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Antud töö on olnud tugevalt inspireeritud asukohast ja Tallinna
kesklinnas ringi liikudes tekkinud huvist hoovide ruumiliste
võimaluste vastu.

Minu isiklik tähenduslik definitisoon hoovile kui

ruumile on töö algusest peale olnud kui kõige defineeritum ja
hubasem tuba linnakoes.
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ILLUSTRATSIOON 1. Tallinna Südalinna hoovid ja kontaktvöönd.

SISSEJUHATUS
Käesolev magistritöö otsib arhitektuurseid ja maastikuarhitektuurseid võimalusi Tallinna kesklinna väliruumi
aktiveerimiseks sisehoovide tüpoloogia kaudu. Täpsemalt tegeleb
magistritöö Südalinna, Kompassi ja Maakri asumite sisehoovidega.

Tallinna linnasüdames on lisaks tänavatele ja platsidele mitmeid
sisehoove, mille ruumikvaliteet on hääbumas ent millel on suur
sotsiaalne, kultuuriline, majanduslik ja linnaehituslik potensiaal
loomaks identiteeti kogu linnatuumikule.

Põhjamaises kliimas pole sisehoovid olnud kunagi väga
populaarsed ning neid on loodud rohkem privaatsuse tagamise
eesmärgil kui klimaatilistel kaalutlustel. Siiski ka Eestimaises kliimas
võib sisehoov pakkuda palju erinevaid võimalusi paremate
tingimustega väliruumi loomisel kui vabaplaneeringuline
linnakvartal.

Magistritöö seab hüpoteesiks, et kujundades hoovialasid mõistes
ruumi olemust linnakeskkonnas võib saavutada hästi
organiseeritud, aktiivses kasutuses oleva ja hoonetega suhestatud
välitoa, millel on suur roll kogu naabruskonna lõikes väärtusliku
elukeskkonna loomisel ja kohavaimu kujundamisel.

12 l 126

Magistritöö uurimisobjektiks on ruumi definitsioonid linnalises
kontekstis. Ruumi uurimise abil püüan jõuda oluliste
komponentideni, mille kaudu teha ettepanekuid hoovialade
organiseerimiseks.

Projektosas otsib töö võimalusi, kuidas väiksemad sekkumised
nii väli- kui ka siseruumis võiksid aidata kaasa ruumilise
identiteedi loomele, kvartalite kujunemisele kogukondlikuks ja
suhestatud elukeskkonnaks.

Töö esimene osa uurib ruumi mõistet linnalises kontekstis ja ruumi
definitsioone linnageograafias. Üheks linnaruumi osaks on lisaks
parkidele, platsidele ja väljakutele ka hoovid, mistõttu olen
otsustanud hoovide organiseerimiseks uurida linnas ruumi
kujundavaid tegureid ja definitsioone.
Töö teine osa annab põgusa ülevaate globaalse pandeemia
mõjutustest linnade avalikule ruumile.
Töö kolmas osa analüüsib ja kirjeldab projekti asukohta, toob välja
peamisi probleeme ning kajastab ettepanekuid ja strateegiaid
mille abil hoovialasid kujundada. Töö neljas osa kirjeldab
projektlahendusi toetudes võimalikule stsenaariumile valitud
hoovides Kompassi asumi ja Maakri tn hoovides.

13 l 126

1. RUUMI VÄÄRTUS LINNAS
Inimesed on koondunud linnadesse koos elama linnaliste eeliste ja
ühishüvede tõttu ning seega on juba pikemat aega maailmas
aset leidnud linnastumise protsess. Ennekõike pakuvad linnad
tegevuste rohkust ja lähedust1 mis muudavad linnad inimeste
jaoks atraktiivseks. Tegevuste rohkus ja lähedus eeldab aga
tihedust, mistõttu on linnad kompaktselt täis ehitatud keskkonnad,
kus vaba ruumi tihti napib.

Tallinna kontekstis on olukord teistsugune, sest Tallinn on olnud
kaua hõre linn, kus südalinnas on palju vaba ja arendamata ruumi.
Selle ruumiga on siiani üpris hooletult ümber käidud. See ruum
pole olnud väärtuslik, sest seda on olnud palju. Ajal, mil paljud
linnad maailmas on läbimas tihendamise protsessi, hakkab ka
Tallinna vaba ruum väärtust omandama, sest tajutakse et see on
resurss mis võib otsa saada.2

Selline situatsioon annab palju

eeliseid ja erinevaid võimalusi väärtusliku elukeskkonna
kujundamiseks linnasüdamesse ajal, mil paljud Euroopa linnad
seisavad silmitsi kasvava ruumipuudusega ning ülemaailmne
pandeemia sunnib inimesi jääma paiksemaks ja kasutama
rohkem kodulähedast avaliku ruumi.

1

Cullen, Gordon. The Concise Townscape. Oxford: Elsevier, 1961, lk 7.

Kallo-Kalberg, Merle. Kaidi Põldoja:Tallinna vaba ruumiga on seni hooletult ümber käidud. Eesti
Rahvusringhääling: 2021, kättesaadav lingil – https://kultuur.err.ee/1608190417/kaidi- poldojatallinna-vaba-ruumiga-on-seni-hooletult-umber-kaidud,. (külastatud 25.04.2021).
2
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Tallinna kesklinna ruumilise hõreduse näitlikustamiseks olen seda
kõrvutanud Helsinki kesklinna ja Kopenhaageni kesklinna
fragmentidega. Fragmendi asukoha valikul on lähtutud linna
peatänava asukohast.

ILLUSTRATSIOON 3.
ILLUSTRATSIOON 2.
Fragment Helsinki südalinnast. Fragment Tallinna südalinnast.
Perspektiivne peatänav
Peatänav
Narva maanteel ja selle ümbrus
Aleksanterinkatu ja selle
ALA SUURUS: 382 898 m2
ümbrus
VABA RUUM: 67%
ALA SUURUS: 382 898 m2
EHITATUD JALAJÄLG: 33%
VABA RUUM: 46%
EHITATUD JALAJÄLG: 54%

ILLUSTRATSIOON 4.
Fragment Kopenhaageni
südalinnast.
Peatänav StrØget ja selle
ümbrus.
ALA SUURUS: 382 898 m2
VABA RUUM: 37%
EHITATUD JALAJÄLG: 63%

Võrdlusest saab järeldada, et Tallinnas on tõesti palju rohkem
vaba ja täisehitamata ruumi kui lähinaabruses paiknevates
linnakeskustes. Vaba ruum võib olla oluline väärtus ja omadus, mis
tagab linnalise jätkusuutlikuse, sest see annab võimaluse luua
linnakeskkonda rohkem rohealasid ja avalikku ruumi.

Magistritöö tõstatab probleemi, et ehkki Tallinnas on teiste
linnakeskustega võrreldes palju vaba ruumi, ei ole hoonete vahele
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jääv linnaruum kooskõlas inimeste põhivajadustega. Sellest
tulenevalt ei funktsioneeri vaba ruum oma täiel potensiaalil.

Ehkki Tallinna Südalinn on võrdlemisi multifunktsionaalne ning
sealne päevarahvastik Tallinna kesklinna lõikes kõige tihedam,
hinnanguliselt 26 000 inimest ruutkilomeetril 3, ei ole linnaruum
inimestele atraktiivne. Kompassi, Maakri ja Südalinna asumites
elab kokku 3406 inimest4, kelle igapäevane elukoha lähedane
avalik ruum on tugevalt autostunud keskkond, mis ei soosi
jalgsiliikumist ega ajaveetmist linnaruumis. Väidan, et antud
asukohas peab olema inimesi ja jalakäijaid prioritiseeriv
linnaruum, sest seda kasutab ööpäeva lõikes suur hulk inimesi.

Päevarahvastik
(töötajad,
õppurid jt)

ILLUSTRATSIOON 5.
Päevarahvastiku arv 25x25 m
ruudustikus peatänava piirkonnas

Elanike arv

ILLUSTRATSIOON 6.
Elanike arv 25x25 m ruudustikus
peatänava piirkonnas

Tallinna linnavalitsus. Tallinn arvudes 2018., kättesaadav lingil - https://www.tallinn.ee/est/
g2677s125260. (külastatud 12.04.2021).
3

Tallinna linnavalitsus. Tallinn arvudes 2020., kättesaadav lingil - https://www.tallinn.ee/Tallinnarvudes-2020,-pdf,-19-MB. (külastatud 12.04.2021).
4
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Linnaruumina mõistame füüsilist ruumi, mis jääb linnas
hoonemahtude vahele. Linnaruum on lisaks füüsilisele nähtusele
ka sotsiokultuuriline nähtus ja seega olemuslikult semiootiline ehk
tähenduslik. Linnaruumi mõjutab iga kasutus, iga mõtestus ja
arusaam, sealhulgas ka millegi just linnaruumina äratundmine
eeldab selle semiootilisust.

5

Seega on linnaruumi kujundamisel

oluline mõista selle olemust ja kujundavaid tegureid. Magistritöö
teoreetilises osas uurin ruumi linnageograafilisi definitsioone, et
avada ruumi mõistet linnakeskkonnas ja seda mõjutavaid
tegureid.

Remm, Tiit. Tajuline, objektiivne ja sümboliline linnaruum Supilinnas, kättesaadav lingil - https://
www.academia.edu/31352756/Tajuline_objektiivne_ja_sümboliline_linnaruum_Supilinnas,
(külastatud 05.05.2021).
5
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1.1. RUUMI DEFINITSIOONE LINNAS

Antud magistritöö kontekstis käsitlen linnaruumi linnageograafias
esitatud üldiste põhikonteptsioonide läbi. Kõik definitsioonid on
üksteisega tugevalt põimunud ning mõjutavad teineteist
vastastiku:
Esimene ruumi definitsioon on konkreetne ruum. Konkreente ruum
hõlmab linnade füüsilist keskkonda, paiku, kus inimtegevus aset
leiab.
Teine definitsioon on mentaalne ruum, mida vaatlen kui inimese
subjektiivset kujutlust linnast ja selle osadest. Selles jaotuses
tulevad mängu inimeste subjektiivsed tunded ja kujutlused, mis on
seotud linna paikadega. Kohad aga tekivad inimtegevusest, kui
inimesed annavad tegevuste kaudu erinevatele kohtadele
tähendusi.
Kolmas ja viimane definitsioon on sotsiaalne ruum, kus kohtuvad
konkreetne ja mentaalne ruum ning sotsiaalne tegevus.
Sotsiaalset tegevust võib vaadelda kui kohtade hõivamist või
kasutamist. Oluline on märkida, et linnaruum, selle tähendused ja
ruumilised piirid ei ole kunagi täpselt samad kõikidele inimestele,
mis teeb linnaruumist kompleksse mõiste. 6
Järgnevates peatükkides vaatlen ruumi kolme definitsiooni
lähemalt ning püüan mõista ruumi olemust ja mõju inimesele ning
mil viisil seda paremini kujundada.
Jauhiainen, Jussi. Linnageograafia. Tallinn: AS Pakett, 2005, lk 72.
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ILLUSTRATSIOON 7
David Simi tihe-madal
linnamudel
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ILLUSTRATSIOON 8. Vaade hoovi Reimani tänavalt.

1.2. KONKREETNE RUUM

Konkreetne ruum on füüsiline keskkond, kus inimtegevus aset
leiab.7 See on tajutav ruum, millega on seotud materiaalsus ning
mida Edward W. Soja on nimetanud ka “esmaruumiks”, mis osutab
kogetavale, empiiriliselt mõõdetavale ja kaardistatavale nähtuste
maailmale.8 Väidan, et ehitatud keskkond avaldab mõju inimese
tajule, koha identiteedile ja kogemusele kohast. Seetõttu on kõik
ruumi definitsioonid linnas üksteisega tugevalt põimunud ning
oluline on ruumi kujundamisel arvesse võtta kõikidest
definitsioonidest tulenevaid komponente.

Antud magistritöö kontekstis vaatlen konkreetset ruumi kui
kolmemõõtmelist keskkonda, mida saab kirjeldada mõõdetavate
parameetrite abil. Ruumi erinevaid mõõdetavaid parameetreid on
palju ning antud magistritöö kontekstis on kajastatud olulised
näitajad toetudes David Simi linnamudelile.9 Järgnevalt on
esitatud olulisemad konkreetse ruumi mõõdetavad parameetrid,
mis on tähtsad linnalises keskkonnas ruumi inimsõbralikul
kujundamisel.

7

Jauhiainen, Jussi. Linnageograafia. Tallinn: AS Pakett, 2005, lk 72.

8

Soja, W., Edward. Thirdspace. Cambridge: Blackwell Publishers Ltd: 1996, lk 74.

9

Sim David. Soft City, All Island Press: 2019, lk 53.
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INIMMÕÕTMELISUS

Inimmõõtmelisuse mõiste on viimastel aastatel linnakeskkonna
kujundamisel muutunud oluliseks, sest on mõistetud selle mõju
sellele, kuidas inimesed linnaruumi kasutavad.
Linnaplaneerimine seisneb selle idee, mis on kujundatud kooskõlas
inimeste vajadustega., kandmises füüsilisse keskkonda.
Inimmõõtmelise ruumi põhimõtete järgi on välisruum inimesest
lähtuvas mõõtkavas ja tema liikumise kiiruselt hästi tajutav.
Mõningate mõõdupuudena saab eristada turvalist väliruumi,
jalgsi- või rattaga liikumise soodustamist, sotsiaalsete ja
kultuuriliste funktsioonide olemasolu ning kättesaadavust,
kogukondliku tegevust ja suhtlemist. 10
Antud magistritöös käsitlen inimõõtmelist ruumi inimese vajaduste
seisukohast, lähtuvalt Maslow vajaduste püramiidist teisendades
neid ruumi komponentideks, mis toetavad inimeste vajaduste
saavutamist linnaruumis:

ILLUSTRATSIOON 9.
Maslow vajaduste hierarhia ja linnageograafilised
ruumi definitsioonid.
10

Rahandusministeerium. Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks. 2018, lk 62 ja 92.
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ILLUSTRATSIOON 10.
Ruumi komponendid, mis toetavad inimvajadusi.
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Inimkeskse ruumi kujundamisel on oluline, et ruum toetaks
inimeste vajaduste rahuldamist. Illustratsioonil 10 on esitatud
komponendid, mille abil saab ruum linnalises keskkonnas toetada
ja parandada inimeste vajaduste tagamist.

VÄLISED TEGURID

Füüsiline heaolu on otseses seoses ilmastikuga. Seetõttu peab
linnaline väliruum pakkuma kaitset halbade ilmastikuolude eest
ning pakkuma võimlust heade ilmastikuolude nautimiseks.11
Heaolu seisukohalt on oluline, et väliruum pakuks tuulevaikust,
valgust ja soojust, varju nii päikese kui sademete eest ning
võimaldaks seda kasutada aastaringselt.

ILLUSTRATSIOON 11.
Ruumi komponendid, mis mõjutavad inimese füüsilist heaolu.

