselt tegevused oma kontekstidest
välja rebida ja viies neid sedasi kokku suvaliste kohtadega saavutan mõningase nihke omaenda (ja loodetavasti ka
kellegi teise) mõttemustrites.

• Aru saamine
Mängus on kohad kollased, sest neil on “vaim sees” - tegevus või sündmus. Lõppude lõpuks uks võiks igas majas
midagi ette kujutada. Meie vaatleme tegevusi, kus toimub õppimine, peamiselt ruumi kohta. Liigu mööda joont edasi
ja kujuta ette, mis need sündmused endast kujutavad või kuidas võiks teisiti?

See laud on minu mõttemängu esimene graafiline kehastus, mida tuleb kujutluses kaasa mängida. Käies läbi mänguruutude peab lugeja ennast antud tegevustesse pelgalt mõtteliselt paigutama. Lähtuvalt kohtadest ja tegevustest
püstitan ülesande või küsimuse, millede lahendamisega kogume punkte ja kasvatame arhitektile vajalikke isikuomadusi:
Ruumitaju, komponeerimise oskus, loominguline mõtlemine, loogiline mõtlemine, üldistusvõime, iseseisvus,
otsustamisjulgus, vastutusvõime, täpsus, koostöövõime, suhtlemisoskus, pingetaluvus, saavutusvajadus ja
ilumeel.38 Lisaks neile omadustele sõidab paralleelselt kaasa ka emotsionaalne karussell oma ärevuse, rahu, selguse
ja segadusega. Puudu on minu arvates sellest nimekirjast aga uudishimu. Kuid seda ilmselt kõigil pole ja õpetada
ka ei saa.

• Vastutamine
Arvutimängud on kujundanud meie arusaama maailmast juba enam kui 40 aastat.39 Mängud kujutavad olematut
maailma või simuleerivad reaalseid sündmusi. Siin on tegemist tycoon-tüüpi mängupõhjaga, mille meetod on korporatiivne majandustegevus ja eesmärk maavarade efektiivne ära kasutamine.
Kõik siin kasutatud graafilise materjaliga kaasnevad õigused kuuluvad tööde autoritele ja on kaitstud Creative
Commons litsentsi alusel.
1. saarestik: Kool / Tööriistad / Üldteadmised / Tutvumine / Avastamine

Tegevus, mis on seotud õppimisega.
Autori valik.

Ettekujuteldavad õpitavad isikuomadused.
Arhitekti kutsestandard.

Külapood
“Ajurünnak”

Siin sees saab kätte kõik
õlled ja taga aetud kõik
jutud. Parlament on koos
iga päev ja tegelikult
võib tarkusi isegi kõrva
taha panna. Kus on
kõige
kokkuhoidvamad
seltskonnad? Leia see
ja räägi mõne kodutu
inimesega juttu.

Koht, kus tegevus toimub.
Juhuslik.

• Kuulamine
Loengus, mentorit, juhendajat, suunamudijat, meediat vms. Argielu jälgimine. Kuuldu analüüsimine, järelduste
tegemine.

Kirjeldus ja/ või ülesanne.
Juhuslik, provotseeriv.

Loengus kuulamine on omaette oskus. Lihtne on juhtuma, et jutt läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja. Kuulamisega
käivad käsikäes ka empaatia ning sealt edasi (enese)analüüsi oskus. Vastamise ja kommenteerimise eeldus on hea
kuulamisoskus, mille valdaja omakorda suudab luua häid seoseid. Tekib olukord, kus inimeste mõteteis tekivad
seosed ja arendatakse ideid peas edasi. Loenguformaat laseb mõttel kaasa lennata ning aktiivne kuulaja võib avastada
ennast huvitavatelt radadelt. Kahjuks pärsib formaat edasist mõtete jagamist. Küsimuste voor on kas liiga kiire või
jääb julgete pärusmaaks.
• Arutlemine
Seminaris, pargis või muus istumise olukorras. Kaasamõtlejate leidmine, ühise keeleni jõudmine. Aga ka vaidlemine,
seisukoha muutmine, pudeli ringi saatmine või lihtne probleemi kohapeal lahendamine.
• Käsitöö
Maketeerimine, väikeses skaalas ehitamine, vormi andmine kätega hoomatavas suuruses. Praktilise väljundiga tööriist,
hindamatu oskus, kus käed on kui tasakaaluelundid maailmaga suhestumises.

Suhtlemisoskus +50
Koostöövõime +25
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• Näitamine
Näitus, esitlus, riputamine vms. Esitamine, aga ka ilma otsese vajaduseta juures viibida. Töö sellisesse etappi viimine,
et ta räägib enda eest. Julgus näidata, julgus kriitikat vastu võtta.

2. saarestik: Kultuur, Avalik Ruum, Rändamine, Enese Paigutamine
• Seiklemine
Sihitu ja ootamatu tulemusega liikumine, tahtlik avastamisele suunatud käimine. Osa inimese natuurist. Seiklushimu,
avastamisrõõm, ootamatused või uudishimu on edasiviivad jõud. Kuidas kellelegi, aga kui see tunne on, siis ei tohiks
takistada sellel toimumast. “Mis ei tapa, teeb tugevaks” võib täiesti olla kellegi jaoks elu juhtiv moto, teise jaoks
hullumeelsus.

Näitusel, ehk avalikult võib põhimõtteliselt kõike näidata ja ka erinevas formaadis. Konkreetsele publikule suunatud kaasaegse kunsti galerii-ülespanekust kuni bussi riputatud reklaamini välja, on kõik teatud sorti näitused.
Küsimus on aga see, mida selline kommunikeerimine vaatajale öelda tahab? Kas seda, et midagi peab tarbima, või
seda, et tarbimisühiskond on katk? Näituseformaadid on ühed väga adapteeruvad nähtused ja on juba ammuilma
galeriipindadelt ära kolinud ja selle pinna definitsiooni kõigutanud. Nad võivad üheaegselt nii šokeerida kui lihtsalt
meeldiva ruumikogemuse anda.

