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GSEduca

Urbaniseerunud keskkonna loomisel mõeldakse vähe 
loodava ruumi mõjust inimese vaimsele tervisele. Paraku 
on just vaimse tervisega seotud probleemid globaalselt 
haiguskoormuse põhjustajana esikohal. Suur osa vaimse 
tervisega seotud probleemidest algab juba lapse- või 
noorukieas. 

Noorus on aeg, kui luuakse baas täiskasvanuea 
käitumisharjumustele. Aeg, mil inimene saab iseseisvaks ja 
omandab eluks vajalikud toimetulekuoskused. Enda tervise 
eest hoolitsemine enese murede ja pingete maandamise läbi 
on oluline oskus. Looduse restoratiivsel mõjul, inimkesksel 
linnaruumil ja hoonetel on potentsiaal pakkuda puhkuseks 
vajalikku puhvrit - kohta, kus oma muremõtetega tegeleda 
ja oma tähelepanu ressurssi taastada.

Magistritööga juhitakse tähelepanu 16-26aastaste vaimse 
tervise probleemidele ja teema stigmatiseeritusele. 
Analüüsitakse noort ümbritsevat keskkonda ja tervist 
mõjutavaid tegureid. Seejärel luuakse unikaalne vaimse 
tervise nõustamiskeskuse kontseptsioon Tõnismäe Tuvi 
Parki. Asukoht on valitud lähtudes Tõnismäe piirkonna 
koolide arvukusest ja ühistranspordiga kergesti 
kättesaadavusest. 
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Olemasolevate abiteenuste
kaardistamine

KÄESOLEV SÜSTEEM

Noortele suunatud esmatasandi nõustamine kuulub olemasoleva 
süsteemi kohaselt koolisüsteemi, noortekeskuste ja perearsti 
tegevusvaldkonda. Paraku võivad neis teenustes puududa olulised 
aspektid - anonüümsus, kompetents, kergesti kättesaadavus, 
stigmavabadus, jätkusuutlikus (st ei õpetata eneseabi), vaimset ja 
füüsilist tervikuna arvestav rehabilitatsioon jms.

ASENDIPLAAN 1.500 LINNAEHITUSLIKUD SEKKUMISED HEAOLURUUMI ELEMENDID16-26AASTASTE VAIMNE TERVIS
- 2019. aastal diagnoositi Eesti 15-24aastaste noore hulgas 
peamiselt kroonilise stressi tagajärjel tekkinud häireid: foobiaid, 
ärevus- ja paanikahäireid. Aga ka depressiooni, psühhoaktiivsete 
ainte tarvitamise tagajärel tekkinud häireid, uneprobleeme ja 
toitumishäireid. (TAI 2020)

- 10-20% noortest on kogenud või kogeb probleeme vaimse 
tervisega. (Kieling jt 2011: 593) 

- 75% vaimse tervise probleemidest saab alguse juba enne 24. 
eluaastat. (Kessler 2005)

KONTSEPTSIOON

Töös loodud nõustamiskeskuse kontseptsioonist võib leida nii 
noorte- kui ka tervisekeskusele omaseid jooni. Ruumiprogrammi 
loomisel on arvestatud vaimse tervise teraapiavormidega. 
Kontseptsiooni eesmärk on luua väikene anti-istitusiooniline 
nõustamiskeskus, mis suunaks noori virgestavatele tegevustele - 
kunst, sport ja värskes õhus viibimine - kuid ühtlasi pakuks nende 
tegevuste kõrval ka nõustamis- ja abiteenuseid. 

- Hoone arhitektuurne visioon oli peituda maapinda: liigse 
tähelepanu vältimiseks ja ümbritsevaga suhestumiseks
- Ruumiprogrammi loomise eesmärgiks oli tagada privaatne 
sissepääs kui ka hoonesisene privaatsusgradient. Ühtlasi tagada 
voolav tsirkulaarne ruumiprogramm ümber privaatse sisehoovi. 
- Luua nurgakesi omaette olemiseks.
- Paigutada köök võimalikult lähedale sissepääsule, et kutsuda 
noort kasvõi tassikeseks teeks.
- Ühisruum lugemiseks, mängimiseks, ürituste korraldamiseks 
või niisama ajaviitmiseks. 
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KALDTEEGA
VAHETUNNI ASTMESTIK

AVAB PARGI ENDLA TÄNAVALE
JA RIIGIGÜMNAASIUMI ÕPILASTELE

pakub võimalusi teisi kõrgemalt jälgida

SKATEALA JA LAVA
RAHVUSRAAMATUKOGU TAGA

REKREATSIOONIVÕIMALUSED
24h avatud sportimis- ja mänguvõimalused 

linnaruumis noorte aktiivsuse suuren-
damiseks

HEAOLURUUM

Heaoluruum on ruum või keskkond, mis toetab inimese 
vaimset ja füüsilist tervist, seeläbi ka üldist enesetunnet. 
Selline ruum täidab inimese peamisi psühholoogilisi 
vajadusi; pakub võimalusi olla sotsiaalselt kaasatud; 
kohaga seotud ja kutsub tagasi käesolevasse hetke läbi 
looduse restoratiivse mõju