Gomes, Pedro. Factors of good public space use. XIII Coloquio Iberico de geografia. Respuestas de
la Geografia Iberica a la crisis actual., Universidade de Santiago Compostela, Oct 2012, Santiago de
Compostela, Spain, lk 608-618.
11
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TIHEDUS

Tihedus on omadus, mis võimaldab tegevuste rohkust ja lähedust
samaaegselt. Tihedus on millegi suur konsentratsioon vaadeldaval
alal. Erinevaid tiheduse näitajaid on uurinud ka Paulina Pähn oma
magistritöös, kus toob välja mahulise tiheduse, populatsioonitiheduse ja programmilise tiheduse.12
Mahuline tihedus on suhe vaba ruumi ja ehitatud pinna vahel.
Antud magistritöö kontekstis vaatlesin GSI (Gross Space Index),
mis kirjeldab suhet ehitatud pinna ja vaba pinna vahel13, et lihtsalt
viisil näitlikustada vaba ruumi ja hõivatud ruumi suhet. Antud
number on oluline, et kirjeldada ja võrrelda linnakeskkonnas vaba
ruumi olemasolu ning seda tuntakse ka täisehitusprotsendi nime
all.
Tiheduse analüüsimisel on oluline ka rahvastikutihedus, mis on
seotud inimeste arvuga kindlal maa-alal ning programmiline
tihedus, mis kirjeldab linna funktsionaalset mitmekesisust ja
funktsioonide paiknemist üksteise suhtes.

Pähn, Paulina. Otsides intensiivset tihendust. Strateegiate rakendamine Keldrimäe asumi näitel.
Tallinn: 2018, lk 14-21.
12

13

Berghausr Pont, Meta; Haupt, P.er. Space, Density and Urban Form. Holland: 2009, lk 95.
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POORSUS

Linnakeskkonna poorsus on oluline, sest see kirjeldab
ligipääsetavust. Poorsuse mõistet iseloomustab tühimike
olemasolu ning pinna poorsust saab mõõta läbi selle ava ja pinna
suhte. Arhitektuurselt on olulised materjalid, fassaadide
liigendatus, sissepääsude olemasolu ja akende osakaal.
Linnaruumi poorsust kirjeldavad läbipääsud ja tänavavõrgustik.
Poorses linnakoes on tihe tänavatevõrgustik ning sise- ja väliruum
on tugevalt põimunud. Magistritöös on autor kasutanud poorsuse
hindamisel mõõdupuuna N (Network Density) indeksit, mis
kirjeldab teedevõrgustiku pikkust vaadeldaval alal ruutmeetri
kohta.14 See kirjeldab tänavavõrgu tihedust ja ligipääsude
konsentratsiooni. Linnaruumis on suur tähtsus tänavavõrgustikul ja
ligipääsetavusel. Tänavad on ennekõike liikumisruumid, mis
tagavad inimeste juurdepääsetavuse ja liikumise piirkondade
vahel. Olemisruumidest on linnakeskkonnas olulised väljakud,
platsid ja pargid, ent hoove nähakse tihti vähemtähtsatena.
Hoovidel on oma funktsioonist tulenevalt linnapildis olnud
teisejärguline ja utilitaarne roll, kuid oma ruumiomadustelt on
hoov võimalusterohke linnaelement, mis on linnaruumina
võimeline edukalt täiendama avarate linnaliste ruumiolukordade
mitmekesisust kõrvuti väljakute ja platsidega. Poorset linnaruumi
võib mõista kui pidevat erinevate ruumiolukordadega süsteemi,
kus vahelduvad avatud ja suletud ruumisituatsioonid.
14

Berghausr Pont, Meta; Haupt, P.er. Space, Density and Urban Form. Holland: 2009, lk 148.

25 l 126

Tänav

Hoov

Park

Väljak

Käik

ILLUSTRATSIOON 12.
Erinevate ruumiolukordadega süsteem linnas, kus vahelduvad
avatud ja suletud ruumisituatsioonid
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1.2.1. HOOV

Sisehoov on ruum, milles kohtuvad paljud erinevaid ja
vastanduvad ruumiolukorrad. Seda saab kirjeldada kui ruumi, mis
on samaaegselt nii suletud kui ka avatud. Seda piiritlevad
ümbritsevad seinad ja hoonemahud, mis defineerivad ruumi, ent
avatus taevale annab aimu väliruumist. Ruumiolukordade
vastandumist kirjeldab ka sisehoovi loodav privaatsus, mis
samaaegselt omab fookuspunkti enda sisemuses, mida võib
vaadelda kui lavalist situatsiooni teatrisaalis. Seega on sisehoov
oma olemuselt piiratud ent sotsiaalne ühisruum, kus moodustub
linnakeskkonnas väärtuslik poolprivaatne ruum. Selle ruumi
kohalolu ja olemus tühjuse kaudu selle sisemuses.

Tallinna kesklinna hoovialad on võrdlemisi suured ja hõredad.
Ümbritsev hoonestus inimmõõtmeline, sest hoonestus on
valdavalt kuni viiekorruseline ning Jan Gehli järgi suhestub hoone
tänava või ümbritseva linnaruumiga just kuni viienda korruseni.15
Tulenevalt oma suurusest ulatub aga enamikesse hoovidesse
päikesevalgus ning hoov on päeva vältel päikseline ruum. Samuti
pakub mugavustunnet tuulevaikus ja kohati isegi linnulaul.
Hoovide poorsus inimtasandil on vähene, sest paljudesse
hoonetesse pääseb tänavapoolsest fassaadist ning otseühendusi
hoovi on vähe ning paljud läbipääsud on suletud. Hoovid on
15

Gehl, Jan. Linnad Inimestele. Tallinn: Yoko Oma 2015, lk 41.
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üleküllastunud parkivatest autodest ning ruumis puuduvad
inimõõtmelised elemendid nagu pingid või rattahoidjad.

ILLUSTRATSIOON 13.
Hoov Tallinna Südalinnas.
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1.2.2. VÄLJAVÕTTEID HOOVIDE AJALOOST

Sisehooviga elamu on üks vanimaid ehitatud keskkonna vorme.

16

Seega on see alati olnud lahutamatu osa inimeste igapäevaelust.
Eramu tüpoloogial on palju erinevaid vorme ning selle tunnused
varieeruvad vastavalt kliimale ja kultuurile. Kõige esimene
sisehooviga elamu pärineb Sumerite perioodist17. Hiljem on
tüpoloogiat laialdaselt kasutatud lääne kultuuris näiteks AntiikKreekas ja Vana-Roomas. Vana-Roomas arenes tüpoloogiast
välja aatriumiga hoonevorm, mille keskel paiknes vihmavett koguv
veesilm.

18

Sisehoovid on ajalooliselt olnud tugevas seoses vee- ja

looduselementidega. Antud tüpoloogia on olnud ajas muutuvate
inimeste vajaduste suhtes paindlik, mida näitlikustab asjaolu, et
aegade vältel on see leidnud kasutust nii elamuarhitektuuris,
religioossetes hoonetes kui ka avalikes hoonetes. Tulenevalt oma
võimest reguleerida hoone mikroklimaatilisi omadusi, on seda
kõige laialdasemalt kasutatud soojemates kliimades, kuid sellel on
pikk traditsioon ka Põhjamaises kliimas. Nii on Skandinaavias
algselt sisehoove kasutatud loomade kergemaks karjatamiseks,
kuid aegade jooksul kujunesid sisehoovidest hädavajalikud
ruumid, kus tehti süüa, pesti ja kuivatati pesu, tehti tööd, koguneti

16

Edwards, Brian. Courtyard Housing. Past, Present & Future. Taylor & Francis Group: 2006, lk i.

Ayhan, B., & Neslihan, D. The Influence of climate and privacy on indigeneous courtyard houses in
Diyarbakir, Turkey. Scientific research and Essays, 2011, lk 908-922.
17

Abass, F., Lokman, H., I., Solla, M., A review of Courtyard House: History Evolution Forms, and
functions. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences: 2016, lk 257.
18
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ja sotsialiseeruti. Sarnselt Dalarna talule19 toimis ka Moragårdeni
talus hoov talu vestibüülina, mis on ka talu moodustavate hoonete
omavaheline organiseerija ja seega ruumiline element, millel on
kõrge priotiteet.

ILLUSTRATSIOON 14.
Moragårdeni talu,
Skansen, Rootsi.

ILLUSTRATSIOON 15.
Moragårdeni talu,
Skansen, Rootsi

Ka kohalikust taluarhitektuurist saab tuua paralleele sisehooviga
elamutest. Näiteks kinnise hooviplaneeringuga setu taludest, milles
hoonetevahelised avad suletakse väravate ning palktaradega
nõnda, et moodustub täielikult suletud hoov ehk nn kindlushoov.20

B., Culjat, R., Erskine, Siseõue kontsept. Katkendid tekstist “Kliimatundlik sotsiaalne ruum:
skandinaavia perspektiiv”. Ehituskunst #59: 2018, lk 145.
19

20

MTÜ Vanaajamaja. Setomaa traditsioonilise arhitektuuri põhijoonis. Greif: 2014, lk 19.
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ILLUSTRATSIOON 16.
Kinnise hooviplaneeringuga talu
skeem. Lõhmuse talu, Antkruva küla.

Linnakeskkonnas omandab sisehoov teistsuguse iseloomu, sest
paratamatult konkureerib see tänavaruumiga. Nii näiteks 19.
sajandil Berliinis ja Kopenhaagenis, kui sealne rahvaarv hüppeliselt
kasvas, ehitas linn ruumipuudusest tulenevalt eliitsete
tänavaäärsete majade taha töölistele palju hoovimaju. Levis
arusaam hoovist kui vaese inimese elupaigast, mis on pime,
ülerahvastatud ja teisejärguline ruum ning kus paiknevad köögid,
tualetid, kuurid, abiruumid, tagatrepid ning muu hädavajalik
teenindusruum.

ILLUSTRATSIOON 17.
Sisehoov Kopenhaagenis 19.
sajandil.

ILLUSTRATSIOON 18.
Sisehoov Kopenhaagenis 19.
sajandil
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Hoovimajade ja abihoonete traditsiooni kirjeldab Tallinna
kontekstis ka Kompassi asumi ajalugu, mis ulatub samuti 19.
sajandi algusesse kui rahvastiku koosseis suurenes tatarlastest
Vene sõjaväelaste arvelt. Asumi eripäraks oli vana puithoonestus
ja kohaliku pärimuse järgi ehitati selles piirkonnas kõigepealt
krundi tagumisse ossa kuur, seejärel kõrvale teine ning hiljem
majandusliku olukorra paranedes rajati tänava äärde
kahekorruseline puitmaja. Maja koos kõrvalhoonetega moodustas
keerulise laburündi oma kõverate ja pimedate koridoride ja
salapäraste tagahoovi väljapääsudega. 21

ILLUSTRATSIOON 19.
Väike Kompassi 2, 1938.

ILLUSTRATSIOON 20.
Väike-Kompassi tänava vaade
Tuletõrjemaja suunas, 1977.

Asumi hoonestus sai tugevaid purustusi 1944. aasta
märtsipommitamises, millele järgnes stalinismiaegne linna uuesti
ülesse ehitamine. Alale rajati järk-järgult uusi linnamaju ning püüti
jätkata ja tõlgendada traditsioonilist perimetraalset linnehitust.
Ajapikku kadus Kompassi asumi puithoonestus ja tihe hoonevõrk

21

Nerman, Robert, Lõhmus, Leo. Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed, Tallinn, 2013, lk 74.
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linnapildist. Nõukogude aegse kollektiivsuse võtmes oli hooviala
kõikide elanike ühisala, kus oli mõeldud nii privaatsemat sorti
tegevustele kui ka ühistegevustele.

ILLUSTRATSIOON 21.
1956. aasta kvartali planeeringu
joonised

ILLUSTRATSIOON 22.
1956. aasta kvartali planeeringu
joonised

ILLUSTRATSIOON 23.
Ajalooline tänavavõrgustik.

33 l 126

ILLUSTRATSIOON 24.
2021. aasta hoonestus 1856.
aasta kaardil.
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1.2.3. FUNKTSIONAALSUS

Vaatlen sisehoovi erinevaid ruumilisi potensiaale kahes jaotuses;

tüpoloogiast tulenevad olemasolevad ruumikvaliteedid

tüpoloogiast toetatud võimalikud ruumikvaliteedid

ILMASTIKUKINDLUS

Klimaatilisest aspektist on sisehoovidel palju omadusi.
Kui troopilistes kliimades on tüpoloogia end hoone kliima
reguleerimisel juba kehtestanud, siis ka põhjamaises kliimas võib
seda sarnaselt kasutada. Kiviseinad ja katendid koguvad endasse
päikese soojust ning kiirgavad köetud pindade soojust, aidates nii
pikendada suvehooaega. Lisaks hoiavad ümbritsevad seinad
eemal ka külmad meretuuled. Nii võib sisehoovidest ka Eesti
kliimas saada kevadel ja sügisel inimeste meelispaik.
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ILLUSTRATSIOON 25.
Tuulevaikne hoov mere
ääres
Kultuurikatla aed

ILLUSTRATSIOON 26.
Tuulevaikne hoov
mere ääres
Noblessner kvartalii
sisehoov

SOTSIAALSUS

Inimene on sotsiaalne olevus ning ükski sotsiaalne grupp ei jää
püsima ilma pideva suhtluseta. Seda väidet saab linnakeskkonnas
toetada keskse ühisruumi olemasolu, näiteks sisehoovi ruumiline
süda, mis jääb kõikide teiste funktsioonidele tee peale.22
Sotsiaalne potensiaal väljendub ruumis, mida sisehoovi
tüpoloogia loob oma keskse rõhuasetusega. Keskne hoov on
piiratud mitmete erinevate hoonetega, kus elavad erinevad
inimesed. Hoovialad, mille trepikojad avanevad sisehoovi pakuvad
võimalusi juhuslikeks kohtumisteks naabritega. Seega on suurem
tõenäosus, et erinevates hoonetes elavad naabrid kohtuvad just
hoovis. Juhul kui hooviala organiseerimine ja heakord on jagatud

Alexander, Christopher. A Pattern Language Towns, Buildings,
Construction. Oxford: Oxford University Press, 1997, lk 621.
22
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erinevate korteriühistute vahel, siis soosib hoovi korrashoidmine
ühistegevusi ja kogukondliku eluviisi. Situatsioon, kus esimese
korruse kaubanduspinnad avanevad nii tänavapoole kui ka hoovi
poole, pakub rentnikele paindlikku ruumi. Lisaks otseühenduse
olemasolu toast hoovi aitab sise- ja väliruumil põimuda. Kohvikud
saavad laieneda nii tänavale kui hoovi, pakkudes külastajele
erinevaid ruumilisi võimalusi. Väliste tegurite eest kaitsev väliruum
pakub inimestele heaolu ning loob eeldused olemisruumiks ning
on kokkusaamise kohaks. Seega on hoov sobiv koht erinevate
ürituste ja näituste korraldamiseks.

Näiteks on Eestis viimastel

aastatel populaarsust kogunud tänavafestivalid.