• Kaardistamine
Uurimise vorm, tööriist või tulemus. Asjade endale mingi süsteemi järgi selgeks kirjutamine, visualiseerimine või
lihtsalt ette manamine. Kaardistamine on üks võimalikest uurimistöö vormidest. Mõttekaart on hea tööriist siis, kui
näiteks erinevate osapoolte huvisid üheks heaks lahenduseks kokku on vaja panna.

• Joonistamine
Esitlemise vahend. Visualiseerimine. Harjutatav käeline oskus, mis tuleb kasuks, kui vaja kiiresti mõtteid pildiks
või skeemiks teha. Pea ja käte koos töötamine sarnaselt nagu seda on kirjutamine.

Töötoas näiteks keskendutakse lühemaks ajaks ühele teemale. Workshop ehk töötuba (ka “meistriklass”) on spetsiifilisele eesmärgiga kokku tulemine, kus tehakse fokuseeritud tööd ette antud raamistikus. Töötubade raames võib
tegeleda nii uurimusega, aruteludega, kuid ka näiteks talgutele sarnaselt ehitamisega. Õppimine ongi töötoa peamine
eesmärk - anda edasi teadmisi paralleelselt praktiseerides. Töötoa võib korraldada igaüks, omamata isegi ühtegi
tugevat oskust või teadmist, piisab vaid eesmärgist ja soovist teemat uurida.

• Lugemine
Lihtsaim uurimise vorm, tööriist, silmaringi laiendaja. Lugeda võib raamatuid, artikleid, lehti, teisi inimesi, olukordi.
Kõik mida loeme, jätab jälje, annab mõtteid juurde ja loob seoseid. Sarnaselt kuulamisoskusega on ka lugemisel
vajalik täielik tähelepanu ning sellele järgnev analüüs.

• Skrollimine
Ka prokrastineerimine, tühja passimine, aja raiskamine. Kuid kas on aja raiskamine?
Peab olema ka oskus lihtsalt pilk välja fokusseerida ning mitte millelegi mõtlema. Kas see nüüd just Instagrammis
või mõnes muus news feedis peaks toimuma, see on omaette küsimus. Meil on vaja osata ennast välja lülitada, asja
distantsilt vaadata. Aga peame ka endale aru andma, kui sõltume liialt influenceritest, meemidest või like-dest.

• Pidutsemine
Ehk puhkamine, stressi maandamine ja vaimse tervise turgutamine, tutvumine, jauramine. Täiesti vältimatu osa elust.
Pidutsemine ei pea tähendama higist öist klubikülastust, magamatust ja valesid otsuseid. Pidutsemine võib olla ka
lihtne koosviibimine. Eesmärk on puhata, lasta mõtted vabaks ja olla korraks loom enda sees. Iga inimene tegeleb
sarnaste tseremoniaalsete tegevustega, lihtsalt tuleb leida seltskond ja paik.

• Esitlemine
Oskus kuulatajega suhelda, vabanemine hirmudest oma ideede ees. Mõtte, projekti või töö selgesõnaline näitamine,
tavaliselt pildimaterjali abiga. Oma mõtteid korraks kokku võtta ja (ükskõik tegelikult) mis formaadis neid kuulavale
publikule ette kanda on esiteks privileeg ning teisalt tugev harjutus. Lisaks esitlemine annab tööprotsessi alati teatud
punkti või koma, mõttepausi või eemaldumise.

• Ette kandmine
Seminar, ülevaatus. Aga ka toore idee tutvustamine . Pigem aru andmine.
Julgus teistega jagada tundub kohati isegi haruldane. Seda takistavad näiteks enesekindluse või eelarvamustega
seotud mured: ”Mida teised küll arvavad?” Aga edasi liikumiseks on just seda teiste arvamust vaja, olgu see nii kuri
ja haiget tegev kui tahes.

• Vaatlemine
Uurimus millegi raames, reis, objektikülastus vms. Natuke nagu kuulamine, aga distantsilt ja nähtu üles tähendamine,
järeldamine või sellest õppimine. Vaatlemine on uudishimuliku õpilase kõige esimene samm. Vaadeldakse keskkonda,
kuhu satutakse, kellegi käitumismustreid või mõne süsteemi toimimist. Vaatlemise käigus kogutakse harilikult märkmeid, millest saab hiljem teha järeldusi, ning edasisi samme (näiteks kui vaatlemine on osa projektist). Vaadelda võib
salaja, omakeskis, kui ka lausa avalikku küsitlust läbi viies - eesmärk on sama, midagi uurides asjast juurde õppida.

• Uurimine
Konstruktiivne süvitsi informatsiooni kogumine. Koosneb omakorda vaatlemisest ja kuulamisest. Aktiivne pikemajalisem pühendumine tavaliselt eesmärgiga järeldada või millelegi toetuda. Kui vaatleja jälgib kedagi kõrvalt, siis
uurija läheb asjasse sisse - kogu informatsioon, või vähemalt asja erinevad küljed tuleb paljastada. Tulemuseks on
tervikpilt mõnest nähtusest, mis juba kätkeb endas ka varasemaid avastusi. Uurimuses õpitakse käsitletava teema
kohta kõige rohkem, sest see saab viljakalt kulgeda vaid siis kui uurijal on teema vastu tõsine huvi.

• Ajurünnak
Mõtete agressiivne kogumine, põrgatamine aga ka suhtlus ja arutelu. Lasteaias, tantsutunnis, õppustel, kriisisituatsioonis või pargis õlut libistades tihtipeale inimesed moodustavad ringi, aga miks? Kas ringis olemisel on mingi
teine usaldus, mingi teine hierarhia? Ringi asetamine pole teadlikult väga paljudes valdkondades, kus see võiks olla.
Ringis olemine vabastab paljudest kannustustest ja aitab rääkida teemadel, mida võib-olla muud moodi ei saagi.
Arutlemise ekstreemsem vorm, kus millelegi on vaja vastust või uut lahendust.