Magistritöö koondab vaimset heaolu suurendavaid 
ruumilisi elemente. Elementide koondamisel oli oluline 
mõista, millised ruumilised nüansid inimest ja tema 
psühholoogilist tasakaalu mõjutavad. Selleks on töös 
uuritud nii arhitektuuriteooriat, -ajalugu, tõenduspõhist 
disaini kui ka keskkonna psühholoogilisi aspekte. 
Olgugi, et igal ruumiloojal on väljakujunenud oma 
tõekspidamised ja vormikeel, on käsitletavad tegurid 
justkui möödapääsmatud arhetüübid inimesest, tema 
käitumisest ja ümbritseva keskkonna tunnetamisest.
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KATUSEALUSED
SOTSIAALNE VS PRIVAATNE

 võimalus päikesevarjuks, piknikuks 
või peitumiseks

MÄNGUVÄLJAK
AUTONOOMIA JA KOMPETENTS

isekujundatav mänguväljak
tünnidest, nööridest, euroalustest

TEGEVUSTASKUD
SPONTAANNE SUHTLUS
peatumiseks, suhtluseks 
ja lihtsalt ajaveetmiseks

VÄLIJÕUSAAL
REKREATSIOON

taastumine läbi füüsilise tegevuse
nähes teisi inimesi sportimas, tekib 

soov ennastki liigutada
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1 - VAHETUNNI ASTMESTIK

2 - SKATEALA

3 - LAVA

4 - KATUSEALUSED

5 - MÄNGUVÄLJAK

6 - TEGEVUSTASKUD

7 - VÄLIJÕUSAAL

8 - FOOKUSPUNKT - TEATETAHVEL

9 - SENSSOORNE RADA

10 - NÕUSTAMISKESKUS
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HEAOLURUUM: 
Noorte nõustamiskeskus Tuvi pargis

Mariin Kroon

Juhendajad Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe 
 

Kontseptsiooni eesmärk on täita käesoleva tugisüsteemi 
puudused. Luues keskkonna, kus vaimse tervise 
probleemidega tegeletakse anonüümselt, õigele teele 
suunavalt ja toetavalt. Anti-institutsioonilise üksuse 
eesmärk on pakkuda nõustamise ja teraapiateenuseid, kuid 
ühtlasi suunata noort parematele käitumisharjumustele 
läbi virgestavate tegevuste - kunst, tantsimine, sport ja 
värskes õhus viibimine. Lahendus kaasab noori aktiivsetele 
tegevustele, soodustab nende omavahelist läbimist ja jätab 
samal ajal ka ruumi üksinda olemiseks.

Õppides märkama ruumi mõju inimese tervisele, 
psühholoogilistele protsessidele, käitumismustritele ja 
seeläbi ka üldisele enesetundele, saaks luua paremat 
linnaruumi ja hooneid. Sellised, mis välistaks ruumilisi 
ärritajaid ja stressireaktsioone, kuid tagaks inimese peamisi 
psühholoogilisi vajadusi. Inimkesksed ruumilahendused 
soodustavad ümbritseva keskkonnaga seotuse tunnet, 
pakuvad võimalusi sportimiseks ja mänguks, soodustavad 
spontaanset suhtlust, jättes võimalusi ka autonoomiaks. 
Sealjuures on oluline meeles pidada looduse restoratiivset 
mõju - rohealadel viibimine on inimesele kõige 
loomuomasem viis enese maandamiseks. 
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riietus

11,8 m2

joogastuudio

90,4 m2
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kuns u
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7,6 m2
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12,0 m2
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12,1 m2
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25,5 m2
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21,8 m2
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45,8 m2

koristus
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23,2 m2

riietus

15,0 m2
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12,0 m2
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14,7 m2

teraapia

18,6 m2

tambur

10,5 m2 esik

52,6 m2
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4,4 m2
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87,5 m2

valgusaatrium
13,4 m2

wc

5,5 m2

köök

36,4 m2

dušš

3,4 m2

sisehoov

100,0 m2
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2,8 m2
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3,5 m2
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vastuvõ

20,9 m2

tambur

4,9 m2

koridor

37,0 m2

lugemislavats

11,1 m2

prügi

9,9 m2

wc

2,3 m2
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10,6 m2
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12,2 m2 kriisi õde
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ühisala

loovala nõustamine

liikumine

sissepääs

sisehoov

0K PLAAN 1.100 -1K PLAAN 1.100

sissepääs
esmakülastajale ja töötajatele

sekundaarne sissepääs
ühisruumidesse ja teraapiasse
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VAADE PÕHJAST 1.100 VAADE IDAST 1.100
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-3,400

-0,400

±0,000

+3,400

±0,000

+3,800

-3,400

+0,500
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-3,400

-0,600

-3,400

±0,000

+2,500

+3,800

+2,000

-3,400

-1,100

VAADE LÕUNAST 1.100
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VAADE LÄÄNEST 1.100

LOODUSVAATED LUGEMISALA

JOOGASTUUDIOSISEHOOV

LUGEMISALA

KUNSTISTUUDIO

NÕUSTAMISRUUMVALGUSAATRIUM SOPID PEITUMISEKS

NÕUSTAMISKESKUSE LÕIKED 1.100