ILLUSTRATSIOON 27.
Festival või laat.
Aparaaditehase sisehoov

ILLUSTRATSIOON 28.
Väliterrassid ja galerii.
Telliskivi Loomelinnaku
hoov
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LISARUUM

Sisehoovi saab paigutada ka erinevaid teenindavaid ruume pesupesemise ruum, ühisväliköök, tööriistakuur, kasvuhoone,
töökoda, rattaparkla jne. Selliste funktsioonide hoovi paigutamine
jätab rohkem ruumi eluruumidele ja ärifunktsioonidele hoone sees
ja soosib juhuslike kohtumiste arvu naabite vahel. Ajalooliselt on
paljud kesklinna hooned projekteeritud soklikorrusega ning
panipaigad paiknevad keldrikorrusel, kuhu eriti vanemate hoonete
puhul on ligipääs lapsevankri või rattaga raskendatud. Seega võib
hoovi paigutatud abihoonetega tagada parema ligipääsetavuse
inimestele esmatähtsatele funktsioonidele.

ILLUSTRATSIOON 29.
Hoovimajadena kasvuhooned.
Veerenni Kvartali sisehoov

ILLUSTRATSIOON 30.
Hoovimajadena rattaparklad
Kopenhaagenis
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DEFINEERITUS JA TURVATUNNE

Üks oluline ruumikvaliteet, mis on tüpoloogiale omane, on ruumi
defineeritus. Sarnaselt hoonetele omase ruumiga, mida
defineerivad välispiirded, moodustub linnakeskkonnas
perimetraalsetest hoonetest piiratud hoovi näol välituba. Piiritletud
ruumid loovad privaatsust ja turvatunnet, mis on vägagi nõutud
kvaliteedid linnalises keskkonnas. Fakt, et ruum on kaitstud nii
füüsiliselt kui visuaalselt tähendab, et see annab ennast kasulike
tegevuste valda - ühtepidi siis siseruumi pikendusena või teistpidi
lisaruumina, kus teised tegevused saavad toimuda. Kaitstud
ruumid on ajas paindlikud, püsivatele funktsioonidele või
hooajalisele kasutusele. Lisaks ka tulevikulisele laienemisele.23
Camillo Sitte on kirjutanud, et hea ruumi ja väljaku põhiline eeldus
on piiritletus.24 Kui hoovialadel on parkimine hästi organiseeritud
või viidud hoovist välja, pakub hoov eelkõige lastele turvalist
keskkonda mängimiseks. Samuti on hoov oma turvalise ja
piiritletud alaga sobilik keskkond haavatavamatele
ühiskonnagruppidele. Turvalisuse tagamise eelduseks hoovides on
siiski hoovide aktiivne kasutamine25, otseühenduste olemasolu
hoonetest hoovi26 ning piiritletud ja elanikega isiklikult suhestatud

23

Sim, David. Soft City: Building Density for Everyday Life. Washington, Island Press, 2019, lk 71.

24

Sitte, Camillo. The Art of Building Cities. Ravenio Books: 2015, lk 40.

25

Jacobs, Jane. The Deaths and Life of Great American Cities. Vintage Books Edition, 1992, lk 35.

26

Gehl, Jan. Life Between Buildings. Washington, Island Press: 2011, lk 187.
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maa-ala olemasolu.27 Piiritletus aitab inimesel end tunda
kaitstuna.28
Suletuse psühholoogiline eelis on see, et tekib mingi kindel koht.
Vaba planeeringuliselt tekib üldine ruum, hooned mõjuvad kui
objektid ruumis. 29

ILLUSTRATSIOON 32.
ILLUSTRATSIOON 31.
Turvaline ruum, kuhu jätta mänguasju Turvaline ruum, kus kuivatada
ja muid personaalseid esemeid üleöö pesu. Sisehoov Kopenhaagenis.
välja. Sisehoov Kopenhaagenis.

ILLUSTRATSIOON 33.
Tänavaruumi ja hooviruumi piiritletuse
võrdlus.

ILLUSTRATSIOON 34.
Suletus ja turvatunne.

Newman, Oscar. Creating Defensible Space. Center for Urban Policy Research Rutgers University:
1996, lk 74.
27

Nielen, Doris; Lily Ronen.C hallenging the definition of boundary
Architectural studies: The genesis of metropolitan spaces, 2009, kättesaadav lingil - https://
www.eddaidee.nl/_content/0402_challenging-the-definitions-of-boundary_december-2009.pdf,
(külastatud 04.05.2021)
28

29

Cullen, Gordon. The Concise Townscape. Oxford: Elsevier, 1961, lk 7.
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LOODUSE JA EHITATUD KESKKONNA PÕIMITUS

Ajalooliselt on sisehoovid olnud tugevalt põimitud looduse ja veeelementidega.30 Linnakeskkonnas paiknenevad sisehoovid on
rohkem eraldatud transpordivahenditest põhjustatud õhusaastest
kui tänavaruum, ning see annab suurema võimaluse ka
linnaaiandusega tegelemiseks. Kuna talvisel perioodil kasutatakse
Tallinna kontekstis libedusetõrjeks ka soola, ei pea tänavaruumis
paiknev haljastus sellele tihti vastu. Hoovialadel selline vajadus
puudub, mis annab suurema võimaluse püsiva liigirikka kõrg- ja
madalhaljastuse loomiseks. Samuti on hoovides suurem võimalus
kliimaneutraalse Tallinna strateegia järgimiseks sademevee
kogumise ja teiste tööriistade abil.31
Looduses viibimisel on inimesele tervendav mõju, sest sellel on
võime tuua inimene tagasi kontakti ennast ümbritsevaga ning see
paneb unustama negatiivseid mõtteid.32

ILLUSTRATSIOON 35.
Vihmavett koguvad basseinid koos
pingiga Kopenhaagenis.
30

ILLUSTRATSIOON 36.
Lopsaka haljastusega
sisehoov Berliinis.

vt eelpool lk 28.

Tallinna Linnavalitsus. Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja
kliimamuutustega kohanemise kava. Tallinn 2021.
31

32

Keedwell, Paul. Headspace. The Psychology of City Living. London: Aurum Press 2017, lk 11-12.
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VAIKUS

Nagu hoovialad on linnakeskkonnas rohkem kaitstud õhusaaste ja
autode eest, on need kaitstud ka transpordist tuleneva müra eest.
Seega on hoovidel restauratiivne mõju inimese närvisüsteemile.
Liigne müra põhjustab inimestes pingeid, ärritust, raskendab
otsustusvõimet, keskendumisvõimet ja kontrolli emotsioonide üle.33
Hoovid pakuvad kiire elutempoga linnakeskkonnas paika pausiks,
hingetõmbeks ja enesepeegelduseks.
Vaikne ruum on ka vaimset tööd soosiv keskkond, sest vaikus aitab
inimesel paremini keskenduda. Lisaks aitab see linnamürast
eraldada meeldivad helid. See on oluline ka näiteks
suhtlustasandil, sest mürast ülekoormatud ruumis on suhtlemine
raskendatud.

ILLUSTRATSIOON 37.
Veelemendiga taskupark
New Yorgis.

33

ILLUSTRATSIOON 38.
Vaikne Taskupark
Xinhua, Shanghais

Keedwell, Paul. Headspace. The Psychology of City Living. London: Aurum Press 2017, lk 206.
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LINNAEHITUSLIK LISANDVÄÄRTUS

Kõikidest eelpool nimetatud väärtustest ja võimalustest
moodustub kokku suuremate võimaluste kogum, mida linna lõikes
hoovialadega saab luua. Ennekõike peitub see keskkonnasõbraliku
ja sotsiaalselt kaasava programmilise võrgustiku loomises.

Näiteks viis Kopenhaageni linn aastatel 2013-2017 läbi mitmeid
näidisprojekte, kus sisehoovidesse loodi vihmavett koguvaid
taskuparke. Linn rahastab kümmet projekti aastas eesmärgiga
renoveerida ja kaasajastada vanu sisehoove, mis moodustaksid
sidusa hoovivõrgustiku, soosiksid inimestevahelisi kokkusaamisi
ning aitaksid lahendada klimaatilistest muutustest tulenevaid
probleeme linnakeskkonnas.34

ILLUSTRATSIOON 39.
Projektis renoveeritav sisehoov
Kopenhaagenis.

ILLUSTRATSIOON 40.
Projektis renoveeritava sisehoov
visioon.

Klimakvartet. Kättesaadav lingil - http://www.klimakvarter.dk/wp-content/2013/03/
klimakvarter_ENG_low.pdf., (külastatud 04.05.2021)
34

43 l 126

ILLUSTRATSIOON 41.
Kopenhaageni sisehoovide visioon.
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2011. aastal võitis Ecosystema Urbano konkursi Albertslund Syndi
sekkumiste jaoks, et renoveerida tuhat Kopenhaageni sisehoovi.
Konkursi ülesandeks oli luua visioon hoonete renoveerimiseks ning
pakkuda välja ideid, kuidas parandada Albertslund Syndi piirkonna
ruumikvaliteeti.

Töö pakkus välja peamiselt maastikuarhitektuuseid lahendusi, et
anda paindlikumasse kasutusse rangelt funktsioneeritud tsoone ja
võimaldada nendes ruumides uusi tegevusi. Lisaks loodi uusi
struktuure, mis integreeriti linnaruumi, et suurendada linnaruumi
funktsionaalset tihedust.
Projektiga sooviti julgustada individuaalset ja kollektiivset vabadust
ruumi organiseerimisel. Säilitati hoonestus, planeeringuline idee ja
infrastruktuur, kuid muudeti visuaalselt nähtaval olevaid pindu, et
kohandada linnalist mudelit kaasagsete vajadustele. Välja pakuti
ka organiseermis- ja juhtimissüsteem. Linnad on pidevas
muutumises, kuid need on samaaegselt ka kohad hoiustamaks
individuaalset ja kollektiivset mälu. Need on kvaliteedid, mida
peaks väärtustama ning mitte minetama. Kahe kontseptsiooni
ühendamine, renoveerimine ja jätkusuutlikus, pakuvad palju
pretsedendituid võimalusi: esiteks luua ajalooline pidevus ja sellele
luua uus arhitektuurne väljendus, teiseks arendada kogukonda ja
individuaalsust elanike ruumidisainis.35

Ecosystema urbano. Albertslund renovation. Kättesaadav lingil - https://ecosistemaurbano.com/
renovation- project-of-albertslund-syd-neighborhood-2/.,(külastatud 04.05.2021)
35
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ILLUSTRATSIOON 42.
Ecosystema Urbano Albertslundi visioon.
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ILLUSTRATSIOON 43
Ecosystema Urbano Albertslundi visioon.

ILLUSTRATSIOON 44
Ecosystema Urbano Albertslundi visioon.
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ILLUSTRATSIOON 45
Ecosystema Urbano Albertslundi visioon.
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ILLUSTRATSIOON 46.
Mentaalse linnaruum.
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1.3. MENTAALNE RUUM

Mentaalne ruum on inimese subjektiivne kujutlus ruumist. Siin
mängivad rolli tunded, kujutlus ja hoiakud ruumi suhtes. Inimene
tajub ja kogeb ruume ruumi organiseerimise,

mentaalsete

kaartide kaudu.36 Ruumiline kvaliteet sõltub suuresti sellest, kas
inimene tunneb ennast osana ruumist või kuidas ta suhestub
linnalise süsteemiga.

Kevin Lynch on kirjutanud oma raamatus The Image of the City,
kuidas inimesed tajuvad linna sotsiaal-ruumiliselt. Tema sõnul
meeldib inimestele elada linnades, millest on võimalik visuaalselt
lihtsalt aru saada ja orienteeruda teatud objektide abil. Lisaks
märgib ta, et linna visuaalsuse objektid mõjutavad
emotsionaalselt inimesi ning seega on linnaplaneerimine oluline
vahend meeldiva linnakeskkonna loomisel.

Kevin Lynch on teinud ka viis ettepanekut hea linna toimimise
mõõtmiseks. Esimesena toob ta välja vitaalsuse. Vitaalsus kirjeldab
seda, kuidas linn toetab inimeste fundamentaalseid vajadusi ja
bioloogilist toimimist. Linn peab pakkuma inimestele piisavalt õhku,
vett ja toitu ning toetama inimkeha toimimist ja füüsilist heaolu.
Sellised linnalised kvaliteedid

36

on põhiomadused, mis tulenevad

Lynch, Kevin. The Image of the City. The MIT Press: 1960, lk 47.
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inimese organismist. Antud põhiomadusi vaatlesin ka eelmises
peatükis (Illustratsioon 10).
Siinkohal tuleb mängu teine omadus, sobivus, kuidas linna füüsiline
ruum sobitub sellega, kuidas inimesed tahavad käituda, näiteks
magada või liikuda. See on seotud ka elamistingimustega, näiteks
kui palju vajavad inimesed elamiseks ruumi.
Kolmandana toob ta välja ligipääsu. Hea linn annab
ligipääsetavuse paljudele aspektidele, teenustele, teistele
inimestele, informatsioonile, erinevatele kohtadele. Oluline pole
ainult kvantitatiivsus, vaid ka võimaluste rohkus. Siin ei ole oluline
vaid infrastruktuur, vaid ka sotsiaalne ja psühholoogiline
ligipääsetavus, sest see kirjeldab linna õiglust.
Neljandana on Lynch kirjeldanud kontrolli. Heas linnas on ruum
inimeste kontrolli all, kõikide nende kes seal elavad ja ruumi
kasutavad. Oluline on ka kui teadlikud nad sellest kontrollist on ja
kui stabiilne on kontroll ruumi üle. Ta nimetab seda õigluse ja
rahulduse alustalaks.
Viimasena toob ta välja tähendused ja meelelised omadused,
kuidas inimesed linna tajuvad ja organiseerivad. Oluline on
siinkohal, kuidas linna organiseeritus on seotud tähendustega,
mida inimesed linnale on omistanud. Sobivus füüsilise keskkonna
ja tajutava keskkonna vahel on oluline, nagu ka see, kuidas linna
struktuur sobib kokku inimeste ajutegevusega.37

Lynch, Kevin. What makes a good city? General theory of good city form; a new try at an old
subject. Holst-lezing, 1980, lk 5-6.
37
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Lynchi sõnul koosnevad inimeste mentaalsed kaardid viiest
elemendist, mis on seotud inimeste liikumisega linnakeskkonnas.
Inimesed orienteeruvad ruumis radade kaudu, milleks on tänavad,
teed, kanalid, kõik see, mida mööda inimesed liiguvad.
Linnakeskkonnas on oluline radade kvaliteet ja sidusus, et liikumine
radadel tekitaks emotsionaalset heaolu. Ka lineaarsed elemendid,
ääred, mis pole jalakäijate aktiivses kasutuses, müürid, raudteed ja
piirdeaiad aitavad inimestel ruumi organiseerida ning on olulised
ruumielemendid. Olulised on ka sõlmed, strateegilised punktid, kus
teed ja tänavad ristuvad. Suuremas skaalas orienteeruvad
inimesed ka piirkondade, suuremate linnaosade mastaabis, millel
on teatud kindel iseloom ja kuvand. Ruumi aitavad organiseerida
ka suured füüsilised objektid ehk maamärgid.38
Magistriöö üheks eesmärgiks on kohalise identiteedi loomisel ja
esiletõstmisel on oluline välja tuua Lynchi teooriast ka asjaolu, et
identiteet pole kohapõhine omadus vaid omadus, mis eksisteerib
inimeste peades. Seega on suhe, mis tekib inimese ja koha vahel,
omadus, mis loob identiteeti.

