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SISSEJUHATUS 

Suures osas 20. sajandist mõeldi hoonetest kui 

masinatest. Tänapäeval oodatakse 

arhitektuurilt, et see oleks kui elusorganism, 

mis muutuks ajas ja kohaneks sellega.  

Ületöötamine on tänapäeva ühiskonnas järjest 

päevakajalisem murekoht. Olles 

kontoritöötajana ületöötamisest tingitud stressi 

tundnud, tean mis tähendab kui tasakaal eraelu 

ja töö vahel on kadunud. See ajendas mind 

käesoleva teemaga tegelema. Arhitektuur võiks 

olla terviklahendus, mis tegeleb ruumiliste, 

sotsiaalsete ja tervisega seotud küsimustega. 

Pidevalt hoogustuva töökultuuri ümber 

mõtestamisega oleks vaja leida viise, mis 

taastaksid tasakaalu muu eluga. Aina 

robotiseeritum tulevik ja juba olemasolevad 

võimalused ning töövahendid nõuavad uute 

lahenduste väljatöötamist, soodustamaks 

töötajate heaolu.  

Covid-19 tingitud kriisist tulenevalt olid 

inimesed sunnitud töötama kodus ja sellega 

ilmnes nii positiivset kui ka negatiivset. Uutes 

tingimustes tekkis võimalus mängida ümber 

oma tööpäeva, sobitades oma töögraafikut 

argieluga ja seada päev inimesele endale 

kasulikult. Projektipõhised tööd kodukontori 

vormis on eksisteerinud varemgi ja sobib oma 

vormilt tegusatele inimestele, näiteks 

töötavatele tudengitele. Olles näinud kaugtöö 

potentsiaali ja suutlikkust, tekkis huvi kaugtöö 

olemust ja selle võimalusi uurida. 

Kas on võimalik leida lahendus uudse 

töökeskkonna näol, mis toetaks muutuvat 

maailma, motiveeriks töötajaid ja oleks 

samaaegselt kasulik regionaalsele arengule? 

Puutununa kokku turuvajadusega 

rendikontorite ja -elamispindade järele 

maakeskustes, mille vastu on huvi üles 

näidanud ametnikkonnad ja suurfirmad, tekitab 

küsimuse, millest selline vajadus tuleneb? 

Magistritöö käsitleb ühte võimalikku kaugtöö 

lahendust, kus on tihedalt seotud väli- ja 

siseruum. 

Analüüsivate teemade seas on märksõnad nagu 

töö, puhkus, pandeemia ja kaugtöö. Püüan 

mõista nende komponente, aru saada, mil moel 

me neid mõistame. Kas töö ja puhkeaja piiride 

hägustamine on ratsionaalne ja võimalik, 

loomaks paremaid töötingimusi? Kas 

olemasoleva arhitektuuri kohandamine ajas on 

võimalik läbi uue funktsiooni? Kõikide nende 

küsimuste valguses on fookuse all endised 

nõukogudeaegsed puhkebaasid, mis vajavad 

omakorda ideid, säilitamaks selleaegset 

kultuuri- ja arhitektuuripärandit. Magistri 

projekt näeb ette ühe sellesuguse baasi 

lahendamist, mida annab ideeliselt kanda edasi 

ka teistele samalaadsetele ehitiste tüüpidele.   
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Magistritöö ülesehitus: 

Teksti üldine ülesehitust koosneb analüüsist ja 

projektist. 

Analüüs koosneb viiest peatükist mille põhjal 

tegin otsuse valitud keskkonna osas.  

Esimeses osas mõtestan lahti töö mõistet. 

Seejärel analüüsin töökultuurist tulenevaid 

probleeme, püüdes mõista omadusi, mis 

võiksid igapäevatööd parandada, jõudes 

tuleviku visioonini. 

Teises osas analüüsin tööruume ja kuidas on 

need kujunenud ajalooliselt tänapäevani. 

Lisaks käsitlen Covid-19 mõju ruumile. 

Kolmandas osas on vaatluse all puhkamise 

mõiste ja looduse mõju inimesele. 

Neljandas osas analüüsin kaugtööd ja selle 

võimalusi põhjalikumalt. 