• Visandamine
Kiireloomuline märkimine, joonistamine, lihtsam ja valutum versioon joonistamisest. Tundub, et joonistamisega
võrreldes pole skitseerimisel üldse mingeid piire. Skeem võib sündida ka lihtsalt kahe kasti kokku tõstmisel ja enda
peas millegi ette kujutamisel. Visandamine on peas toimuva mõtte visualiseerimine, ning see ei vali vahendeid.
• Nokitsemine
Pisidetailidesse või asjasse süvitsi minemine. Mõni tegutsebki väikses skaalas. Teinekord ei saa arugi, millega ta
tegeleb. Ja peabki jääma arusaamatuks. Hobid ja huvid on väärtuslikud detailid meie elus, millele aeg-ajalt ei jõua
tähelepanu pöörata. Inimene peab laskma endal millessegi kirglikult suhtuda, olgu see kellegi jaoks nii piinlik kui
see ka ei ole ja kellelegi liiga ei tee.
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• Kirjutamine
Väljendusviis, mõtteselgus. Miski, mida peab meeletult harjutama ja teistega jagama, muidu jäämegi sellesse seisu, et
magistrant ei oska üldse kirjutada. Kirjutamine on väga levinud eneseväljenduse vorm. Sellel on palju vorme, kuidas
eksisteerida - alates esseest kuni poeesiani välja. Kirjutajaid on erinevaid, neid kes oskavad ja neid kes ei oska, kuid
tegelikult oskavad kõik, lihtsalt ei tohiks olla ootusi tulemusele. Igasugune mustand juba ütleb päris palju. Teistele
tuleb aga lugeda anda, muidu pole mingit tolku!

• Matkamine /ekskursioon
Sihitu rännak, linna või metsamatk, lonkimine jne. Looduses või linnas või mahajäetud kohtades, matkamine (või
ka rändamine, seiklemine, kõndimine) annab meelerahu. Erinevalt uudishimust juhendatud tegevusest on siinne
liikumine peaasjalikult vaimule puhkamiseks.

• Projekteerimine
Paljude eelnevate tööriistade kogum, projitseerimine, ette kujutamine, visualiseerimine, kirjutamine. Projekteerimine
on tulevikustsenaariumi samm-sammuline kirjeldamine. Olgu selleks siis ehitus oma kõikide osade ja etappidega
või kultuurisündmus, peab projekteerijal / projektijuhil olema alati ülevaade paljudest asjadest, mida ta üksipulgi ei
pruugi isegi osata. Veel peaks olema oskus adapteeruda muutustele (tellija, keskkond) ning vastavalt jätkata, juhtida.

• Ehitamine
Suures skaalas käsitöö, praktiline väljendusviis. Olulised oskused, et asjad paberile ei jääks ja üldse tekiks arusaam,
mis sinna paberile läheb. Ehitamiseni jõudmine on enamasti rohkem kui ühe inimese pingutus. Ehitamise akt ise on
võimsaim loominguline kogemus, mis pakub mõtetele täiesti teise liikumisvoo ning füüsilise rahulduse nii liigutamise
kui objekti valmimise näol.

Stuudioõpe on arhitektuurikoolides väga levinud õppimise vorm. Ülesanne on teviklik arhitektuurne projekt, töö
käigus läbitakse peaaegu kõik projekti (disaini) koostamise erinevad etapid. Tulemus on omanäoline disainiobjekt
/ planeering / hoone või teatud ruumilise probleemi lahendus. Juhendaja roll selles olukorras on anda oma ekspertnõuannet projekti valmimise ja idee vormumise käigus, juhtida tudeng õigele teele väärtushinnangute ja projektis
tehtavate valikute osas. Siin tooks välja iseseisva ja koostegemise vahe. Nii iseseisev töö kui grupitöö tekitab
pahatihti tööde vahel konkurentsi, mistõttu jäävad ideed omavahel jagamata ning seetõttu kannatab ideede sügavus.
Võistlusformaat kui selline süvendab klasterdumist gruppidesse, väljajäetust ja esiletõstmist - eristav hindamine ehk
teistega võrdlemine ei ole piisav tagasiside õppivale inimesele.
Konkurents oma olemuses on üks suurimaid vigasid süsteemis, mis peaks töötama kõigi hüvanguks ja looma seeläbi
inimlikke tingimusi. Konkureeriv maailm toodab kehvasid ruume ja odavat ehitust. Positiivne stuudioformaadi puhul
on see, et keerulistesse ülesannetesse on segatud praktilised probleemid, mille läbi õpib arhitektuurseid väljakutseid
lahendama. Probleem aga on, et tihtipeale puudub reaalne kokkupuude konteksti või relevantse referentsiga. Tudengid
vaevu vahetavad ideid omavahel ning tekib olukord, kus paljud vaevlevad samade probleemide küüsis, kuigi lahendus
oleks üksteisega tööde jagamine.

3. rannik: Avastamine, Iseseisev Õpe, Töö, Praktiline Maailm
• Analüüsimine
Süvendatud mõttetegevus olukorra või asja ümber. Ka kaardistamine või uurimine. Analüüs toimub enamasti peas
peidetud protsessina, kaasneb pea kõikidele uurimuslike tegevustega. Analüüsivõimet saab harjutada, kui teadlikult
pidevalt erinevaid probleemsituatsioone läbi käia. Lõpuks analüüsib ka igaüks oma kogemuste ja lugemuste baasilt,
seega võib ühel probleemil ka palju lahendusi ilmneda.
• Küsimine
Teadlik kahtlemine, asjade põhjuslikkuse otsimine. Aga ka lihtsalt uudishimu või uurimise tööriist. Küsimuse
püstitamise oskus. Õige küsimus annab õige vastuse. Tihtipeale me ei oskagi aimata, et tegelikult me lihtsalt ei uuri
(endaltki) õigeid asju. Kahtlemine ja erinevate lahenduste vahel laveerimine on loomingulise protsessi osa ja alati
ei saagi õigeid vastuseid. Ja kui õigeid vastuseid ei tule, siis tuleks minna tagasi küsimuste juurde.