38 38

Lynch, Kevin. The Image of the City. The MIT Press: 1960, lk 47.
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1.3.1. BIOURBANISM

Mentaalset ruumi ja hoiakuid ruumi suhtes kujundab taju- ja
meeltemaailm, mis on empiiriline ja individuaalne, põhinedes
igaühe eraldiseisvale kogemusele. Kogemust genereerib
konkreetse ruumi mõju meeltele. Seega on mentaalse ruumi
loomeks raske leida selgepiirilisi mõõdupuid ja komponente, kuid
magistritöö kontekstis otsin konkreetse ruumi elementide abil
inimese tajule ruumist head mõju omavaid komponente.

Konkreetne ruum ja selle materjaalsus mõjutab inimese meeleolu
- depressiivne, inspireeriv, nostalgiline. See loob emotsioone värvi,
lõhna ja helide abil. Ruumiline rütm on oluline osa kogemusest:
inimene tajub avatud ja suletud, suuri või väikeseid ruume.39
Magistritöö raames käsitleb autor mentaalse ruumi kujundamist
biourbanismi kaudu, sest magistritöö keskseks teemaks on
inimmõõtmeline linnaruum ning biourbanism on valdkond, mis
käsitleb linna kui organismi. Ühe osana uurib see ka viise, kuidas
inimene suhtleb ja suhestub end ümbritseva keskkonnaga.
Biourbanism püüab kombineerida inimkeskset arhitektuuri
tehniliste aspektide ja inimeste igapäevaeluga ning vaatleb
arhitektuuri kui inimmõõtmelisuse väljendust. Sellest tulenevalt
saab arhitektuurist füüsiline, tajuline, emotsionaalne nähtus ning

Čiupailaitė, Dalia. Architecture as a Social Space, or A Sociologist Reflects on Architecture.
Virtualus Architecturos Muziejus, 2016.
39
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biourbanismi teooria kohaselt peab arhitektuurne disain pakkuma
sensoorset ühendust inimese ja teda ümbritseva ehitatud
kekskonna vahel igapäevaelus ja -tegemistes.40

Nikolas Salingaros on uurinud, kuidas ehitatud keskkond saab luua
sobivaid psühholoogilisi olukordi, mis elavdavad inimeste
igapäevaelu. Väikeste sekkumiste kaudu on võimalik luua
inimväärsemat keskkonda, näiteks täites või tihendades liiga suuri
avatud ruume, re-struktureerides ruume, mis ei ole inimeste jaoks
kutsuvad ning asendada pinnamaterjale, mis on inimestele
ebasõbralikud. Järgnevalt kajastab autor Nikolas Salinagarose
loodud nimekirja, mille abil on linnakeskkonnas võimalik luua
ruume, millel on positiivne omadus kogemusele ja sensoorsele
tajule kohast.41
Esimese punktina võib välja tuua ehitatud elemente, mis on
intiimselt ühendatud looduslike elementide külge. Ühendus
loodusega seostub inimesele positiivsete emotsionaalsete ja
kognitiivsete kogemustega.42
Teise punktina märgib Salingaros ära struktuuri olulisuse, mis on
loomuomane kõikidele looduslikele vormidele ja materjalidele.
Looduslike elementide mikrotasandid hõlmavad endas rikkaliku
komplekksust, mida on oluline kajastada ka ruumis.
Tracada, Eleni, Caperna, Antonio. Biourbanism for Healthy city. University of Derby, United
Kingdom. Rome Tre University.
40

Salingaros, A., Nikos. Design Should Follow Human Biology and Psychology. Journal of
Biourbanism VII: 2018, lk 31.
41

42

Keedwell, Paul. Headspace. The Psychology of City Living. London: Aurum Press 2017, lk 344.
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Kolmandana toob ta välja geomeetriliselt sidusad struktuurid ja
ruumid, mis on loodud nii tehislikest kui ka naturaalsetest
materjalidest. Sidusus on saavutatud lugematust arvust
ühendustest ja sümmeetriatest. Visuaalne haaratavus on
tugevam lühikestel distantsidel.43 Sidususe mõistet esindab
magistritöös hoovide süsteem, milles toimub pidev
linnaruuumiline ringlus ja programmiline tihedus ja mitmekesisus.
Linnade puhul on võrdselt olulised tänavavõrgustik, rohevõrgustik
ja avaliku ruumi võrgustik.
Neljandas punktis märgib ta neuroloogiliselt turvalisi ruume, mis
panevad inimesi tundma end rahuliku ja teretulnuna. Sellised
ruumid on selgesti loetavad ja markeeritud, eraldavad inimest
võimalikest ohtudest, kaitsevad ja varjavad ning embavad ja
ümbritsevad.
Viiendana kajastab ta neuroloogiliselt sõbralikke pindu, mida
tahame katsuda ja tunda. Inimene otsib hoomatavaid ja
arusaadavaid elemente, mis on tema käe ja haardeulatuses, sest
selline skaala mõjub rahustava ja veenvana. Element, mis
visuaalselt juba näib ebamugav, tõrjub kasutajat. Elementide kuju
peaks olema mugav kompamisele, isegi kui see tegelikult seda ei
võimalda.
Kuuendana toob välja matemaatilised sümmeetriad, mis
töötavad kaasa kõikidel skaaladel. Erinevad struktuursed skaalad,
mis on omavahel ühendatud skaala sümmeetria kaudu. Ruum
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peab sisaldama sarnased elemente, kuid seda erinevates
skaalades ning paiknema üksteise lähedal.
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ILLUSTRATSIOON 47.
Positiivset kogemust toetavad komponendid
linnaruumis.
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1.3.2 SIDUSUS
Hoiakuid ruumi suhtes ja ruumi kvaliteeti kujundab
linnakeskkonnas selle ligipääsetavus ja selleni jõudva teekonna
sidusus. Kunagine Tallinna linnaarhitekt Dmitri Bruns on kirjutanud,
et linnasüda oli markantsem osa linnamaastikus. Linnaplaneerijad
määratlevad linna keskuse kui autonoomse, piiratud, kompaktse
linnaosa, mida iseloomustavad teeninduskeskused ning
looduslikud puhke- ja rekreatsioonialad, mis on ühendatud
ühtseks süsteemiks, moodustades linnaorganismi funktsionaalse
ja struktuurse põhialuse.44 Teede, tänavate, rohekoridoride,
rattateede, väljakute, parkide ning ka hoovide võrgustik koos
hoonetega moodustavad linnalise süsteemi. Seega väidan, et
linnalise võrgustiku toimimise seiskohalt on oluline, et teekond
nende linnaelementide vahel oleks inimese jaoks katketmatu,
meeldiv, turvaline ja huvitav ning et kõik elemendid täiendaksid
teineteist.

ILLUSTRATSIOON 48.
Autoga ligipääsetavad alad.

44

ILLUSTRATSIOON 49.
Rohelisega tähistatud jalgtänavad. Kollasega
tähistatud kvartalisisesed jagatud
tänavaruumid.

Bruns, Dmitri. Tallinn. Linnaehituslik kujunemine. Kirjastus Valgus, 1993.
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Inimese seisukohalt on sidusa linnaruumi aluseks selle käidavus.
Kõndimine moodustab suure osa inimese elutegevusest.
Tänapäeva ühiskonnas on kõndimist üha vähem suure autode
võidukäigu tõttu. Kõndimine on aga palju enamat kui lihtsalt
liikumine. Jalakäija saab igal hetkel peatuda ja suunda muuta,
reguleerida enda tempot või otsustada teha hoopis midagi muud,
näiteks seista, istuda, joosta, tantsida, ronida või lamada. Kõndides
ei pea inimene mõtlema, kuhu parkida auto ja kui palju ta selle
eest maksma peab. Kõndimisel on erinevaid vorme ja sihte, kuid
olenemata käigu otstarbest on linnaruumis kõndimine jalakäijast
lahutamatu sotsiaalsete tegevuste meedium. Jala käimine on
paljude muude tegevuste potensiaalne lähtepunkt.45 Selleks, et
jala käimine oleks inimeste poolt soositud, peab linnaruumis
jalakäijatel olema mitmeid alternatiive ja lähteid, kuidas
efektiivsemalt linnakeskkonnas liikuda.

ILLUSTRATSIOON 50.
Hoovide ja parkide sidumine sidusaks
linnavõrgustikuks Tallinna Südalinna piirkonnas.
Olemasolevate jagatud tänavaruumiga tänavate ja
jalgtänavate ühendamine.
45

Gehl, Jan. Linnad Inimestele. Tallinn: Yoko Oma 2015, lk 120.
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Hetkel on Tallinna kesklinnas jalakäijate võimalused isegi
väiksemad kui autoga liiklejate omad.
Eksisteerib vaid kaks jalgtänavat Vanalinnas ja mõned jagatud
tänavaruumiga alad Rotermanni kvartalis. Samal ajal on autode
mõjuväljas kogu kesklinn ja autoga ligipääsud eelistatumad kui
jalakäijate omad.
Mugav ja nauditav jalgsikäik eeldab ruumi, kus saab vabalt ja
takistusteta liikuda. Kõnniteed on aga üldjuhul kitsad ja harva
mahub kahes suunas üksteise kõrval liikuma.
Lisaks sellele, et kõnniteed on kesklinnas vägagi kitsad, esineb seal
ka mitmeid takistusi. Läbimõtlematult paigutatud liiklusmärgid,
lambipostid, parkimisautomaadid, piirded, pargitud autod ja
reklaamtahvlid.
Et kõndida oleks mugav ning distantsid sobilikud, on meeldivaks ja
häirimatuks jalgsiliikumiseks vaja piisavalt ruumi. Sellised
tingimused valitsevad spetsiaalsetel jalakäijate aladel või
jalgtänavatel. Niisiis võiks üheks inimeste autodest loobumise
eelduseks olla linna loodud tihe jalgtänavatevõrgustik, seda just
linnasüdames 1-2 km raadiuses.46
Jan Gehl nimetab olukorda, kus teeleasuvale jalakäijale on kogu
teekond kohe nähtav väsitavaks perspektiiviks. Tee on sirge ja
lõputuna näiv ega tõota huvitavaid elamusi. Selline teekond
väsitab juba enne teeleasumist.47 Seetõttu oleks oluline teha
46Eesti

Kunstiakadeemia. Lõpetamata Linn. Kättesaadav lingil - https://vimeo.com/500874069,
(külastatud 04.05.2021).
47

Gehl, Jan. Linnad Inimestele. Tallinn: Yoko Oma 2015, lk 127.
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jalgtänavad huvitavaks kui jagada need ruumiliselt osadeks, et
võimaldada inimestel liikuda erinevate ruumiolukordade vahel ,
näiteks läbi poolprivaatse hooviala, juhul kui tagatakse siiski
elanike privaatsusevajadus.

ILLUSTRATSIOON 51.
Stseenide võrdlus lineaarsesel teekonnal ja
vahelduvate ruumiolukordadega teekonnal.

61 l 126

Ann Sussman on uurinud millised geomeetrilised elemendid
pakuvad jalakäijatele visuaalselt huvi. Sensoorne info otsustab,
kuidas inimesed liiguvad ruumis ja kasutavad ruumi, ilma ise
teadmata, mis nende tegevust mõjutab. Tema uuring kirjeldab,
kuidas inimese sensooorne süsteem reageerib ehitatud
keskkonnale. Uuringu tulemusel selgus, et inimese bioloogiline
navigatsioonisüsteem nõuab järjestikku asetsevaid visuaalselt
fokusseeritavaid eesmärke, mis on defineeritud sidusate
elementidega. Nende elementide komplekssus ja intensiivsus
peab olema kooskõlas looduslike näidetega. Rütm on muusikas
esinev heliline muster, mis ilmneb heliteoses korduvalt. Looduslikud
rütmid juhivad inimeste organismi ja igapäevategevusi. Väidan, et
nende kahe toomine linnaruumi, et moodustada väikevormidest
erinevaid fokusseeritavaid eesmärke ning võimaldada erinevate
ruumiolukordade rohkuse teekonnal ja teekonna katkematuse,
aitab luua sidusa linnaruumi.48

ILLUSTRATSIOON 52.
Looduslik komplekssus ja intensiivsus.
Lainete rütm liival.

ILLUSTRATSIOON 53.
Looduslik komplekssus ja intensiivsus.
Mesilaskärje korduv muster.

Sussmann, A., Cognitive Architecture: Designing for How We Respond to the Built Environment.
Routledge: 2021.
48

62 l 126

Magistritöös on olulisel kohal avatuse ja suletuse kontrasti
väärtustamine, sest inimestena tajume keskkonda peamiselt läbi
nägemise ja kontrastide. Nägemine äratab ellu ka meie mälestusi
ja kogemusi. Neil jällegi on võimet ärgitada meie aju.
Linnaruumis kõndides kogeme keskkonda järjestikuste kaadrite
kaudu. Pikal ja lineaarsel tänaval on vähene mõju, sest esialgne
vaade töötatakse kiirelt läbi ja keskkond muutub monotoonseks.
Inimtaju reageerib kontrastidele. Kui inimese mõtetes on lühikese
aja jooksul kaks erinevat mälupilti tänavaruumist ja sisehoovist,
tunneb inimene selle kontrasti ära ja linn saab sügavamalt
teadvustatuks. See muutub elavaks vastandumise põhimõtte
kaudu. Kui seda ei juhtu, siis linn libiseb meist möda inertse ja
tundemärkideta. 49

Lisaks mõjutab avatuse ja suletuse seisukohta meie füüsilise keha
asukoht ruumis. Avatusel ja suletusel on otsene mõju inimese
alateadvusele. Tunnetame seda rohkem, kui oleme kalju serval või
sügaval maa all tunnelis. Inimesel on väljaarenenud vaistlik
kohatunnetus, mida ei saa ignoreerida. Luues linnasid kõndiva
inimese või möödasõitva auto vaatevinklist, on lihtne näha kuidas
linnast saab plastiline kogemus, rännak läbi rõhutuse ja tühjuse,
avatuse ja suletuse, tõkete ja vabaduste jada.

49

Gordon, Cullen. The Concise Townscape. New York: Van Nostrand Reinhold, 1961, lk 17.
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Andres Sevtsuk ja Mahsan Mohsenin on uurinud tänavate
omaduste ja kognitiivsete kaartide seoseid. Hüpoteesi kohaselt
mäletavad inimesed paremini tänavaid, mis on sidusad, kui
tänavaid, mis on katkendlikud. Uuringust selgus, et ruumitaju või
-mälu ja sidususe vahel on seos.