Viies osa keskendub endistele puhkebaasidele 

ja nende analüüsile. 

Kuues osa kirjeldab lahti teema üldiselt ja 

viimases projekti osas käsitlen näitena ühte 

valitud puhkebaasi. 
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I.    TÖÖ 

1.1.   Töö mõiste 

Kui mõelda millest koosneb inimese igapäeva 

argielu, toob tõdemuse kui suure osa meie elust 

tegelikult moodustab tööl käimine ja seal 

viibimine. 

Mida tähendab töötamine? Vastuseid on ilmselt 

sama palju kui on inimesi. Mõnele väljendub 

see vaimse või füüsilise tegevuse näol, teisele 

tähendab see eneseväljendust, enesetõestamist. 

Töö olemusest on kohati tekkinud inimestele 

negatiivne kuvand, justkui oleks see 

ebatervislikum ja mitte nii meeldiv elu osa. 

Tööl käimist ja töö tegemist saab tegelikult 

defineerida erinevalt ja mõtestada neid kui 

üksteisest eraldiseisvaid akte, aga mis üksteist 

oluliselt mõjutavad. 

Tunne, et tööga seotud tegevused on peale 

sunnitud ja puhkeaeg kontrastina meie endi 

korraldatav, võib olla üks põhjus, miks tööst 

negatiivne kuvand tekkinud on. Sunnitus võib 

väljenduda selles, et kipume tööst olema 

sõltuvuses, millest tulenevalt täidame tööandja 

poolt seatud reegleid ja kohustusi.  

Nii tekib tunne, justkui aeg on meilt ära 

võetud. Samas ei arva kõik inimesed tööst kui 

millestki ebameeldivast. Teatud inimesed 

väidavad, et pole elus päevagi tööd teinud, sest 

armastavad seda, mida nad teevad. Tundub, et 

sunnitus tekib nii tööandja nõudmistest kui ka 

puhtalt seetõttu, et töövaldkond on selline, 

milles inimene parema meelega ei töötaks ehk 

puudub kirg. Paraku ei leia inimesed alati oma 

kutsumust. Kas selle põhjuseks võib olla pidev 

"orav rattas" tunne ja ei jätku piisavalt aega, et 

seda avastada?  

Tehes tööd ainuüksi raha pärast on suur 

mõjutaja, kuidas paljud inimesed mõtestavad 

enda jaoks töö mõiste ja selle tähenduse. Üks 

ja sama töökeskkond, kus tihti oleme sunnitud 

seoses tööga viibima lisab omakorda 

kontrollituse tunnet.  

Kindlasti on aga ka teised küljed 

inimloomuses, mis vajavad toidet. Olla vajalik 

teistele või iseendale ja tegeleda 

eneseteostusega, mille väljundiks saab olla töö 

tegemine. 

Tööl veedetakse tihti päeva kõige energilisem, 

produktiivsem, aktiivsem ja kõige 

valgusrikkam osa. See on kvaliteetaeg ja oleks 

äärmiselt oluline kui inimene saaks osa sellest 

enda kasuks pöörata, millest võidaks nii töötaja 

kui ka tööandja. 

Psühholoog Tiina Saar-Veelmaa tegeleb töö 

lahti mõtestamisega ja selle psühholoogiaga 

igapäevaselt. Tema sõnul suuname me energia 

päeva parimas osas töösse, vähem iseendasse. 

Ta kirjeldab, kuidas päeva tähtsam osa kujuneb 

sunnituks ja see muudab arusaama tööst 
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ebameeldivaks. Kui kogu töö on 

reglementeeritud, siis on oht, et töötaja unustab 

iseenda, mis tähendab inimlikkuse tunnetuse 

kadumist. Nii muutub inimene "robotiks", kes 

korduva rutiinse programmi alusel päevast 

päeva opereerib. Lisaks on kõne all tööõnne 

otsing, seega selle leidmiseks on täiesti 

normaalne ja vajalik kogeda erinevaid 

töökohti, teha eelnevalt oma kutsumuse 

leidmisele varieeruvaid töid.  1

Tööle minek ei pruugi olla halb. See on ühest 

keskkonnast väljumine teise ja tekitab meie 

ellu vähemalt kaks osa, kus ühest on võimalik 

puhata, kui selleks vajadus on. 