• Demonstreerimine
Edasi õpetamine või selguse saamise järgmine tasand (ise õpetades õpin enim). Kõigil on vähemalt üks väike või
oskus, mida nemad oskavad paremini kui paljud teised. Olgu see siis loomulikult omandatud, teadlikult sisse harjutatud
või lihtsalt hobi, saab seda teistele näidata.

• Sekkumine
Mõtestatud tegutsemine mingis muus süsteemis, uurimuse tööriist. Aga ka katsetamine ja seeläbi võõrast keskkonda
tundma õppimine. Tihtipeale õpetatakse lastele, et ei tasu nina teiste tegemistesse ja protsessidesse toppida. Ilmselgelt
on maailmas inimesi, kes selle tegevuse najal elavadki. Sekkumine on loominguline tegevus, mis nõuab jälgimist,
lisamist ja tegutsemist. Natuke nagu olemasoleva retsepti kohandamine. Sekkutav ei pruugi seda hästi vastu võtta,
kuid kui maailmas poleks üldse sekkujaid, ei areneks see samuti üheski suunas.

• Osalemine / kaasa tegemine
Osa võtmine on juba pool võitu. Milleski kaasa löömine on enda kontrolli ära andmine ja enda juhendada laskmine.
Seda, kas sellest mingit kasu on, ei saa ennustada ja see on tihtipeale ka põhjus, miks juba eos osa ei võeta. Enne ei
tea midagi, kui pole proovinud.
• Improviseerimine
Ka etteplaneerimata käitumine või näitlemine. Oskus, mis tundub, et osadele on antud ja teistele kohe üldse mitte.
Tegelikult on tegemist harjutatava oskusega. Samamoodi on näiteks kirjutamisega, siin on vaja ennast sundida
rohkem sellistesse olukordadesse ja neist omakorda peab välja ujuma. Kohutavalt kurnav, kui ei suuda, kuid väga
andev, kui õnnestub.

• Treenimine / harjutamine
Teadlik süsteemne õppimine. Kindluse saavutamine konkreetses oskuses. Kehalised kultuurid nagu sport, muusika
vms nõuavad asja füüsilist sissekulutamist. Mõttetöö vajab samuti harjutamist, kuid leida üles seda aspekti, mida
täpsemalt treenida, on keerulisem. Iga treenitud muskel käes või ajus annab miski võime, see võime ja vajadus tuleks
lihtsalt kokku viia?

• Kommenteerimine / kriitika
Seisukoha võtmine, hääle tegemine. Julgem kaasarääkimine teiste töödes. Kui vahel on tunne, et mõni inimene võiks
küll suu kinni hoida, siis just neid tulekski kuulata! Just need vaatenurgad avavad uusi suundi sinu jaoks. Kaasamõtlev
riitika on kasulik ja edasiviiv asi. See, et me ei suuda seda vastu võtta või ise teha, on juba oma probleem. Praeguses
maailmas on kriitika sageli suunatud autorile, mitte tema ideele. Stiilis, et kui inimene ei meeldi, siis on ka iga tema
idee by default nõme.

• Praktiseerimine
Valitud tegutsemises enda proovilepanek. Selgus edasiste valikute tegemiseks.
Praktika on ka harjutamine. Kas praktiseerin erialaselt või lihtsalt väikest tegevust, on see nagu sisseelamise periood
ning saame endale kergema vaevaga öelda, kas see sobib või mitte. Omal nahal kogemine alles annab pildi sellest,
mis ees võib oodata.
Tudengipraktika on esimene kokkupuude “pärismaailmaga”. Minnakse väikese tasu eest tööle ennast üles töötanud
arhitektide alluvusse. Sarnaselt stuudiole võetakse töö käigus üle meetodid ja tööriistad konkreetsetelt juhendajatelt.
Positiivne selle juures on see, et tegeletakse reaalsemate probleemidega kui koolikeskkonnas. Mängu tulevad regulatsioonid ja piirangud, kliendid ja eelarve. Negatiivne aga see, et pilt jääb üsna kitsaks, ning tegelikel töö tegijatel
ja juhendajatel ei ole aega praktikanti kaasata kõikidesse detailidesse, mistõttu jääb suur osa projektist hoomamata
ning nähakse vaeva vaid kõige tüütumate töö osade kallal. Kui praktikakohast kujuneb töö ja kollektiiv sobib, leiab
tudeng endale kogukonna kuhu ta kuulub ja seab endale stardiplatvormi edasiseks karjääriks. Seda nii kogemuse kui
CV seisukohast. Praktikakohtadele paistab olevat Eestis hetkel suurem pakkumine, edukatesse büroodesse Euroopas
on aga väga suur konkurents.
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4. manner: Täiendõpe, Omailma Kujunemine, Õpetaja Roll, Eeskuju Loomine
• Networkimine
Enda maailmapildi avardamine läbi teiste inimeste, arvamuse kujundamine. Tutvuste loomine, enda positsioneerimine.
Kuna inimene on sotsiaalne loom, siis paraku toimivad kõik meie tegevused ja mehhanismid sotsiaalse võrgustiku
sfääris. Väljendid nagu “oma jope” või “käsi peseb kätt” on kahjuks või õnneks rohkem laetud ja mõjusad kui võiks
isegi arvata. Korruptsioon ei ole üldse ebaloomulik nähtus inimesele, sest tegelikult võib asja vaadata ka usalduse,
empaatia või samastumise pilgu läbi.