50

Seega väidan, et sidus

jalgtänavaõrk aitab teadvustatuma taju ja inimestele
meeldejäämisega luua psotiivsemaid hoiakuid ruumi suhtes,
samuti genereerida piirkonna identiteeti.

Arhipelaag tähendab oma algses tähenduses enamasti
sarnaseid, lähestikku paiknevaid saari, mis moodustavad
süsteemi.51
Sama ideed on metafoorselt kasutatud ka

linnaplaneerimises

ning see viitab fragmenteerunud linnakoele ja katsetele leida
selles sidusust.

Linnas eskisteerib struktuure, mis pole täielikult

üksteisest eraldunud, kuna nad asetsevad ühiste huvide pinnal.
Kuna linn on keeruline süsteem, eksisteerib selles palju eraldatud
struktuure, mis ei loo esmapilgul ühtset tervikut. Eriti aktuaalne on
arhipelaagi mõiste Tallina kontekstis, kus erinevatel ajastutel ja
erinevate võimustruktuuride loodud linnaehituslikud ideed tihti
põrkuvad.52

50 Sevtsuk, Andres, Mohsan, Mohsein. The impact of street properties on cognitive maps. Journal of
Architecture and Urbanism 37(4), lk 301-309.
51

Eesti Entsüklopeedia. Arhipelaag 1996.

Hallas-Murula, Karin, Tallinn Architecture 1900-2020. Estonian Museum of Architecture: 2020, lk
7-10.
52
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Arhipelaagi mõistega on tegelenud Berliini näitel Oswald Mathias
Ungers. Tema projekt Berlin as a Green Archipelago pakkus välja
visiooni, kuidas sõjajärgset Ida- ja Lääne-Berliini ühendada
arhipelaagi kontseptsiooni kaudu. Sõjajärgne Berliin oli aktuaalne
näide fragmenteerunud linnalisest situatsioonist, mida Berliini
müür täiendavalt lõhkus. Seega otsustasidarhitektid Oswald
Mathias Ungers, Rem Koolhaas, Peter Riemann, Hans Kollhoww ja
Artur Ovasaka 1977. aastal pakkuda välja visiooniprojekti, kus
kasutasid linnaehituslikke probleeme lahendustena - linna
kavandati kui arhipelaagi. Projektis nihkus probleemi kese
linnastumiselt linna kahanemisele. Nad lõid linnalise
kompositsiooni fragmenteerunud osadest, mida ise nimetasid
mikro-linnadeks. Selle projekti puhul on oluline, et arhitektid ei
leiutanud uut projekti, vaid intepreteerusid linnalisest materjalist,
mis oli juba olemas.53

ILLUSTRATSIOON 54.
Arhipelaag.

Ungers, Oswald Mathias, Koolhaas, Rem, Riemann Peter, Kollhoff Hans, Ovasaka Arthur. The City in
the City Berlin: A Green Archipelago. Lars Müller Publishers: 2013, lk 155.
53
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Magistritöös olen saartena tõlgendanud kvartaleid, mis
eksisteerivad linnas ühiste linnaliste huvide platvormil. Kvartalid on
väikesed mikrosüsteemid, milles moodustub eraldiseisev
kogukond, kuid mida ümbritseb kõikide linnaelanike ühisruum
tänavate näol, millel on teistugune sotsiaalne iseloom. Koolhaas
on kirjutanud, et saarte erinevused ei peaks olema ainult
arhitektuursed, vaid ka sotsiaalpoliitilised, mis neid ühildaksid - et
need funktsioneeriksid kui sotsiaalselt defineeritavad enklaavid.

54

Seega võib linnakvartalit vaadelda kui üksust, milles moodustub
väiksema kogukonna sotsiaalsus ning mida ümbritseb teistsugune
ühsikondlik sotsiaalsus. Sotsiaalne saar, mille ümber on suurem
ühiskondlik linnaline meri.

Kvartali ühtsuse ja suurema kogukonna tunde loomisel on oluline
osa ka elanike kodukoha määratlusel. Tallinnas määratakse
hoonetele aadresse peamiselt tänavate järgi. Näiteks jagavad
Narva maanteel paiknevad hooned sarnast aadressi üle tee
paiknevate hoonetega, kuid mitte hoovi jagavate hoonetega,.
Selline olukord ei soosi kvartalis elavate elanike ühtsustunnet.
Selleks, et tugevdada kvartali identiteeti võiksid hooviga külgnevad
hooned määratleda end ühise hoovi järgi, nagu seda tehakse
näiteks Jaapanis, kus inimesed pole niivõrd seotud tänavaga kui
hooviruumiga. Seda seeõttu, et Jaapanis pole tänavatel nimesid,

Ungers, Oswald Mathias, Koolhaas, Rem, Riemann Peter, Kollhoff Hans, Ovasaka Arthur. The City in
the City Berlin: A Green Archipelago. Lars Müller Publishers: 2013, lk 30.
54
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vaid linn on jaotatud piirkondadeks sarnaselt Rooma impeeriumi
aegsele saarte süsteemile.

Magistritöö projektosas olen kvartalite hoovide sotsiaalseks
aktiviseerimiseks valinud stsenaariumi, kus olemasolevad
väheväärtuslikud hooned hoovide keskmes kohandatakse ümber
erinevaid ühiseid tegevusi pakkuvateks hooneteks ja rajatisteks.

ILLUSTRATSIOON 55.
Tallinna Südalinna arhipelaagne visioon.
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ILLUSTRATSIOON 56.
Sotsiaalne ruum.
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1.4. SOTSIAALNE RUUM

Kolmas ruumi definitsioon linnageograafias on sotsiaalne või
ühiskondlik ruum, kus kohtuvad konkreetne ja mentaalne ruum
ning sotsiaalne tegevus. Sotsiaalset tegevust võib vaadelda kui
kohtade hõivamist või kasutamist. Ruumi mõistet on 20. sajandil
tugevalt mõjutanud Henri Lefebvre. Lefebvre on kirjutanud ruumist
kui eelkõike sotsiaalsest ruumist, piirilisest kohast, kus inimesed
kohtuvad. See on seotud inimestevahelise suhtluse, tavade ja
käitumisega. Ruumi materiaalsusest on tähtsam ruumi tootmine
ehk ühine tegevus.55 Seega on ehitatud keskkonna materiaalsusest tähtsam selle võime inimesi ühistegevusteks kokku tuua.
Sotsiaalne ruum ja ühistegevused ruumis kujundavad ka koha
identiteeti, sest arusaamad moodustatakse ruumiliste suhete
kaudu. Nii võib anonüümsest linnaruumist saada

ühistegevuste

kaudu kindla tähendusega koht.

Linnalisel tasandil esindab sotsiaalset ruumi eelkõige avalik ruum,
sest avalik ruum on koht või keskkond, mis on ligipääsetav kõigile
inimestele. See on oluline inimestevahelise suhtluse keskkond ning
aitab kaasa kogukonnatunde tekkimisele ja olemasolule. Lisaks
soosib see lugematult hulgal kohtumisi erinevate inimestega.
Suhtluse aspekt on aga avalikust ruumist kadumas, sest inimesed

Jauhiainen, Jussi. Linnageograafia.AS Pakett: Tallinn, 2005, lk 54, 73.
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ajavad oma igapäevased asjatoimetusi kodust, elutoa diivanilt
interneti teel ega lähe enam avaliku ruumi. 56
Väidan, et sotsiaalse ruumi olemust loob selle võime toetada
suhtlemist ja ühiseid tegevusi sh võimalust ise valida ruumi
funktsiooni.
Ehkki ruumi jaotamine erinevate funktsioonide vahel on oluline, ei
tohiks ruumi tegevusväljadega üle koormata. Oluline on jätta ka
mitteprogrammeeritud ruumi, mis on paindlik ning kus inimesed
saavad ise valida, kuidas ruumi kasutada. Näiteks meeldib just
lastele mängida kohtades, mis pole otseselt mõeldud
mänguruumidena.

ILLUSTRATSIOON 57.
Linnas võiks puu otsa ronimine olla tavapärane
tegevus, nagu ka poriloigus solberdamine.

56

Cupers, Kenny; Miessen, Markus. Spaces of Uncertainty. Verlag Müller+Busmann BG, 2002, lk 19.
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1.4.1. PIIRID

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise peamiseks väljakutseks linnalises
keskkonnas on privaatse ja avaliku ruumi tasakaalu tagamine.
Siinkohal ei pea ma silmas era- ja avaliku omandi suhet, vaid
ruumi privaatsust. Psühholoogias on kinnitust leidnud asjaolu, et
inimeste heaolu sõltub isikliku ruumi olemasolust, kuid veelgi enam
sellest, kuidas inimene suudab määratleda suhet avaliku ja
privaatse sfääri vahel. Olukord, kus privaatne ja avalik ruum
põrkuvad ilma vaheruumita, võib viia kasutajapoolse ängini, sest
puudub kindel kontroll ruumi üle.57 Nii nagu valime sotsiaalses
suhtluses distantse, võiks olla ka linnaruumis võimalik valida
avalikus ruumis privaatsustaset.

ILLUSTRATSIOON 58.
Sotsiaalsed distantsid suhtluses.
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Sigmund, Bettina. Acceptance of Density. Ajakiri Detail, 04.2020, lk 14.
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Nii võiks linnaruumis luua vastavalt sotsiaalsele distanstsile
rohkem sihipäraselt kasutatavaid väikevorme, näiteks paaristoole,
lugemiskapsleid ühele inimesele, piknikulaudu sõpruskondadele
või tribüünilaadseid trepiastmestikke suurematele seltskondadele.

David Sim väidab oma raamatus Soft City, et isegi konfliktsed
kasutajad ja funktsioonid saavad koos eksisteerida ja nautida
üksteise olemasolu, kui need on paigutatud linnakudemesse viisil,
mis lubab mõlemal olla üksteisele head naabrid.58 Tallinna
kontekstis on iseseisvumine ja kruntide erastamine soodustanud
inimeste isoleeritust ja sotsiaalsete oskuste halvenemist.
Vähenenud on juhuslike kohtumiste arv tagaaias või hoovis.
Ebamugav vajadus võtta arvesse teiste inimeste arvamusi,
maailmavaateid ja kultuurilist kuuluvust, on viidud miinimumini
privaatse ja avaliku ruumi range struktureerimise kaudu.
Füüsilistest piiridest on saanud põhiline viis, kuidas vältida
soovimatut kohtumist naabriga, kelle prioriteedid erinevad meie
omadest. Eraldamine lubab meil ignoreerida ärritavat teistsugust.
Väidan, et füüsiliste piiride aeg hoovialade raudaedadega
tükeldamise näol on ümber saanud ning eriti kesklinna kontekstis
on vajalik piirdeaedade ümbermõtestamine ja reguleerimine.
Ettepanekute osas pakun välja uue piirdeaedade tüpoloogia
hoovialadele. Siinkohal on oluline märkida, et igasugune piir on
alati kahepoolne ning seda ei tohiks käsitleda ainult ühes küljest.

58

Sim, David. Soft City: Building Density for Everyday Life. Washington, Island Press, 2019, lk 57.
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Seega on kesklinnas oluline privaatsuse, turvalisuse ja inimeste
heaolu nimel luua piire, mis on kahepoolsed ning rahuldavad
mõlema poole ja ka linnaruumilisi huvisid.

Ka Cameron Sincair on kirjutanud, et lääne rahvastik kahaneb ning
perekonnad ei ole enam nii suured kui varem ning suhted pole
samuti sama tugevad kui kunagi. Kui praegune trend on tarkade
linnade ehitamine, siis sellised linnad seisnevad tõhususes ja
efektiivsuses, kuid inimeste elu seisneb hoopis omavahelises
suhtluses. Seega on oluline luua ruumi, kus kõik kasutajagrupid on
teretulnud ja tunnevad end hästi ning on külalislahked ka teiste
vastu. Oluline on tegeleda sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooni
parandamisega. Sincairi sõnul muudab eluperiood, mis on elatud
kõrvuti kellegagi, kes on sinu vastand -

eri rassisut, soost või

religioonist - mõlemat osapoolt palju empaatilisemaks.59
Kuna kesklinna kontekstis on suureks probleemiks kuritegevus,
elanike turvalisus ja ruumi anonüümsus, võiks lahendus peituda
piiride selges markeerimises ning suhestatud välialade loomises.
Näiteks kaitstud ruumi teooria60 kohaselt kogunevad kriminaalid
tegutsema just kohtadesse, mida keegi pole endaga subjektiivselt
suhestanud.61 Seega tuleks vältida eikellegi-maa olemasolu, mida

59

Raie, Kerttu. Nomaadlike kodude poole. Ajakiri Maja 2017.

60

Kaitstud ruumi teooria all on mõeldud Oscar Newmani teooriat.

61

Sommer, Eero, Ainsalu, Meelis, Joonase, RIho. Linn ja ruum. Elu suurlinnas. Vikerraadio 2014.
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keegi otseselt ei valva ega kasuta. See aitab vähendada
kuritegevust ning lisab turvatunnet.62

Newman, Oscar. Creating Defensible Space. Center for Urban Policy Research Rutgers University:
1996, lk 74.
62
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1.4.2. HOOV KUI SOTSIAALNE LAVA

Varasemalt tõin välja hoovide tüpoloogilise olemasoleva
omadusena sotsiaalsuse ning antud peatükis näitlikustan seda
omadust Alfred Hitchcoki filmi “The Rear Window” näitel. Alfred
Hitchcocki filmi “The Rear Window” tegevus leiab aset New Yorgi
Greenwich Village kortermajade tagahoovis. Filmi keskmes on
fotograaf Jeffries, kes on tööõnnetuses murdnud jalaluu ning
seetõttu sunnitud viibima kodus. Igavusest hakkab Jeffries läbi
tagaakna jälgima oma naabrite elu.

Filmi võttepaigaga presenteeris Hitchcock linnalise elu
siseruumide lähedust ja intensiivsust. Kogu filmi tegevust
jutustatakse aknaavade raamistatud stseenide kaudu. Filmis on
iga korteri interjööril, mida peategelane jälgis, erinev värv. Filmi
alguses näidatakse hoovipoolse fassaadi kogupilti, mille värvide
kaudu saab vaataja enda mällu tekitada mentaalse kaardi ja
määratleda vaadeldava korteri asukoha. Filmis on arhitektuur
allutatud pilgule ning võtteplatsi võib kirjeldada kui teatraalset ja
skenograafilist tööriista.