Linnast suvilasse põgenedes on ees ootamas 

erinevad toimetused nagu muru niitmine, 

hoone värvimine, riida ladumine. Tavaliselt ei 

ole see tunne kui trotslik töökohustus, vaid viib 

vastupidiselt mõtted mujale ja aitab lõõgastuda, 

kuna neid toimetusi tehakse endale valitud ajal 

ning vabatahtlikult. See annab alust arvata, et 

rutiinivabadus võib aidata töö positiivse 

kuvandi kujundamisele kaasa. Seotud on 

valikuvabadus ehk sina otsustad, mida, millal 

ja kas teed.  

Kaugtöökeskused võiksid toetuda sarnasele 

mustrile, millele lisandub veel asukoha 

valikuvabadus. Rutiinivabadus ja 

tööpäevasisesed valikud võiksid olla ka 

"Puhke- ja Tööbaasi" tugevad märksõnad. 

Sellele kinnituseks võib piiluda mõnda teise 

töökultuuri. Öeldakse, et Jaapanis on töö püha. 

Jaapani töökultuuri süvenedes selgub, et töö on 

püha pigem tööandja jaoks, sest töötajale võib 

see stressi tekitav olla. Tugeva järelvalvega 

avatud kontorid, ühed ja samad tööruumid ei 

mõju inspireerivalt, vaid peavad silmas vaid 

tööandjate heaolu. Tihtipeale seotakse end ühe 

ettevõttega kogu eluks, mis oma olemuselt 

vihjab omandile. Ületöötamine on Jaapanis 

tõsine sotsiaalne probleem, sest noorte 

füüsiline ja vaimne tervis kannatab. Sellist 

töökultuuri saadab enesetappude epideemia ja 

ka jaapanipäraselt "Karoshi" ehk surmad 

tingitud ületöötamisest (südameinfarktid, 

rabandused, näljadieet jne). Ületöötamine on 

saanud harjumuseks, töö ja elu tasakaal paigast 

nihkunud. Tööl olek on muutunud "pühaks", 

mille algpõhjuseks on kultuurilise kasvatuse 

tulem. Kuigi Jaapan on arenenud riik, on 

töövõtted ja -ruumid ajale jalgu jäämas ning ei 

soosi tuleviku võimalusi. Puhkamine on küll 

ette nähtud tööaja sees, kuid seegi on sageli 

kontrollitud tegevus. Lisaks on ebaviisakas 

keelduda õhtustest "vabaaja" veetmistest 

ülemustega. Kõike arvesse võttes on töökoha 

kontrollitus töötaja üle liialt suur, mille kõrvalt 

perele ja kodule ei jää piisavalt aega. Töötajaid 

 Tiina-Saar Veelmaa, Segadus ja teadmatus on muutunud inimestele talumatuks1
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värvatakse juba koolipingist. Valikuvabadus 