Koolid on üles ehitatud eeldusele, et elus on kõigel saladuseloor; et elukvaliteet sõltub
selle saladuse teadmisest; et saladusi kuuleb ainult korrapärases järjestuses; ja, et neid
loore oskavad õigesti kergitada vaid õpetajad. Koolitatud inimene näeb maailma kui ühte
salastadud pakikeste hunnikut, millede avamiseks peab omama kindlat sedelit.
Uued haridusasutused võiksid selle püramiidi lõhkuda. Nende eesmärk peaks olema lihtsustada õppijale ligipääsu, näiteks avada parlamendi kontrollruumi aknaid kui uksest läbi
ei saa. Peale selle peaksid sellised institutsioonid logipääsetavad kõigile huvilistele, ilma
tunnistuste ja kuuluvusteta - avalikud ruumid, milles eakaaslased ja vanemad väljaspool
tema vahetut silmapiiri muutuksid kättesaadavaks.37

• Juhendamine
Teadmiste ja kogemuste jagamine, sotsiaalne ja praktiline harjutus. Ei pea olema spetsialist, et juhendada. Ei pea
ka olema väga hea suhtleja. Vahel on inimestel vaja lihtsalt kedagi, kes ära kuulab. Loomingulise protsessi osa on
oskus leida endale pisikesi impulsse, juhendajaid nii väikeste kui suurte sammude ja protsesside tarbeks.

37

• Lammutamine
Lahti võtmine, edasijõudnud ehitamine kindlas vallas. Mitte ainult reaalseid hooneid aga ka üleüldse kõiksuguseid
settinud ja harjumuspäraseid (näiteks sotsiaalseid) konstruktsioone. Käsikäes kahtlemise ja küsimisega saab lammutamine olla proov nii endale kui ühiskonnale. Näiteks läbi sekkumise võib mõne traditsiooni vabalt maatasa teha.
Küsimus on seega, et äkki oligi siis vaja, kui nii kergelt lagunes?”

Ivan Illich - Deschooling Society 1970 (autori tõlge) (veel teiste mõtteid).

• Teraapia
Teadlik eneseabi, puhkamine, vedelemine! Me tihtipeale teeme sel teemal nalja, aga meeletult oluline oskus on puhkamine. Laiskus, liikumine, mõttetühjus, harjutamine või isegi looma moodi töötamine võib kellegi jaoks teraapiline
olla. Oluline on vaheldus ja oma vaimsetest lainetustest aru saada. Kord on hea päev, teinekord sitt.
• Võistlemine
Väga levinud viis saavutada parim tulemus. Konkureerimine esineb pea igas aspektis praeguses maailmaruumis.
Kui see maailmaruum ennast sama põhimõttega ka arendab, on sellel ka siis ideaalne lõpptulemus? Mille arvelt?
Sellele kõigele vastab kaotamine. Paneb nagu inimesed lihtsalt kahte leeri, või ei?
• Rolli mängimine
Aga ka lolli mängimine. Kõrvaltvaatamine, näitlemine, sotsiaalne uurimus, kehastamine. Vahel kasulik harjutus, et
ennast või oma loomigut kõrvalt vaadata. Ilma rollita on mängimine sihitu tegevus, mis lihtsalt seab endale meelevaldsed piirid. Tulemus on alati ootamatu ja hindamatu väärtusega, kui osata asja hiljem või jooksvalt analüüsida.
• Publitseerimine / avaldamine
Proovilepanek, teatud selguse saavutamine oma uurimuses, et seda jagada. Järjekordne julguse saavutamine. Asja
paberile paika saamine on huvitav nähtu -, tundub nagu oleks see formaat ainult kindlate valdkondade jaoks, kuid
tegelikult saab pea igasugu ja mistahes meediumis loomingut köita. Köitmine on nagu puhtandi tegemine, kuid võib
ette tulla ka täiesti mustandlikke publikatsioone. Iga looja võiks korra proovida formaati endale sobivaks painutada.
• Argumenteerimine / vaidlemine
Debatt, kindlus, sotsiaalne oskus. Paratamatu osa arvamustega loomade elus. Hea harjutus enese väljendamise
arendamiseks on näiteks lavastatud väitlus.
• Kaasamine
Isikuomaduste proovilepanek, sotsiaalse konstrueerimise tööriist. Kollektiivse töö oskused. Erinevatest rollidest
aru saamine. Üleüldse kedagi tegemistesse kaasata on paras pähkel. Kes sobib, kellel on mis omadused, mis moodi
keegi koos töötab jne. Igal võimalikul tegevusel on seda rikkam tulemus, mida rohkem päid selle üle on murtud.
• Osalemine
Enda elu teadlik elamine. Ilmselge.

38 Kutsestandardid: Volitatud arhitekt, tase 7, Tööks vajalikud isikuomadused
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10595621
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39 Riad Chikhani: The History Of Gaming: An Evolving Community, Techcrunch.com,
2015, https://techcrunch.com/2015/10/31/the-history-of-gaming-an-evolving-community/