Arhitektuuril on filmis suur roll, sest see toetab kogu filmi narratiivi.
Kõikide tegelaste tegevus on tugevalt põimunud ruumiga, milles
sündmused aset leiavad. Näiteks on Jeffriesi üheks peamiseks
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tähelepanu objektiks tantsija, keda ta nimetab Ms. Torsoks, ning
kes elab temast täpselt üle hoovi. Naise korterist avaneb hoovi
poole kolm akent - väike aken vannitoas, mille kaudu näeb naist
alasti pesemas; suur aken elutoas, mille kaudu harjutab tantsimist;
kolmas aken avaneb rõdule. Suur elutoa aken toimib kui raam
naise erootilisele mobiilsusele, mis vastandub Jeffriesi enda
staatilisusele ruumis.
Filmis näidatud hoovifassaadi võib käsitleda kui linnalist
kaabeltelevisooni, kus peategelane pidevalt kanaleid vahetab, kui
ta erinevate naabrite akendele keskendub.
Sarnaselt toimivad ka magistritöö autori valitud kesklinna kvartalid,
mis just sisehoovi kaudu terviukuks on ühendatud. Hoovis saavad
kokku erinevate hoonete elanikud nii füüsiliselt, kui ka distantsilt
pilkude kaudu aknast aknasse, aknast hoovi ja hoovist aknasse.
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ILLUSTRATSIOON 59.
The Rear Window filmi võtteplats.
Sisehoov New Yorgis.

ILLUSTRATSIOON 60.
Hoovide sotsialsus tuleneb kesksest rõhuasetusest.
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2. COVID-19 PANDEEMIA MÕJUTUSED AVALIKULE
RUUMILE

2020. aastal alanud Covid-19 pandeemia tõi kaasa palju
piiranguid, ennekõike tegevustele siseruumides. Piirangud panid
inimesi rohkem nii üksik- kui ka ühistegevusteks kasutama avalikke
parke ja väljakuid, sest see oli ainuke viis hoida keha füüsiliselt ja
vaimselt terve ning vältida sotsiaalsest distantseerumisest
tulenevat üksindust ja depressiooni. Väga paljud tegevused kolisid
olude sunnil olenemata ilmastikust siseruumidest väliruumi.
Sportimine jõusaalis asendus välitreeningutega, õppimine
klassiruumis asendus väliekskursioonidega, töötamine kolis
pargipingile, restoranid avasid üha enam väliterrasse ja
paigutasid toole ja laudu tänavaruumi ja õuealadele, avati
välikinosid ja pop-up väliteenindussaale ja kioskeid. Kui tihti
viidatakse väheste tegevuste toimumisel väliruumis Eesti halvale
kliimale, siis pandeemia näitas, et tegelikult on võimalik kõike läbi
viia ka väljaspool suvehooaega.
Avalikud ruumid, ennekõike pargid, on tõestanud pandeemia
käigus oma olulisust linnaruumis. Juurdepääsust loodusele,
spordivõimalustele ja vaba aja veetmise võimalustele on saanud
esmatähtis vajadus, nii indiviidile kui ka kogukonnale. Inimesed on
hakanud rohkem väärtustama ka kõndimist, sest see on üks
vähestest ainukestest treenimisviisidest, mis on kättesaadav

79 l 126

peaaegu kõikidele ühiskonnagruppidele ning mis pakub lihtsat ent
tõhusat viisi lõõgastuseks ning vahelduseks töö toimingute vahel.
Covid-19 pandeemia võib olla võimaluseks linnaplaneerijatele
luua rohkem tänavaruumi jalakäijatele ja ratturitele, sest inimesed
töötavad rohkem kodus ning pendelränne linnakeskustesse
väheneb. Näiteks Milanos luuakse 35 km uusi rattateid autoteede
arvelt. 63
Pandeemia käigus tõestas linnaruum enda olulisust. Inimesed
taasavastasid avaliku ruumi ning leidsid sellele nutikaid
kasutusviise. Teisalt ilmnesid selgemalt ka avaliku ruumi
kitsaskohad. Pandeemiast tulenevalt on inimestel tekkinud
harjumus rohkem väliruumi kasutada, mis annab võimaluse
linnaplaneerijatele luua rohkem kvaliteetsemat linnaruumi. Kuna
vajadus kvaliteetse linnaruumi järele on kasvanud, samas on
liikluskoormus linnas vähenenud, siis on see hea põhjus
suuremateks linnaruumilisteks muutusteks.

Honey-Rosés, Jordi. The Impact of COVID-19 on Public Space: A Review of the Emerging
Questions, Cities & Health 2020, lk 4.
63
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3. TALLINNA SÜDALINNA HOOVID
3.1. RUUMIANALÜÜS

Järgnevalt annan põgusa ülevaate Tallinna kesklinna ja südalinna
ruumipraktikatest ja nende mõjust kesklinna linnaruumile.
Tallinna tihedus on tükiline ja poorsus vähene, kesklinnas valitseb
nõukogude ajast jäänud juhuslike seostega linnaruum. Selle taga
on palju põhjuseid, nii 1944. aasta märtsipommitamine kui sovetlik
linnaplaneerimine, mis eelistaski hõredamat kesklinna ja
kontrollitud suhtlust avalikus linnaruumis. Tallinna linnapildile on
jätnud jälje ka maarform ja 1990. aastate ruumilise struktuuri
muutused, kus püüti kesklinna tühimikke täita. Linnaruumiline
hajusus ja määratlematus on asendunud kindla omanikusuhtega,
eraomandi piiride defineerimise ja avaliku territooriumi hiiliva
privatiseerimisega.64 Linn ja riik kui maaomanikud on selges
vähemuses.
Viimastel aastatel on maad võtnud vanade tööstusmaastike
elavdamine, mille tulemusel on paljudes piirkondades aset
leidmas ka gentrifikatsioon. Kesklinnas on küll kõige rohkem elu,
kuid jääb vajaka elanikke ja tihedust, napib kokkusaamiskohti ja
ajaveetmisruume, sportimisvõimalusi ja mänguvõimalusi lastele.
Tänavatasandil jalakäijana liikudes märkab vähe rohelust ja palju
autokeskset ruumi, jalakäijaid ja rattureid pole linnaruumis
64

Ojari, Triin. Eralinn. Avaliku ruumi võimalikkusest Tallinnas. Ajakiri Maja 2003.
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soositud. Avalike rohealade olemasolu kättesaadavus, just
kesklinnas on vähene. Tänavavõrgu arendamisega on vaja
tegeleda süstemaatiliselt, jagada suuri 200–300 m kvartaleid, mille
väravaid on 1990. aastatel radikaalselt suletud, osadeks ja avada
uusi läbipääse kvartalite sees, et tõsta linnaruumi poorsust ja
ligipääsetavust. See aitaks vähendada kuritegevust ja
anonüümsust linnaruumis.
Tallinnas on olemas ajalooline kihistus, ent see pole leidnud
tunnustust. Kadunud on linnale iseloomulik kohalik eripära. Linnale
on lisandunud uus enesekesksete kapslite kiht, mis ähvardab ära
süüa kõik enda ümber. Avalik ruum on suubunud kaubanduskeskustesse65, kus inimesed end halbade ilmastikuolude eest
varjavad. Ent kaubanduskeskus on kontrollitud ruum, mis ei soosi
inimestevahelist suhtlust, isetegevust ega leidlike ruumikasutusi.
Narva maantee on olnud oluliseks tänavaks pikka aega, kuid on
juba pikka aega tugevalt autostunud keskkond. Tallinna
peatänava projektis on Narva maantee ümbermõtestatud
inimkesksemaks linnaruumiks. Kavakava on võidutöö juurde
lisanud, et oluline on peatänava realiseerumisel paremini siduda
ka sellega külgnevad avalikud ruumid. Magistritöö projektiosa
toetub stsenaariumile, kus peatänav on realiseerunud ning avalike
ja poolavalike ruumidena on kasutuses Kompassi asumi hoovid.

65

Ojari, Triin. Eralinn. Avaliku ruumi võimalikkusest Tallinnas. Ajakiri Maja 2003.
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ILLUSTRATSIOON 61.
Kapslite kiht Südalinnas.

ILLUSTRATSIOON 62.
Tiheduse ja poorsuse analüüs.
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3.2. LINNAPLANEERINGULISED ETTEPANEKUD

Antud peatükis kajastan linnaplaneeringulisi ettepanekuid ja
mõtteid hoovialade paremaks organiseerimiseks Südalinna
piirkonnas.
Tallinna linn on “Hoovid korda” toetust jaganud alates 2005.
aastast. Projekt toetab muuhulgas kõnniteede rajamist või
remontimist, mänguväljakute või spordiväljakute rajamist,
parkimisplatsi, prügimaja rajamist, sademeveeprobleemide
lahendamist, hoovide supergraafikaga ilmestamist. Lisaks ka
turvalisuse tagamiseks turvakaamerate paigaldamist.66 Projekti
eesmärk on üllas, kuid tehtud tööde täpsemalt uurimisest selgub,
et toetust saanud hoovides on muutused ruumikvaliteedi mõistes
väheväärtuslikud ning suuremas pildis linnale lisandväärtust ei loo.

ILLUSTRATSIOON 63.
väljavõte “Hoovid korda” projektis
teostatud tööst

ILLUSTRATSIOON 64.
väljavõte “Hoovid korda” projektis
teostatud tööst

Tallinna Linnavolikogu. Tallinna Linnavolikogu määruse “Korteriühistutele toetuste andmise kord”
LISA 2. Toetusega “Hoovid korda” toetatavad tööd.
66
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Tallinna Linnavolikogu määruse “Korteriühistutele toetuste
andmise kord” Lisa 2 dokumendis seisab ka ühe punktina
parkimisplatsi rajamine või parendamine (linna nõusolekul ka
hooviga piirneval munitsipaalmaal). Kuigi Tallinna linn on
sätestanud Tallinna arengustrateegias ühe eesmärgina kesklinnas
sõiduautode vähendamise, ei aita hoovialadel parkimisplatside
rajamine selle eesmärgi
realiseerumisele kaasa. Veelgi enam
asjaolu, et linn soosib ka
munitsipaalmaal parkimise
rajamist.67 Parkimise soodustamist
võib lugeda suurimaks autoliikluse
generaatoriks.68
Autori ettepanek on antud punkt
asendada toetuse saamisega
linnapoolse parkimise koordineerimisega. Tallinna kesklinnas on palju
tasulisi parklaid ja parkimismaju, mis
seisavad pooltühjalt.
Transpordiameti andmetel on
Kesklinna avalikus tasulisel
parkimisalal 4650 parkimiskohta,
mida kasutatakse esmaspäevast

ILLUSTRATSIOON 65
Parkimisjagamisteenuse
mobiilirakenduse
visioon.
67 Tallinna Linnavalitsus. Tallinna arengustrateegia “Tallinn 2035”, Tallinn 2020.
Marn, Tatjana. Want to reduce traffic in cities? These parking policy tools will help. URBACT,
28.04.2017.
68
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pühapäevani ühe parkimiskoha kohta 0,03 korda.69 Parkimise osas
tuleb eeliseid anda elanikele ja mitte linna pendeldavatele
töötajatele, seega võiks linn pakkuda kesklinna elanikele 1-2 km
raadiuses olevas olemasolevas avalikus parkimismajas või
parkimisplatsil parkimiskohta. Kõige parem oleks ristkasutatav
kohamajandus, kus pendeldav töötaja ja kesklinna elanik jagaksid
parkimiskohta parkimiskohajagamise teenuse abil. Kaasatud
võiksid olla nii erapaklad, kellele linn maksab elanike eest toetust,
et viimased pargiksid ettenähtud parklates, ning olemasolevad
parkimisstruktuurid oleksid funktsionaalselt pidevalt täidetud, nagu
ka linna enda avalikud parkimisalad - nii platsid kui
tänavaparkimine. Sel viisil suureneks ka jalgsi käidavus kesklinnas
ja väheneks autode arv hoovides, mille arvelt on võimalik luua
linnale lisandväärtust loovaid rohealasid.
Teine kitsaskoht hoovide korrastamise programmis on toetuse
saamise keerukus ja eraldatav summa. Selleks, et saada toetust,
peab korteriühistu esitama kaksteist dokumenti kahes eksemplaris.
Nende seas ka kinnitus omafinantseeringu olemasolust ja
suurusest, kolme erineva pakkuja hinnapakkumised, pakkumiste
hinnavõrdlustabel, krundiplaani, ehitusloa, objekti kirjelduse ning
toetusega kavandatava tegevuse projekti või projektjoonise.
Toetus makstakse välja peale teostatud töö kontrolli.70

Randpere, Marleen. Parkimiskoormus Tallinna Kesklinna avalikel tasulistel parkimisaladel: Tallinna
Tehnikaülikool, Tallinn 2018, lk 42.
69

70 Aarius, Hoovid korda. Kättesaadav lingil - https://aarius.ee/hoovid-korda/, (külastatud
04.05.2021).
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Hoovide heakorrastamise puhul on üldjuhul
tegemist maastikuarhitektuursete,
teedeprojekteerimise ja haljastuslike
töödega ning dokumentatsiooni
vormistamisel peab linn korteriühistutele
rohkem tuge pakkuda. Näiteks võiks toetuse
summa kuluda ainult tööde teostamisele
ning mitte projektlahendusele.
Projektlahenduse loomisel võiks linn
kaasata alustavaid spetsialiste ja
tudengeid, näiteks Tartu Maaülikoolist,
Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna
Tehnikakõrgkoolist

või

Eesti

ILLUSTRATSIOON 66.
Väljavõte Pealinnalehest.

Kunstiakadeemiast. Sel viisil saaksid
tudengid praktilise kogemuse, rikastuks
ruumiharidus ning korteriühistu saaks soovitud hoovialale
projektlahenduse.
Probleemne on ka toetuste summa, näiteks 2021. aastal on
maksimaalne toetus ühe taotleja kohta 16000 eurot aastas ja
40000 eurot ühe hoovi kohta. Kuna hoovid on erinevate
suurustega ning nende keskondlik olukord varieerub, võiks siiski iga
hoovi puhul üle vaadata toetuste summa suurused, vastasel juhul
jätkubki toetusest ainult sillutiskivi paigaldamiseks. Lisaks võiks
hoovidele koostada etaplise arengukava, kus töid teostataksegi
kolme aasta vältel ning selleks ei pea korteriühistu iga kord eraldi
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taotlusele kandideerima.
Hoovid korda projekti raames jagatakse toetust ka kõrghaljastuse
rajamiseks ning ühiskasutatava haljasala, puhkeala või rajatise
rajamiseks või parendamiseks.71 Sisulises lahtris on aga välja
toodud tööde maht seotud vaid muru külvamise ja madalate
alade mullaga täitmisega. Hoovialad on aga ideaalne koht
lopsaka haljastuse kujundamiseks, sest nendes on Tallinna
kontekstis piisavalt vaba ruumi, päikest ja varju. Samuti aitab
haljastus reguleerida looduslikult sademeveeprobleemi. Siinkohal
tasuks ühendada sademeveeprobleemi lahendamine ning
madalhaljastuse rajamine. Näiteks ühendades “Roheline õu”
projekti toetuse “Hoovid korda” toetusega. Nii saavad hoovialad
anda oma panuse ka Kliimaneutraalse Tallinna kava
realiseerimisse72 ja Tallinna Rohepealinna tiitli saavutamisele.