kipub jääma tagaplaanile.    2 3

1.2.   Liigtöötamine 

Töö iseloom on pidevas muutumises. Eesti 

Tööinspektsioon toob välja, et tehnoloogia 

arengu, demograafiliste muutuste, töövormide 

ja -meetodie arenguga ning globaliseerumisega 

kaasneb palju positiivset. Tööaeg on 

paindlikum, tekkinud on töö- ja eraelu 

ühitamise võimalus, füüsiliselt raske ja 

õnnetusterohke töö on vähenemas ning 

töötajaskond on mitmekesistunud. Muutustega 

kaasnevad ka riskid. Üha rangemad 

konkurentsinõuded põhjustavad töö 

intensiivistumise ning töötajatele esitatavate 

nõuete karmistamise, teenindussektori areng 

toob juurde vägivallaohuga seotud ametikohti 

ning majanduslik ebakindlus suurendab 

võimalust kaotada töö. Tehnoloogia arenguga 

kaasneb töö ja eraelu piiri hägustumine, 

vajadus ja võimalus olla pidevalt tööalaselt 

kättesaadav. Tööalast ebakindlust suurendavad 

veel uued töövormid nagu renditöö, 

projektipõhine töö või iseseisva ettevõtjana 

tegutsemine.  4

Tööstress on tõsine küsimus. Euroopa Liidus 

on tööga seotud haigustest esinemissageduselt 

teisel kohal just tööstressi probleemid, esikohal 

on luu- ja lihaskonna vaevused. Stressist 

põhjustatud töövõimetus kestab reeglina kaua, 

sellega seotuks hinnatakse umbes pooli töölt 

puudutud päevadest. Uuringud näitavad, et 

töövägivalla ja -stressi tõttu kaotab ühiskond 

1–3,5% SKPst. 4 

Üheks stressi algeks on liigtöötamine. Nagu 

nimigi ütleb, on tegu olukorraga, kus töötamise 

osakaal elu suhtes võimust võtab ja tasakaal 

paigast nihkub. Psühholoogide sõnul on 

põhjuseid erinevaid, kuid näitena võib välja 

tuua suure maksukoormuse, hirmu töökaotuse 

ees, tahtmise olla tähtis, mugavuses elamine 

või elustiili. Lisaks tekitab stressi ühekülgne 

suur kirg ja kiindumine töösse. 1 

Kui elu ja töö osakaal on muutunud, võib see 

kaasa tuua erinevaid süvenevaid probleeme ja 

soodustada “läbipõlemist”. Kui tööl viibimine 

muutub normaalkeskkonnaks ja sellest 

väljumine muutub probleemseks, võib 

muutuda selline situatsioon murelikuks. Selline 

olukord võib välja viia selleni, kus inimene ei 

oska puhkusega enam midagi ette võtta. Tekib 

tunne, et pole kuskile minna ja töökoht võtab 

selle rolli enda kanda, olles koht kuhu on 

kindel, mugav ja lihtne minna. Tasakaal muu 

eluga on vajalik. Töö ei tohiks inimest ära 

 Liisa Berezkin, Eestlase kogemus: Jaapani ja Eesti töökultuur erineb nagu öö ja päev2

 Katsuo Nishiyama and Jeffrey V. Johnson, Karoshi-Death from overwork: Occupational health consequences 3

of the Japanese production management

 Pille Strauss-Raats, Eesti Tööinspektsioon4
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lõigata ülejäänud elust. Vaja on leida lahendusi, 

mis võiks seda leevendada. Vajalik tasakaal 

kinnitab tungivat tähtust keskkonnavahetusele, 

et “murda” või “raputada” lahti ennast aeg-ajalt 

mugavustsoonist. 

Stressi on kogenud ilmselt paljud. Julgen väita, 

et stressirikkad perioodid pole jätkusuutlikud 

töötajale ega tööandjale. Stressiga kaasnevad 

keskendumishäired, väheneb võimekus ja 

suutlikkus oma tegevust planeerida. 

Märkamatuks võivad jääda töös tehtud vead 

ehk töökvaliteet kannatab. Pidevas stressis 

nõrgeneb immuunsüsteem, mistõttu sageneb 

haigestatus ja esineb unepuudust. Füüsiline ja 

psühhiline tervis on omavahel korrelatsioonis. 

1.3.   Töö tulevikus 

Töö tegemine on muutunud ja muutub veelgi. 

Arengutrende arvesse võttes ei teki kahtlust, et 

töökorraldus muutub veelgi. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtt 

on oluliselt mänginud ümber võimalusi 

töömeetodikas. 

Tuleviku töö suunaks võib lugeda tulemuslikku 

tööd, mitte niivõrd töötunde. Töösuhted hakkad 

põhinema üha enam usaldusel. Täiskohaga 

töötamine ei ole enam ainuvõimalik variant. 

Oskus segada tööd naudinguga, võttes appi 

tehnoloogia, võib kulmineeruda järgmise 

kümnendi jooksul inimeste elu kujundamise 

juures võtmeteguriks. Tehnoloogia on 

vabastanud töötaja kindlast töö tegemise 

paigast, andes  seeläbi suurema valikuvabaduse 

aja planeerimise osas. 