2. mäng ehk paikade kollaaž ehk Läbimäng
Isiklikult õpetasid mind arhitektuurist, maailmast ja suhtlemisest palju
rohkem erinevad suvekoolid, juhuslikud juhtumised või projektid, millesse
sattusin. Need tekitasid uudishimu ja seetõttu said paljud käsitletud asjad
lihtsamalt selgeks. Hea näide EKA arhitektuuriõppes on esimese aasta
suvel toimuv ehituspraktika - õpitakse tööriistade kasutamist, ehitusplatsi
ülesehitusest ja omavahelistest suhetest märksa rohkem kui suletud
koolikeskkonnas.40
Sattumuslikud ja kaasahaaravad tegevused lõhuvad argisust ning köidavad
selle võrra rohkem tähelepanu. Koolikeskkonnas oli neid samuti. Võib-olla
kellegi teise jaoks rohkem kui minu, aga see ei olegi probleem. Võiks olla
rohkem asju, mida sellel ajal saaks avastada ja millesse süveneda - oma
teema leida.
“Paik” “Küll lõpuks paika loksub” või “Ses paigas on kuidagi eriti hea vaib”41
on selles töös sündmusega koht või siis lihtsalt sündmus või “platvorm”
või üritus või (kokku)sattumus. Lihtsalt öeldes koht + tegevus. Paikadele
saab näpu peale panna, paikade abil mäletame. Kui ma mõtlen ajajoonele
lähi- või kaugemast minevikust, siis mäletan neid referentspunktide abil.
AutoCadis on näiteks selline layer nagu “defpoints”42, millel programm
viitab nähtamatutele punktidele, mille järgi mõõtkett jooniselt infot saab.
Paik on umbes selline koht. Mõni kirjutab päevikusse, teine klõpsutab
telefoni camera rolli. Minu töös on aluseks just need paigad, mis ma olen
endale leidnud või kohad ja tegevused, mille eesmärk on olla (olnud)
paik teadmiste omandamise või erialaste väärtuste kujunemise teekonnal.
Siin kollaažis on näiteks (tudengite endi korraldatud) üritusi, workshoppe,
suvekoole, reise või kogunemisi pakkuvaid õppimise momente (projektide
kirjutamine, ehitamine, sekkumine, uurimine jne). Uurin, milline on nende
ruumiline vaste ehk kus nad on aset leidnud ja mismoodi on antud ruum
seda tegevust toetanud või kujundanud (tänav, mahajäetud hoone, mets,
linn või muu mitte-kooli ruum). Kuidas sünnib sündmuspaik, mis avardab
maailma või alustab diskussiooni?

Paikades võib funktsioon täiesti muutuda, kui neid valge lehena vaadelda.
Autori illustratsioon

See valim siin on ka väga isiklik ning töö mahu tõttu mitte just väga lai.
Analüüsid on subjektiivsed ja lõpuks võib nendest igaüks omamoodi aru
saada. Neil võisid näiteks olla mitu erinevat eesmärki või sain kuidagi
mõnest pildi, mida keegi ei kavatsenud maalida. Nimekiri pole ka kaugeltki
lõplik.

40 Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna ülevaade 1. kursuse suvepraktikatest
https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/tood/varjualused/

Seda ülesehitust (kollaaž ja kategoriseerimine) kannustas alguses mõte
kollektiivselt koostatavast kogumikust. Näiteks veebiplatvormina, kus
mängija saaks lisada küsimustiku ja näidete põhjal enda paikasid. Saaks
kokku suure andmebaasi ja analüüside kogumiku, nagu seda on näiteks
teinud endale online raamatukogu kujul Sheffieldis tegutsev School of
the Damned.43

41 Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=paik&F=M
42 Defpoints Layer, CAD programmis AutoCad
https://autocad.fandom.com/wiki/Defpoints_Layer
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43 Alternatiivse kunstikooli School of the Damned (Sheffield, UK) väljaanded ja kirjeldus
https://issuu.com/schoolofthedamned
https://schoolofthedamned.wixsite.com/sotd2019/about

1. Teekond, ehk tööriistad ehk meetodid

4. Teekond ehk sotsiaalne sideaine

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 nelja
projekti, mille eesmärk oli tuua tähelepanu ruumile või mõnele teemale:
sümpoosum, töötuba, sekkumine ja kaasamine:

Paigad, milles on näha tugevat sotsiaalset suunitlust, mille eesmärk on
inimesi kokku tuua või ehitada võrgustikku, näiteks ööelu ja peokultuuri
edendamine, sekkumine ja ruumi elavdamine, arhitektuuritudengite võrgustiku tihendamine ja rahvusvaheline suhtlus, rasketele majandustingimustele
kohanev õppekava ja seeläbi hariduse kättesaadavuse suurendamine või
kogukonnatunnetuse tugevdamine:

•

Muhu symposium (Muhu 2018)

•

The hitchhikers guide to sauna (Valga 2020)

•

Autovabaduse puiestee (Tartu 2020)

•

Vana-Kalamaja “kasvulava” (2019 - ...)

•

Lasnaidee (Tallinn 2014 - ...)

•

EKA Arhitektuuri ehituspraktika (Tallinn, Pedaspea 2010 - ...)

•

Mitteavalikud / ebaseaduslikud jagamisplatvormid (internet)

•

Naked island (Tallinn 2021 - ...)

3. Teekond ehk Tellingud ehk struktuur ja väärtused
Paigad, mis kirjeldavad tugevat veendumust ja kuidas see kajastub tegutsemises või ka kollektiivi struktuuris, töötamise viisides, kohtade
vahelistes liikumistes jne. Näitena on toodud neli projekti: mustandite ja
tööprotsessi väärtustamine, jätkusuutliku ehitamise ja arhtitektuuriloome
mõtteviisi propageerimine, kohaliku hääbuva (elamisviisi) väärtustamine
ja arhitektuuriga sidumine ning linnaaktivism.
•

Terribly Beautiful (Beauty Matters, TAB 2019)

•

You Tell Me collective (Helsinki 2019 - ...)

•

Project Boeritsa Hut (Sofia 2017-2019)

•

Tour d’öö (Tallinn jt. linnad 2015-2018)

•

EASA Network (1989-..) Valga Apathy 2020

•

UNI ööklubi (2014-2020)

•

The London School of Architecture (2015-...)

Koht, kus mängija/lugeja ennast postisioneerida saab. See kulmineerub
“portaalis”, mis asub aadressil Tööstuse tn 52c. Sellest saab omamoodi
lõppmäng, reaalne katsetus, mille füüsiline tegevus alustab kohe peale
selle magistritöö kaitsmist. Viimaks jõuab see kõik ringiga tagasi kujuteldavasse koolimajja, kus võiks mõttemänguna uuesti eelneva kollaaži
abil koolikeskkonna kokku panemist katsetada.