Hoovialade organiseerimisel on väga oluline roll kaasaval
planeerimisel. OÜ Vesterra ja MTÜ Linnalabor on koostanud
Kaasava Planeerimise juhendi, millest üks osa kajastab ka
Kaasava Paneerimise tööriistu. 73
Üks keerulisemaid omandivorme on korteriomand, sest maa
jaguneb kõikide korteriomanike vahel. Selleks on loodud

Tallinna Linnavolikogu. Tallinna Linnavolikogu määruse “Korteriühistutele toetuste andmise kord”
LISA 2. Toetusega “Hoovid korda” toetatavad tööd.
71

Tallinna Linnavalitus. Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna Säästva Energiamajanduse ja
kliimamuutustega kohanemise kava.,Tallinn 2021.
72

Tillemann, Kadri, Viljasaar, Regina. Kaasava Planeerimise Juhend. Kodanikuühiskonna Sihtkapital:
Tallinn 2012, lk 30.
73
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korteriühistud, kes koordineerivad

kõiki korteriomandite

kaasomandi osi. Seega toimuvad kõik muudatused korteriühistute
ja elanike vaheliste koosolekute kaudu.
Hea linnaplaneerimise osaks on ka heakorra ja koordineermise
planeerimine. Üheks võimalikuks stsenaariumiks hoovide
organiseerimisel võib olla korteriühistute, linna, arendaja ning
elanike tihe suhtlus ja koostöö, mida toetab sobiv ruum. Kaasava
planeerimise juhendis on ühe tööriistana välja toodud esitlusruum,
mis võib olla multifunktsionaalne ruum, kus saab läbi viia küsitlusi,
koosolekuid, avalikke arutelusid ning vestluringe. Samuti toimiks
see kõikide kvartalis paiknevate korteriühistute ühisruumina. Sellise
ruumi loomine hoovi organiseerimise esimeses etapis aitab kaasa
tihedale suhtlusele, elanike vajaduste ja soovide välja
selgitamisele ning linna- ja arendajapoolsetele võimaluste
tutvustamisele. Lisaks võiks kaaluda esitlusruumide välja rentimist,
et hoovis paiknevad ruumid leiaksid kasutust ka ühistu-tegevuste
väliselt ning maa ja ruum oleks pidevalt aktiivses kasutuses.
Üheks kaasava planeerimise tööriistaks on küsitluste läbiviimine.
Antud magistritöö raames viis autor tulenevalt covid-19
pandeemisast läbi internetiküsitluse Kompassi asumi
korteriühistutega. Tulemustest selgus, et elemendid, millest
elanikud puudust tunnevad ning unistavad. on üsnagi sarnased.
Soovid ja unistused on realistlikud ning vajaksid pigem väiksemat
ruumilist sekkumist kui kapitaalset ümberorganiseerimist.
Järgneva skeemiga olen välja toonud, millest kohalikud elanikud
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enim puudust tunnevad ning millised on nende konkreetsed
soovid.
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ILLUSTRATSIOON 67.
Etapiline hoovide planeerimine läbi kaasava
planeerimise. Esitlusruumid hoovis.
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Millest tunnete väliruumis (hoovis) kõige
rohkem puudust?
HALJASTUSEST

RATTAPARKLA
JA ISTUMISALA

SUURES PLAANIS OLEME
HOOVI SEISUKORRAGA
RAHUL KUI VÄLJA ARVATA
SEE, ET OLEMASOLEV
HALJASTUS VAJAKS
OSALIST UUENDAMIST.

TAIMEDEST

ISTUMISKOHTADEST
OLEN VÄGA
RAHUL MEIE
ÕUEALAGA

LIIGA VÄIKE
HOOV, ET SIIN
MIDAGI TEHA.

HÄSTI
ORGANISEERITUD
PARKIMINE JA
KONTEINERHALJASTUS

Kui saaksite muuta hooviala täielikult, siis
milline see oleks ja milliseid tegevusi

AUTOD MINEMA,
AGA KUHU, EI
OSKA SOOVITADA
:)
MÕNUS HOOVIALA, MILLEL
ON ILUS HALJASTUS, KUS
PUUD POLE LIIGA KÕRGED,
ET VARJAKSID ESIMESE
KORRUSE AKNAID PÄIKESE
HOOVIALA KESKEL PAIKNEB TRAMMILIINE
VALGUSEST

TULEKS VÄRSKENDADA
HALJASTUST, ASENDADAVANAD
PUUD UUTEGA, VÕIKS RAJADA
VÄIKESE RATTAPARKLA - NEED
TÖÖD ON JUBA PLAANI VÕETUD.
SELGITUSEKS OLGU ÖELDUD, ET
HOOVIALA JAOTUB 6 KÜ VAHEL IGAÜHEL OMA VÄIKE PINNAKE JA
OMA AMBITSIOONID. MINGIST
ÜHISEST HOOVIALAST RÄÄKIDA EI
SAAKS.

TOITEV ALAJAAM ON ILMSELT KA TULEVIKUS
VAJALIK, AGA SELLE KÕRVAL PAIKNEV
KINNISEL TERRITOORIUMIL ASUV
TÖÖSTUSHOONE EI SOBI KESKLINNA,
SAMUTI KELLEGI OMANDUSES OLEVAD
PRAEGUSE MANEEZI 6 MAJA HOOVI JÄÄVAD
VANA MAJA VAREMED. KUI HOOVIALA
KESKEL PAIKNEVA LASTEAIA LASTE
MÄNGUVÄLJAKU PIIRDED ON MÕISTLIKUD JA
VÄLJAK ISE LUKUSTATUD ASOTSIAALIDE
PÄRAST, SIIS POLE PIIRETE EHITAMISEGA
ILLUSTRATSIOON 68.. JÄTKAMINE HEA MÕTE. KVARTALI SISENE
Väljavõtteid Kompassi
AVALIK RUUM OLEKS IGATI OK.
asumi hoovialade
küsimustiku vastustest.
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3.3. RUUMILISED ETTEPANEKUD
NELI KAASAVAT HOOVI TALLINNA SÜDALINNAS

Ühes hoovis võib olla mitu kattuvat stenaariumi ja viisi, kuidas seda
kujundada. Magistritöö projektiosas olen läbi lahendanud ühe
suurema sekkumise igas valitud hoovis. Lahenduste puhul on
rõhutatud olemasolevaid ruumilisi kvaliteete ning põimitud need
tulevikuliste võimalustega. Magistritöö projektiosa ei pretendeeri
reaalses elus võimalikule, ent pakub välja põhimõtteliselt
teostatavaid lahendusi. Magistritöö eesmärk on olnud otsida viise,
kuidas kesklinna väliruumi sisehoovide tüpoloogia abil
taasaktiveerida ning see tegeleb pigem olukorra tutvustamise,
võimaluste teadvustamise ja ideede pakkumisega neile, kes
kunagi ehk hoovialasid taasaktiveerida kavandavad.

Lisas 1 on

välja toodud üldised põhimõtted ja võtted hoovide
aktiviseerimiseks ja organiseerimiseks.

Suuremas skaalas on magistritöö kontekstis valitud stenaarium,
kus valitud hoovialad loovad seotud ruumilise süsteemi ning
liikumine nende ruumide vahel on sidus. Sidusus loob
linnaorganismilise terviku ning üheks sidusa linnaruumi väljundiks
on kõndimine. Selleks, et jala käimine oleks soositud, peab
linnaruumis jalakäijatel olema mitmeid alternatiive ja lähiteid,
kuidas linnatuumikus liikuda. Jalgtänavate loomisega läbi valitud
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hoovialade aktiviseerub kesklinna linnaruum, sellega tõstetakse
hoovialade programmilist kvaliteeti, sest kõndimine on teiste
võimelike tegevuste potensiaalne lähtepunkt ning paraneb
linnaline poorsust ja ligipääsetavus. Eelpool välja toodud
võrdlusest Helsinki ja Kopenhaageni kesklinnadega on Tallinna
tänavavõrgustiku indeks üsnagi madal. Ka Lõpetamata linna
projekt pakkus välja ühe soovitusena, et tänavavõrgu
arendamisega peaks tegelema süstemaatiliselt ning jagama
suuri kvartaleid osadeks ja avama uusi läbipässe kvartalite sees.74

Projektlahenduses on kajastatud hoove ühendavad
jalgsitrajektoorid. Oluline on siinkohal märkida, et väljapakutud
ühendused on loodud linnaruumilise sidususe loomiseks, kuid
leiaksid kasutust alles siis, kui hoovidesse on loodud programmiline
ja ruumiline tihedus, mis paneb inimesi erinevate hoovide vahel
liikuma. Järgnevalt pakun välja neli võimaliku lahendust
olemasolevate hoovimajade aktiviseerimise kaudu programmilise
tiheduse tõstmiseks hoovides.
Enamikes magistritöös käsitletud hoovides paiknevad kas
lagunenud abihooned või garaažid, mis kesklinna
funktsionaalsesse linnakudemesse ei sobi. Siinkohal võiks enne
hoovide täisehitamist kaaluda hoovimajadele uue programmi
loomist ja elustamist. Oluline on, et kaasataks erinevaid osapooli
ning, et hoone funkstionaalsus oleks paindlik. Hoides päeva lõikes
Eesti Kunstiakadeemia.Lõpetamata Linn. Kättesaadav lingil - https://vimeo.com/500874069,
(külastatud 04.05.2021).
74
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kõikidel kellaaegadel hooviruumi aktiivsena, tagab see hooviruumi
suurema turvalisuse.

ILLUSTRATSIOON 69..
Viis kaasavat hoovi Tallinna Südalinnas.
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3.4. ÕUELASTEAED

Üheks laste põhiliseks õiguseks on mäng. Väliruumis mängimise
positiivsest mõjust on saanud väljakujunenud tõsiasi. Sellest
hoolimata vähenevad väliruumis mängimise võimalused igalpool
maailmas.75 Kehvad mängutingimustel väliruumis on nii vaimsele
kui füüsilisele tervisele suured tagajärjed. Seeläbi kannatavad ka
perekonnad, kogukonnad ja ka suur osa ühiskonnast. Väliruumis
mängimine on seotud ka keskkonnateadlikkuse, loodusläheduse ja
täiskasvanuaeas avaliku ruumi kasutusega. Väljas mängimise
puudumisel võib see õõnestada teadlikkust laiemast keskkonnast
ja viia hilisemas eas kogukonnast eraldumiseni.76
Aadressil A. Lauteri 1 paikneb Kiisupere lasteaed, mille puhul on
tegemist nö korterlasteaiaga, st lasteaed paikneb kolme
kortermaja (Gonsiori 3 ja 5 ning A. lauteri 1) esimestel korrustel.
Kokku käib kolmel aadressil kokku 150 last ning mänguväljakud on
paigutatud hoovialade keskmesse. Leian, et korterlasteaia
kontseptsioon on aegunud ning üha enam peaks pakkuma
lasteaedade näol lastele võimalusi väliruumis viibimiseks. Pakun
välja õuelasteaia kontseptsiooni A. Lauteri tn sisehoovi. Ettepanek
koosneb lisatavatest puitkarkassil struktuuridest, mis loovad
vaheruume. Vaheruumid seovad erinevaid keskondi ning loovad

Lester S, Russell W. Children's right to play: An examination of the importance of play in the lives
of 53 children worldwide.Working papers in early childhood development, No. 57. The Hague, The
Netherlands: Bernard van Leer Foundation; 2010.
75

76

Gill, Tim. Designing Cities for Outdoor Play. Encyclopedia on Early Childhood Development; 2019.
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uudse ruumi. Need on paindlikud ning tekitavad programmivaba
keskkonna. Läbi vaheruumide toimub siseruumi ja väliruumi
põimumine.

Hoovi keskel paiknevad lisaks lisatavatele

vaheruumidele mängukapslid, kus lapsed saavad väliruumiga
suhestuda ka vihmase ilma ajal, joonistada, teha päevauinakut või
lugeda raamatuid.
Kõikides käsitletavates hoovides, nii ka A. lauteri tn sisehoovis olen
teinud ettepanekuid alternatiivsete piiretega mänguväljakute
loomeks. Linnakeskkonnas on lastele sobiliku keskkonna loomine
keerukam ning tihtipeale on lasteaedade või mänguväljakute
õuealade puhul tegemist eraldatud tsitadelliga, mis
arusaavalt peab ennast varjama ja kaitsma domineeriva ja tihti
ebamugava ja vaenuliku ümbruse eest, mis ei haaku ega ühildu
aia sees toimugava.77 See on aga oluline ruum, mis valmistab
lapsi ette kohtumiseks avaliku ruumiga ning võiks seetõttu olla
paindlikum ja loomingulisem.

Ühe lahendusena olen pakkunud

välja süvistatud mänguväljad, kus piiri saab ise ümber mängida,
ehitada, lammutada, täita ning kuhu vihmase ilma puhul
moodustuvad veeloigud. See on pidevas muutumises mänguväli.

77

Lõoke, Ralf, Kask, Maarja. Kukk, Helin. Laste Linnaosa. Eesti Arhitektide Liidu Aastanäitus 2014.
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ILLUSTRATSIOON 70.
Asendiplaan. Õuelasteaed A. Lauteri tn 1 sisehoovis.
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4.3. MÄLUÕU

V. Reimani 5 maja eest voolas kuni 1930. aastateni läbi Härjapea
jõgi. Samuti läbis sisehoovi Väike-Kompassi tänav, mis oli oluline
ühenduslüli Tartu maantee ja Narva maantee vahel.78
Teen ettepaneku ajaloolist Kompassi asumit uuesti linnapilti tuua
Väike Kompassi tänava rekonstrueerimisega ning Härjapea jõe
tähistamisega vee-elemendi näol hoovi keskmes. Härjapea jõgi
külgnes Kompassi asumi vana puithoonestusega, mis nüüdseks
on linnapildist kadunud, kuid ettepanek näeb ette selle taastamist
markeermise näol erinevates katendites. Nendest moodustuvad
tegevusväljad, kus paikneb Kompassi asumi uus väliturg, vaba
mänguala, välijõusaal, viljapuuaed, aiamaa, udupurskkaevud,
puhkeplats ja välilava. Aadressil Raua 1 paikneb hoovipoolses osas
juurdeehitus, mis on kasutuses muusikainstrumentide
laoruumidena. Ettepanek näeb ette juurdehitusele uue aktiivse
fassaadi loomise, mis toimib välituru lisaruumina ning mille katusel
paiknevad elanike aiamaad. Sel viisil on avalik ja privaatne ruum
vertikaalselt eraldatud ja ei põrku omavahel. Aadressil Raua tn 1
paikneb ka eakate päevahoid, mis pakub mäluhäiretega eakatele
päevahoiu teenust. Ettepanek näeb ette hoovis paiknevate
garaažibokside aadressil Gonsiori 13a, 13b, V. Reimani 5b, 5c ja 5d
muutmist päevakeskuseks. Kuna praegune päevahoiu
hoonekehand ei suhestu väliruumiga ega paku eakatele võimalust
78

Juske, Jaak. Lood unustatud Tallinnast. Tallinn:Pegasus, lk 41.