Töökultuuri kujunemist saab vaadata ka läbi 

asjade tasandi. Sülearvuti ajalugu sai alguse 

juba aastal 1981. kui loodi esimene 

üldtunnustatud omataoline seade ja ilma 

milleta ei saaks me rääkida üleüldse 

kaugtöövormist sellisel kujul. Massidesse läks 

see mõnevõrra hiljem. Loomulikult tuleb 

arvesse võtta ka võrgu ja andmevahetuse 

arengut, mis on siiski eksisteerinud juba 

omajagu aega ning tekitab küsimuse, kas seda 

potensiaali on piisavalt ära kasutatud siiani? 

Praegusel hetkel räägime me tulevikust kui 

robotite tulekust ehk uuest tehnoloogia 

ilmingust. Tähtsamaks võib osutuda oskus 

kasutada olemasolevaid võimalusi ja 

tehnoloogiat ära maksimaalselt juba kohe. 

Juhtimissüsteemide ja töökultuuri areng ei 

tohiks jääda maha tehnoloogia arengust.  5

Tööpsühholoogid ja juhid on väitud, et andes 

inimestele juhiseid, siis nad lihtsalt järgivad 

neid. Kui anda neile vastutus, suureneb neis 

motiveeritus oma tööd paremini teha ja nad 

teevad rohkem kui neilt nõutakse. Seda 

kinnitab ka isiklik kogemus. Isiklik töökava 

loob suurema vastutuse, kuid tuleb arvestada, 

et loob ka lisavastutuse töötajale endale. 

 Osborne Computer Corporation, Osborne 1 - 19815
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Töötaja on nüüd sunnitud ise oma töötamist 

ohjama ja vältima liigtöötamist. Kas rutiinse 

töö saame tulevikus üle anda robotitele? Kas 

vabastuse saavutamine tööst läbi selle 

vahendite on võimalik?  6

USA arvutifirma Dell tellitud uuring ennustab 

kolme suuremat muutust tööturul järgmisel 

kümnendil. Suuremad muudatused toimuvad 

selle kohaselt töötajate värbamises, nende 

motiveerimises ja tehisintellekti kasutamises. 

Suur muutus toimub viisides, kuidas tööd 

tehakse. Tehnoloogia arenguga tekib aina 

rohkem võimalusi anda osa tööst masinale ning 

seeläbi luua töökohti juurde. Muutus tööturul 

seisneb tehisintellekti kasutamises. Delli 

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni 

president Aongus Hegarty ütles, et tulevikus on 

enamikud organisatsioonid digitaalsed ja 

toetuvad suures osas andmetele. Dell tutvustas 

tulevikutööle keskenduvat raportit "Future of 

Work" koos tuleviku-uuringute instituudiga 

(Institute for the Future). Raporti kohaselt 

peavad töötajad suutma uute tehnoloogiatega 

kohaneda 2030. aastaks. Sellega nõustub 60% 

juhtidest, kes 4600 osalejaga uuringus kaasa 

lõid.  7

Peter Thomson, esineja, kirjanik ja 

juhtimiskonsultant, uurib uusi viise 

töötamiseks tuleviku ettevõtetes. Tema 

uuringutes on ilmnenud, et mõned 

organisatsioonid, kes saavad aru, et maailm 

päriselt nende ümber muutub, on valmis ning 

üritavad sellega kohaneda, kuid on ka palju 

selliseid, kes jätkavad tegutsemist nii, nagu 

poleks midagi muutumas. Tema sõnul neid, kes 

muudatusi ei tunnista, ohustab ilma jäämine 

kõige tõhusamast tööjõust. Organisatsioonid 

muutuvad jäikadest tööandjatest paindlikeks 

võrgustikeks, saamaks inimestelt parimaid 

tulemusi. 6 

Aeg on ilmselt kõige tähtsam komponent meie 

eludes, mis võib kujuneda väärtuslikumaks kui 

varaline pool. Sellest tulenevalt võib aeg 

hakata mõjutama ja dikteerima inimeste 

valikuid töökohtade osas. Tulevikus kaldub 

kaalukauss pigem paindlikuma töö suunas. 