Näiteks katsetused või kokkutulemised, millel pole otsest saavututatavat
eesmärki, vaid on olulised tegevuse enda seisukohast. Siin on toodud välja
neli projekti mis kirjeldavad mängimist, ehitamist, avaldamist/jagamist
ning juhendamist/mentorlust/kokku toomist:
Trojan Horse Summer School (Helsinki 2019 - ...)

Ftopea (Ateena 2019-2020)

5. Teekond ehk enese positsioneerimise koht ehk alus:

2. Teekond ehk materjal ehk tegevused

•

•
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Kuidas kaasa mõelda (alust täita)
Umbkaudne raamistik millest lähtus ka paikade peale mõtlemine.
Proovi enda mälust sobitada ülaltoodud loetellu mõni projekt selle küsimustiku abil:
• Projekti (paiga) lühikirjeldus
Taust - miks, kus, mille raames vms.
Mis olid selle projekti / tegevuse / ürituse eesmärgid (kui on võimalik
oletada)?
• Plaanijärgsed ja planeerimata juhtumised
Kas projekti 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?
• Ruumianalüüs
Teise küsimuse abil proovi seda paika ruumiliselt analüüsida ja koosta
sellest edasi skeem või makett näiteks kolmanda mängu laual.
• Lisaküsimus
Milliseid väärtushinnanguid võiks projekti puhul esile tõsta?

Tervik moodustub ideede kogumikust. Autori illustratisioon aluse täitmisest.
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3. Makett ehk lauamäng

Magistritööd illustreeriv abstraktne makett koosneb sahtliga lauast, tühjast
mängupinnast ning erinevate suuruste ja kujudega klotsidest. Iga klots
tähistab iseseisvat elementi koolist või harimise protsessist, need elemendid
peab mängija endale alustuseks ise defineerima. Klotsid peavad tähistama
olulist osa mängija ideaalsest koolist. Klotside eesmärk ei ole maketeerida
füüsilist ruumi ega ideaalset koolimaja, vaid käituda kui mõttekaart või
diagramm.
Nendeks elementideks võivad olla näiteks:
Lugemine, raamatukogu ja kõik sellega seotu
Avatus ja võrdsus
Inimeste võrgustik ja interdistsiplinaarsus või koostöö teiste koolidega
Reaalne ühendus õppe ja praktika vahel
Kuivkäimla
Taimed ja rohelus
Majanduslik läbipaistvus
Sooline ja seksuaalne teadlikkus ning võrdõiguslikkus
Motivaatorid (väljasõidud, loengud vms.)
Keeleline rikkus
“Mitte-teadmise” kursus
Mentorid
Juhuslikud kohtumised
Jne.

Skeem kolmanda (laua)mängu kasutamisest. Autori illustratisioon

Need näited on proovitud läbi 2018. a Muhu sümpoosiumil, mille korraldas
MTÜ Eesti Noorte Arhitektide Liit umbkaudu 50-le arhitektuuritudengile
Eestist ja Baltikumist. Töötoa “Ideaalne kool” viis läbi Hannah Segerkrantz,
kes kohandas mängu tuginedes Offfence kollektiivi tegutsemisele 2018. a
Eindhoveni ülikoolis. Toonase kursuseprojekti eesmärk oli unistada ideaalse
õppekava üle ja prakitseerida seeläbi kollektiivset elamist-töötamist elades
terve semestri Matera linnas Itaalias.44
Tegemist ei ole sõna otseses mõttes lauamänguga vaid arutelupõhise
mänguga laual ehk interaktiivne, abstraktne discussion piece.
Maketi materjalideks on leidmaterjal, ehk uue katte ja viimistluse saanud
peeglilaud, mis võtab minimaalseks vähendatud töölaua kuju. Styrofoam
tahukad on otsus jääda klassikalise maketeerimise tööriista juurde
arhitektuurikoolides.
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44 Eindhoveni disainikooli tudengite kollektiiv, koduleht, 2018
https://www.offfence.ooo/

4. Lõppmäng
(Garaažiprojekti kirjeldav tekstiosa, graafiline osa atlasel)
Kuni 2018. aastani korraldas EKA Arhitektuuriteaduskond aastanäitusi
nimega “Lõppmäng”. Teise kursuse tudengite korraldatud (kujundatud ja
ehitatud) aastanäitus võttis kursuseprojekti vormi, ning pani kursuse koos
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.45
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 (ülalmainitud läbimäng) taaskord
osade arhitektuurikooli lõpetajate näituseprojekt, mis soovib eksponeerida
tugevate põhimõtetega 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.

Garaažiboksi eristab ju väiksest galeriist ainult üks õline auk.			
Autori illustratsioon (skeem plaanis)
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45

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

Lõppsõna

Tänusõnad
Siinkohal avaldan tänu
oma juhendajatele
pere(de) liikmetele
lähedastele sõpradele
kolleegidele
kõigile, kes on minuga viitsinud koos töötada
kõigile, kes on minuga sel õppeteekonnal kaasa teinud
aga veel
Ullale, Hansule, Johannile, Marile, Triinile, Arvile, Teodorile, Rossinale,
Giuliale,