99 l 126

tegeleda vabas õhus erinevate tegevustega, sobiks hoovi keskel
paiknev hoonekehand selleks paremini. Uue hoone mahus on ka
väliterrassid ja sensoorne aed, mis pakub tegevust ja olemisruumi
aastaringselt.

ILLUSTRATSIOON 71
Asendiplaan. Mälukihtide õu Pronksi 1/Raua 6
sisehoovis.
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4.4. ÕPPEAED

Üheks probleemiks kesklinna hoovialade puhul on nö ei-kellegimaa suur osakaal. Näiteks jaguneb hoov mitme erineva
korteriühistu vahel, kuid konkreetset suhestumist elanikel selle
maalapiga ei teki, kuna puudub isiklik kontroll ruumi üle.
Probleem esineb ka linna valduses olevatel hoovialadel, kus
üldjuhul rendib linna käest maad parkimist organiseeriv ühing.
Parkimisplatsil puudub ühistegevusi soosiv kvaliteet, seega võiks
planeerimispraktikates rakendada ühistegevusi ja linnalist
lisandväärtust soosivaid rentimisviise. Linnapoolse maa, aga ka
eraomandis oleva maa välja rentimisel on palju teisi väljundeid
peale parkimisplatsi.
Rendiaiamaa on üldjuhul sümboolse summa eest linna maal asuv
aiaplats, mida linn rendib linna registreeritud elanikule
eesmärgiga, et elanik saaks kasvatada enda leibkonna tarbeks
söögi- ja tarbetaimi. Rendiaiamaid eristab kogukonnaiast asjaolu,
et igal inimesel on oma plats, olemas on ka ühisala, kuid igaühel
on oma maalapp, mille eest ta vastutab ja maksab sümboolset
renti. Sel viisil tekib inimesel isiklik suhe teriitooriumiga ning ruum
omandab tähenduse. Riikide lähenemised rendiaiamaale on
erinevad, näiteks Soomes ja Rootsis lubab linn ka rendiaiamaale
väikeseid maju ehitada, kus inimestel on võimalik suveperioodil ka
ööbida.
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Toidu kasvatamise kõrval on alati oluline olnud ka rohelusega
ühenduses püsimise aspekt, mis on osa ka kultuurist. Samuti
pakub rohelus lõõgastust, sellel on positiivne mõju vaimsele
tervisele ja see pakub vaheldust töises ja rutiinses igapäevaelus.

Ülemaailmse terviseorganisatsiooni soovitusel võiks linnades iga
inimese kohta olla 9 m² rohelist ruumi

79.

Pakun välja Kompassi

rendiaiamaade loomise, kuhu elanikud saaksid luua ka
aiamajakesi või väljarenditavaid töötamiskapsleid. Juhul, kui
elanikud ise linna käest maad rentida ei soovi, saaksid seda teha
ümberkaudsete kvaratlite elanikud. Sel viisil oleks maalapid isiklikus
suhtes inimestega ning inimesed vastutaksid selle korrasolu eest.
Lisaks toimuks lõimumine ka teiste ümberkaudsete elanikega ning
linn saaks tulu maa rentimisest, samas looks see ka aktiivsust
hoovis ja kogu ümbruskonnas. Sarnaselt saaksid maalapi välja
rentida korteriühistud. Rendiaiamaadele võiks kvartali lõikes
kehtida temaatiline määratlus, kas tegeletakse toidukasvatamise,
iluaianduse või hoopis õppeaedadega. Narva maantee 6 hoone
sisehoovi teen ettepaneku luua rendiaiamaa, mis toimib ka
õppeaiana. Hoovi keskel paiknevate garaažibokside, aadressiga V.
Reimani 6a-1, 6a-2, 6a-3, 6a-4, 6a-5, 6a-6, 6a-7, 6a-8
aktiviseerimine toimub õppeklasside loomise kaudu. Õppeklassid
on ristkasutuses, nii Narva mnt 6 paikneva lasteaia kui ka hoovi
ümbritsevate korteriühistute koosolekuruumidena. Hoonekehandi

79

WHO, 2009.

102 l 126

katusele on paigutatud turvaline mänguväljak, mis toob hoovi
rohkem rohelust ning mis on hoovi avalikust ruumist eraldatud.
Katuselt avanevad loodusvaated õppeaiale.
Antud hoovis on ühe ettepanekuna rakendatud ka soklikorruse
elustamist Narva maantee 6 hoone näitel. Kesklinnas on palju
hooneid, mis on projekteeritud soklikorrusega ning kus on peidus
palju ruumi, mis ei täida oma täit potensiaali ega suhestu
väliruumiga. Eriti oluline on antud asukohas soklikorruse
elustamine nii hoovi kui ka Peatänava seisukohast. Narva maantee
6 hoone keldrikorrusele on projekteeritud varjendid. Ettepanek
näeb ette varjendite kohandamist täiskasvanute huvitegevuse
ruumideks ning hoovipoolses osas põranda tasapinna
ühtlustamist hoovi tasapinnaga. Sissepääsud ruumidesse
tagatakse hoovi poolt ning pääs hoovi toimub kangialuste kaudu
mööda kaldteid. Üleskaevatud pinnast kasutatakse õppeaia
erinevate maastikuarhitektuusete vormide loomiseks.
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ILLUSTRATSIOON 72.
Asendiplaan. Õppeaed Narva mnt 6 hoone
sisehoovis.
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4.5. LINNALAVA
Narva maantee, Gonsori, A. Laikmaa ja Maneeži tänavate vahele
jääv hooviala on üks suurimaid, mille keskmes paikneb suur
alajaam, tootmishoone, vare ning Rahvusarhiivi abihooned. Antud
kvartal on alates 1990. aastate algusest olnud täielikult suletud
turvalisuse kaalutlustel. Teen ettepaneku hoov avada ning selle
keskmesse luua amfiteatri stiilis linnalava, mis tooks tegevuse
hoovi kesmesse, kuhu ulatuvad kõikidest hoonetest elanike pilgud.
See toimiks nii linnaväljakuna kui ka erinevate väiksemate ürituste
toimumiskohana. Hoovis saab läbi viia teatrietendusi ja
tänavafestivale. Hoovi keskmes paikneb ka taskupark, mis pakub
ümberkaudsetele töötatajtele võimalusi lõunapausiks ja
töötegemiseks. Hoovi läbiv avalik tänavaruum on eraldatud
valgustatud peegelpindadega piirdeseintega, mis rõhutavad ja
peegeldavad hoovis liikuja tegevusi. Hoovi laieneb ka
Rahvusarhiiivi galerii, millel on eraldi väliekspositsiooniala ning
väiksem sisehoov kohviku ja loengusaaliga. Aadressil Maneeži 6a
paiknev telliskivi müüridega vare on aktiviseeritud täiskasvanute
spordi ja huvitegevuseks.
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ILLUSTRATSIOON 73.
Asendiplaan. Linnalava Narva maantee, Gonsiori, A.
Laikmaa ja maneeži tänavate vahelise kvartali sisehoovis.
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KOKKUVÕTE

Magistritöö fookuses on hoovide ruumilised võimalused
linnakeskkonnas. Töö eesmärgiks on uurida, millised on
sisehoovide tüpoloogiast tulenevad ruumilised võimalused ning
millised võivad olla selle mõjud suuremale linnalisele skaalale.
Saades aru erinevatest ruumi definitsioonidest linnakeskkonnas,
võimaldab see paremini linnaruumi kujundada. See aitab
ennekõike lahti mõtestada ruumiprotsesse ja kujundada
väliruume sarnaselt ruumidele, mida luuakse hoonete sisemusse.

Hetkel on Tallinna kesklinna linnaruumi tulevik lahtine, kuid üha
rohkem on saanud kõneainet selle muutmine ning algatatud on
ka Tallinna kesklinna üldplaneering. Magistritöö pakub välja
stenaariumi, mille kohaselt tuleks linnaruumilist ümberorganiseerimist alustada just hoovidest, sest lisaks paljudele
teistele võimalustele, pakuvad hoovid häid võimalusi
kliimamuutuste ja avaliku ruumi ostukeskustesse suubumisega
tegelemiseks.

Olles uurinud erinevaid ruumikontseptsioone linnas, neid
mõjutavaid komponente ning hoovide ruumilisi võimalusi Tallinna
kesklinna hoovide näitel, olen jõudnud järeldusele, et hoovide
võimalused on linnalises keskkonnas laiaulatuslikud. Üldsuse
teadlikkus ja ruumiliste võimaluste kasutus on aga vähene.
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Seetõttu olen otsustanud projekti osas välja pakkuda
ideelahenduse, kuidas hoovid kõnetaksid ja kaasaksid erinevaid
sihtgruppe ning pakuksid neile tegevusruume. Elukestva
ruumikasutuse kaudu hoovide näitel kasvab teadlikkus nendest
ning hoovidest saab jätkusuutlik linnaruumi osa väljakute,
tänavate ja parkide kõrval.

Ettepanekuid käesoleva magistritöö raames on tehtud siiski ainult
toetudes mõnedele paljudest ruumi definitsioonidest, samuti
inimmõõtmelise ruumi loomise teooriatest. Edasist uurimist ja
kaardistamist vajaks elanike soovid ja linnapoolne seisukoht,
samuti visioon muutuste realiseerimiseks. Ühtlasi vajab edasist
uurimist ja katsetamist näiteks prototüübi või ruumieksperimendi
näol, kas vaadeldud komponentide põhjal organiseeritav ja
loodav ruum ka praktikas kvaliteetset elukeskkonda loob, erinevaid
vanusegruppe kaasab ja linnaosa lõikes identiteeti loob.
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ABSTRACT

The focus of this master's thesis is to research the spatial
possibilities of the courtyards in the urban environment. The aim of
the work is to research the spatial possibilities arising from the
typology of courtyards and what their effects may be on a larger
urban scale. By understanding the different definitions of space in
an urban environment, it allows for a better design of urban space.
Above all, it helps to understand spatial processes and design
outdoor spaces in a similar way to the spaces that are created
inside buildings.

At the moment, the future of the urban space in the centre of
Tallinn is unclear. However, it has become a public subject to
change it. Therefore, the general plan for the city centre of Tallinn
has also been initiated. The master's thesis proposes a scenario
according to which urban spatial reorganization should start with
the courtyards, because, among many other possibilities, the
courtyards offer good opportunities for dealing with climate
change and entering public spaces in shopping malls.

Having studied different spatial concepts in the city, the
components influencing them and the spatial possibilities of the
yards on the example of the courtyards of Tallinn, I have come to
the conclusion that the possibilities of the courtyards are extensive
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in the urban environment. However, public awareness and use of
spatial opportunities is low. Therefore, I have decided to propose a
solution how the courtyards would involve different target groups
and offer them space for activities. Through the lifelong usage of
space on the example of courtyards, awareness of them is rising
and courtyards are becoming a sustainable part of urban space
next to squares, streets and parks.

However, the proposals in this master's thesis have been made
only on the basis of some of the many definitions of space, as well
as the theories of creating human-dimensional space. Further
research and mapping would require the wishes of the residents
and the position of the city, as well as a vision for the realisation of
change. At the same time, further research and testing is needed,
for example in the form of a prototyping or a space experiment,
whether the space organised and created on the basis of the
observed components creates a high-quality living environment
in practice, involves different age groups and creates a peculiar
identity by district.
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ILLUSTRATSIOON 74.
Visualiseering õuelasteaiaga sisehoovi.
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HOOVIDE AKTIVISEERIMINE

Lisa 1. Hoovide aktiviseerimise ja organiseerimise põhimõtted ja
Võtted

võtted.

Parkimise organiseerimine

Poorsuse suurendamine

Territooriumi organiseerimine

Tänavaruumis

Hoovis

Hoovis

Jagatud parkimine

Kesklinnas võiks olla rohkem ainult
elanikele mõeldud parkimis- ja
peatumiskohti
tänavaruumis,
mis on liigendatud haljastusega.

Hoovides
ei
pea
täielikult
parkimist keelustama, kuid oluline on parkimise vähendamine,
koondamine, markeerimine ja
liigendamine haljastuse ja rattaparklatega, et vältida autode konsentreeritust ruumis.

es platsi loomine autoparkla,
spordija
üritusteruumina

Transpordiameti
andmetel
on
Kesklinna
avalikus tasulisel parkimisalal 4650
parkimiskohta, mida kasutatakse
esmaspäevast pühapäevani ühe
parkimiskoha kohta 0,03 korda.

Uute tegevusruumide loomine
läbikäiku
ja
visuaalse
keskkonna
kujundamine.

Luues vaateaknaid läbikäikudesse
suurendab
äripind
enda
nähtavust
ja
võimalike potensiaalsete klientide
arvu.

Keldrikorruse
abiruumidele Markeerimine
ja
viidandnus
ligipääsu
võimaldamine
jal- Jalakäijaid prioritiseeriv planeerimine
gsi,
ratta
ja
ratastooliga.
Vaheruumide loome
keldrikauplustele.

Esimese
korruse
ja
hooviruuvi ühendamine ja sujuva
läbipääsu
tagamine.
Uued
sissepääsud
hoovi
poolsest
fassaadist.

Keldrikorruse
Hoovipoolses
keldrikorruse
avamine
sissepääsude
funktsioonide

Hoovipoolsesse
rõdude

Anonüümsete

Piirdeaedade
Kahepoolsete
ümbermõtestamine
ja
reguleerimine.

Selged
avaliku

ja

alade
vähendamine
piirid
privaatse
vahel.

Privaatsusgradiendi

tagamine.

Piiride

loomine

elustamine.
fassaadis
maapinnale
ja
uute
ja
loomine

haljastusega.

seega
võiks
linn
pakkuda
kesklinna elanikele 1-2 km raadiuses
olevas
olemasolevas
avalikus
parkimismajas või parkimisplatsil
parkimiskohta. Kõige parem oleks
ristkasutatav kohamajandus, kus
pendeldav töötaja ja kesklinna elanik
jagaksid parkimiskohta läbi parkimiskohajagamise teenuse. Kaasatud
võiksid olla nii erapaklad, kellele
linn maksab elanike eest toetust, et
viimased
pargiksid
ettenähtud parklates ning olemasolevad
parkimisstruktuurid oleksid funktsionaalselt pidevalt täidetud, kui ka linna
enda avalikud parkimisalad, nii platsid kui tänavaparkimine. Sel viisil
suureneks ka inimeste jalgsi käidavus
kesklinnas ja väheneks autode arv
hoovides, mille arvelt on võimalik
luua linnale lisandväärtust loovaid
rohealasid.

fassaadi
lisamine.

piiride

loome.

Mänguliste

piiride

loome.

Isikliku
suhte
loomine
territooriumiga.
Rendiaiamaade
ja
õppeaedade
loomine.

Hoovimajade elavdamine
ja programmiline tihedus

Hoiakuid
ruumi
suhtes
on
oluline
hoovides

kujundavad
programmilise

ühistegevused.
Seega
tiheduse
tagamine.

Hoovimajade
elavdamise
puhul
on
oluline
mitmekülgne kasutus ja päeva lõikes hoovi kasutuse intensiivsena hoidmine.
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