Soovitakse ise aega nutikalt kohandada ehk 

otsustada, millal ja kus töötada. Ei ole eeldust, 

et tööd saab teha ainult tavapärases päevases 

vahetuses ja paiknedes kindlates tööruumides. 

Paljud teevad loomingulisuse nimel oma 

parima töö väljaspool tavapäraseid tunde. Kuna 

inimesed erinevad, võib tekkida sundolukord, 

kus tuleb töötada ajal, millal nad on vähem 

produktiivsemad ehk puudub valikuvabandus. 6  

Üheks näiteks on ülemaailmne maksuteenuste 

ettevõte Ryan. Nende programm MyRyan 

võimaldab töötajatel töötada kus tahes. 

 Peter Thompson, New Ways of Working in the Company of the Future6

 Institute for the Future, Future of Work7
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Puuduvad tunninõuded, asukohanõuded ja 

graafikud. Tulemused on personaliülema Delta 

Emersoni sõnul muljetavaldavad. Nad on 

võitnud üle 100 töökoha tipptaseme auhinna. 

Ryani töötajad hindavad paindlikkust ja see on 

aidanud neil saada „talentide magnetiks“. 

Lisaks on hüppeliselt suurenenud ka klientide 

rahulolu. MyRyan on töökeskkond, mis 

võimaldab töötajal saavutada edu ja 

produktiivsuse ka isiklikes ettevõtmistes, 

milles keskendutakse töötundide asemel 

tulemustele. 6   8

Selle, kuidas ja kus me töötame, paneb tihti 

paika tööandja. Paindlikuma elu poole liikudes 

on juhtidega konsulteerimine antud valdkonnas 

oluline, tekitamaks muutusi. Timewise, 

Suurbritannia veebileht tegeleb 

töönõustamisega. Nad aitavad tööandjatel 

kujundada innovaatilisi lahendusi, meelitades 

ligi andekaid ja lojaalseid inimesi. Nad 

avaldavad loendi "Power list", mis koosneb 

mitmest inspireerivast mehest ja naisest, kes 

ületavad kasumieesmärke ja juhivad suuri 

meeskondi, töötades seejuures lepingutega, mis 

tagavad tervisliku tasakaalu ülejäänud eluga. 

Listi kuuluvad tegevjuhid, tegevdirektorid, 

finantsdirektorid ja partnerid ettevõtetes.  6 9

Masinad tõenäoliselt maailma üle ei võta, nagu 

seda on kardetud. Küll aga hakkavad inimesed 

neid masinaid juhtima, vabanedes nii 

rutiinitööst. Ka senine tehnoloogiaajastu on 

pakkunud meile mugavad ja kiired võimalused 

töö efektiivsuse tõstmiseks. Paraku on seeläbi 

suurenenud ka töö ja ajaline maht, mis hetkel 

veel ei tööta piisavalt inimese kasuks. Selle 

tõttu on kohati inimene ise “robotiks” 

muutunud. Tsiteerides Albert Einsteini, siis 

"probleeme ei saa lahendada sama 

mõtteviisiga, mida kasutasime, kui neid lõime". 

Üks võimalik põhjus on iganenud 

juhtimissüsteemid, juhtimispraktikad ja 

kommunikatsiooniprotsessid, mis pärinevad 

tööstusajastust. Kindlad ajalised piirid kodu 

ning töö vahel, süstemaatilised puhkused ehk 

konstantne rutiinne elu ei kohandu enam 

tänapäeva ega tuleviku võimalustega. Usun, et 

tulevikus peitub pääsetee, mis aitab inimestel 

tunda ennast rohkem inimesena, aga sellega 

oleks vaja juba eos tegelema hakata. 

Äripäevas ilmunud arikkel Maaelu 2.0: väike 

on parem, mille autoriteks on Eik Hermann, 

Eesti filosoof ja Eesti Kunstiakadeemia 

õppejõud, ning kindlustusdirektor Lauri 

Tõniste, seostavad muutuvat tööarengut 

võimalusena anda uus tähendus Eesti 

regionaalarengule. Nad leiavad, et Eesti 

mudelile oleks pigem parem väiksemad 

üksused (ettevõtted), mis koosnevad 

väiksemast arvust liikmetest, kus kasutatakse 

 myRyan, The Most Innovative Work Environment in the Industry8

 TimeWise, Flexible working consultancy 9
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paindlikumat hierarhiat ja iga liige suudab 

vajadusel iseseisvalt otsuseid vastu võtta. 