Mängimise lõpetuseks võiks jõuda ringiga tagasi koolimajani.
Alustasime teekonda vaadeldes ainult tegevusi. Läbisime hulga kohti,
millel polnud nende tegevustega suurt seost. Tegin võib-olla ka kohatuid
nalju. Vaatlesime teatud väärtusi kandvaid projekte, mis minule isiklikult
ette on jäänud ja jõudsin selleni, et üks garaaž võiks sama hästi kõiki neid
tegevusi võõrustada.
Üks asi, mis kõikide nende projektide puhul oluline on, on see, et nende
edasiviivaks jõuks on kollektiiv sarnaselt mõtlevaid, samade eesmärkidega
inimesi. Kui kujutaks ette, et oleks üks seltskond arhitekte, keda see atlas
natukenegi intrigeeris, siis kas võiks neid paiku kombineerida ja vaadelda
tulemust kui ühte tegutsemismudelit ning paigutada see mõnesse ajahambale
või majandusmudelile jalga jäänud arhietktuuripärandisse? Luua uus paik?
Aga eks see jääb juba igaühe enda otsustada kas sellist asja vaja on.
Kogu see pundar siin paistab, ja on ka, kokkuvõte minu haridusteekonnast.
Läbisin selle aeglaselt aga samal ajal mõtiskledes ja vaadeldes. Kuna
leian, et kätte võetud teema on oluline nüanss ühiskonna toimimises ja
arhitektide rollis selles, siis võib-olla pole minu valitud käsitlusviis selleks
kõige sobivam. Sobiv oli see mängulisus aga magistritöö protsessi edukaks
läbimiseks, aitas uurimisele kaasa ja ausaltöeldes, oli ka lihtsalt lõbus.
Teema on suur ja lai, ilmselgelt minu jaoks üle pea, seega saangi kõige
enam usaldada vaatlemise tulemusi, teha üks vahepeatus ning vaadata
kuhu edasine tee viib.
Ja viimaks, püsitatud murekohad ei pruugi tegelikult üldse nii palju muret
valmistada, kui ma arvan. Kõik ei saagi aktivistid olla, ning äkki ei peagi
palju häält tegema. Äkki arhitektid on hoopis salakavalad ja tahavadki
maailma altpoolt parandada või siis õõnestada.
Kuid mis peast peaks kindlasti läbi käima on teadlik tegutsemine, vastutamine ja põhimõtete eest seismine.
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Kokkuvõte

Absrtract
This playful research on studying aims to give new insights on how to make
the process of studying and work more interesting, more fun and thereby also
more effective for students and young architects. This study concentrates on
architecture but applies to all fields of studying.

Mänguline uurimustöö püüab leida viise, kuidas arhitekti õppeteekonda
tähendusrikaste kogemuste võrra rikastada. Lisaks baasoskustele peame
leidma üles sotsiaalses ja kultuurimaailmas navigeerimiseks vajalikud
isiksuseomadused. Keerulist ja laia hariduse teemat enda jaoks hoomatavamaks tegemiseks olen valinud meetoditeks mängud.

My studies have taken me to various places, introduced me to many interesting people and made me think on how to make the process of creating
our common spatial world more rewarding to architects as well as to the
community. The way we study has a critical role here. Meaningful places and
open-minded, emphatic people should be the centerpiece of the education
as well as the architecture as a whole. An architect should be free of all the
constraints of the current society to be able to notice all the little details
and have the big picture in mind at the same time. Her/his first objective
should not be staying in the limits of the budget or meeting the deadlines of
the procurement but to create the best possible result for the community in
question. The fastest route to the best result is play – a cooperation of people
committed to the same goal and keeping the responsibility and impact of
the task in mind but still – play.

Magistritöö on ühest küljest uurimus ka minu enda kogemustes. Kuigi
olen valitud teemast huvitatud, siis endiselt ka võhik ning saan tugineda
vaid enda kogemustele ja alustatud uurimusele. Püüan aru saada kuidas
mind isiklikult õpetasid arhitektuurist, maailmast ja suhtlemisest palju
rohkem erinevad suvekoolid, juhuslikud juhtumised või projektid, millesse
sattusin. Näiteks tekitasid need enam uudishimu ja seetõttu said paljud
käsitletud asjad lihtsamalt selgeks. Lisaks kujundasin tugevamad hoiakud ja
väärtushinnangud läbi aktiivse osalemise ruumiloome erinevates skaalades,
ning läbi aktiivse suhtlemise ja enese positsioneerimise.
Magistritöö võttis kuju kolme mängu läbi:
Mõttemäng, ehk “haridusmaastik”, mis võtab õppetegevused, paneb
need arvutimängu maastikule, ning püüab punkte koguda arhitektide
isiksuseomaduste kasvatamise jaoks.

The basis of the study consists of three different games – Mind Game or
“Educational Landscape”, Play or “Collage of Places” and Board Game (the
model) or “Discussion piece”.

Läbimäng, ehk suur kollaaž on analüüs osadest paikadest, mis minu jaoks
õpingute käigus oluliseks said, ning püüab neist leida kõige olulisemad
tööriistad, meetodid ja väärtused.

The idea of the Mind Game is to create a shift in the way we are used to
think and study and see the world - to think creatively.
In Play I concentrate on meaningful places and events that have shaped the
way I have studied and ask how can we create a venue that expands our world
and starts a discussion? At the end of the Play I create my own meaningful
place at Tööstuse 52c in Tallinn – an exposition of some dissertation projects
of the School of Architecture.
The abstract Mockup consists of the table with a drawer, a playground and
blocks of different shapes and sizes. Every block marks an ideal element in a
study process that every player has to define for her-/himself. An open-minded
and conscious student/lifelong learner knows what and when she/he needs
to move on and expand her/his world.
I hope this intrigues some of my (future) colleagues to give this concept a
try and create new meaningful places.

Lauamäng, ehk abstraktne makett püüab vaataja panna mõtlema ise kujuteldava kooli peale nii, et annab klotsidele esmalt ise olulised omadused,
ning siis arutab seda kellegi teisega.
Mängud lõpetab lõppmäng, mis jätkub peale magistritöö kaitsmist, ehk
proovib kogutud materjali ja teadmisi paigutada ühte pisikesse garaažiboksi
Tööstuse tn 52c. Esimene tegevus saab olema ühisnäitus juunis 2021.
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