Väikefirmad saab panna toimima nagu 

kiirreageerimisüksused, mida saab rakendada 

ka suurfirmades, kui käsitleda neid paljude 

väiksemate üksuste võrgustikena. Eesti kui 

väike riik on üle võtnud suurriikide 

valitsuspraktikad, luues suuri toimeüksusi, 

kuigi mahuefektiivsuses ei konkureeri 

nendega, vaadates mööda väikeste üksuste 

võimalikest eelistest. Väikefirmad ei eelda 

enam kohtkindlat kontorit, tööd saab teha maal, 

mille aluseks on kvaliteetne võrguühendus. 

Maal töötamine ei pea tähendama maatööd, 

vaid igasugust. Kodokontori alternatiivina 

näevad nad kaugtöökeskuseid, kus on võimalik 

ennast töölainele lülitada ja vabal hetkel 

suhelda teiste kogukonnaliikmetega, mis võiks 

olla parim riigireform, mida tahta.  10

Kaugtöökeskuse rolli võiksid võtta täita täna 

Eesti vabariigis endised nõukogudeaegsed 

puhkebaasid. Kuna neid asetseb üle Eesti 

erinevates maapiirkondades, moodustaksid nad 

teatava võrgustiku oma analoogsuse poolest. 

Nende toimima panemiseks töökeskustena on 

võimalik kasutada sarnast mustrit, lisades 

sarnaseid komponente. Sellisel kujul aitaks 

riigireform luua mitte ainult kaugtöökeskuseid, 

vaid ka elustada endiseid puhkebaase. 

 Eik Hermann, Lauri Tõnise, Maaelu 2.0: väike on parem10
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II.  TÖÖTAMISE RUUMID 

Kontor on üldisemas tähenduses ruum, kus 

inimesed teevad mittefüüsilist tööd. Ajalugu 

illustreerib mitte ainult seda, kuidas töö on 

muutunud, vaid ka seda, kuidas töö füüsiline 

ruum on reageerinud kultuurilistele, 

tehnoloogilistele ja sotsiaalsetele nähtustele. 

Kontori omamise vajalikkus pole enam nii 

enesestmõistetav kui varem, võttes arvesse 

Covid-19 pandeemiast tingitud muutusi ja 

tulevikutrende. "Mis äri(mees) ma küll olen kui 

mul isegi kontorit pole?" on kuvand, mis pigem 

on aegumas. Kuidas on ajalooliselt toimunud 

tööruumide areng ja kujunemine 

tänapäevaseks? Kas tulevikku suundudes 

saame õppida minevikust? 

2.1.   Ajalooline tüpoloogia kujunemine 

Kontor või tööruum on alguse saanud juba 

Antiigi ajast. Selle ajastu ruumid on 

tänapäevaste töötamise ruumide eelkäijateks. 

Klassikalised antiikaja kontorid olid sageli osa 

palee kompleksist või suurest templist. 

2.1.1. Vana-Kreeka 

Vanas-Kreekas tehti mõttetööd ilmselt mujalgi, 

kui vaid ühes hoones, aga üheks 

kontorihoonele sarnaseks näiteks on Stoa. See 

oli sammaskäik Vana-Kreeka arhitektuuris, 

proportsioonidelt piklik ja kitsas. Kitsas 

eesruum, mis oli tagaküljelt suletud seinaga ja 

esiküljel avatud sambareaga. See võis olla ka 

mitmekorruseline või eraldiseisev hoone. Tihti 

piiras see suuremaid rajatisi, turuplatse, 

templikompleksi või agoraadi. See oli 

kombineeritud kasulik pind nii sees- kui 

väljaspoolt. Avalik osa iseloomustas 

kohtumispaika, kus toimusid arutlused, 

vestlused ja grupitöö. Tagumine pool oli 

individuaaltöö ala. Seal asusid tavaliselt lisaks 

kontoritele ka kauplused. Üheks näiteks on 

“Stoa of Attalos”, mis meenutab oma olemuselt 

vägagi tänapäevast kontorihoonet, kus asuvad 

nii avaliku vestluse alad kui ka privaatsed 

ruumid, millega on põimitud väliruum.    11 12

2.1.2. Vana-Rooma 

Vana-Rooma aegsest perioodist on selgelt 

tuntavaid märke, mis on kontori ruumile 

omased. Rooma linna keskmes asus selle 

 Athenian Agora, The Stoa of Attalos11

 Kunstileksikon, Kunst, 2000, lk 47512
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foorum. Suur väljak, mida piirasid poed, 

kontorid ja riigiasutused ning üheks selgeks 

tööruumiks oli Tabularium. Vana-Roomas 

toimis see kui riigiarhiiv, aga seal võisid asuda 

ka paljude linnaametnike tööruumid. Oma 

olemulselt oli ehitis basiilika tüüpi. Asus 

Rooma foorumis Kapitooliumi künka esisel 

nõlval.  13

2.1.3. Keskaeg 

Keskajal saab kontoriteks enamasti nimetada 

kloostris olevaid vaikseid ruume, kus töötasid 

mungad. Ruumid olid ette nähtud istuvaks 

tegevuseks, näiteks käsikirjade kopeerimiseks 

ja uurimiseks. Ruumid koosnesid 

kirjutuslauast, toolist ja riiulitest ja asetsesid 

üksteise kõrval. Enamik inimesi töötas keskajal 

kodus, st on selliseid ruume vähe. Keskaegsetel 

linnamajadel olid tavaliselt alumised ruumid 

tööruumideks, kus toimus suhtlus ja 

kohtumised, keskel asusid eluruumid ning 

üleval ladu.  14

2.2    Uusaeg-tööstusajastu 

2.2.1.  16. sajand 

16. sajandil loodi Itaalias Firenzes Cosimo I de 

Medici jaoks Uffizi kompleks, mille ehitamist 

alustati 1560. aastal. Eesmärk oli ära mahutada 

Firenze magistraatide ametiruumid, sellest 

tuleneb ka nimi uffiz, “bürood". Hoone 

arhitektiks oli Giorgio Vasari, kelle projekti 

järgi jätkasid hoone ehitamist Alfonso Parigi ja 

Bernardo Buontalenti ja palee valmis 1581. 

aastal. Hoone oli u-kujuline, mille keskel asus 

siseõu.  15

 Samuel Ball Platner (as completed and revised by Thomas Ashby), Oxford University Press, 1929, Tabularium 13

 Agustin Chevez, DJ Huppatz, Working from home is not a new concept – it was common in medieval times. So how 14

did the modern workplace become what it is today?

 Uffizi Gallery, History The Uffizi15
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2.2.2.  18. sajand 

18 sajandil tehti Londonis kontoritööd paljuski 

kodus ja kohvikutes. Omanikud kippusid elama 

poe või äri kohal, samas hoones. Aga see oli ka 

aeg, kui ehitatakse Suurbritannias kaks esimest 

spetsiaalset kontorihoonet. See oli tingitud 

suurte organisatsioonide nagu Kuninglik 

merevägi ja Ida-India ettevõtte kasvuga. Vana 

admiraliteet on nüüd tuntud kui Ripley hoone, 

mille nimetus tuleb selle arhitekt Thomas 

Ripley järgi. Kuningliku mereväe jaoks 

ehitatud mitmeotstarbeline hoone sisaldas 

Admiraliteedi juhatusruumi, mida kasutatakse 

endiselt. Ehitati see 1726. aastal 

kolmekorruselise U-kujulise telliskivihoonena. 

See on neoklassikalise sisekujundusega 

kolmekorruseline tellistest hoone. Ida-India 

maja ehitati 1729. aastal Leadenhalli tänavale 

peakorterina, kust Ida-India ettevõte haldas 

oma India koloniaalvaldusi. Ettevõttel tekkis 

selle ülesande jaoks väga keeruline 

bürokraatia, mis nõudis tuhandetelt 

kontoritöötajatelt vajaliku paberimajanduse 

töötlemist.  16

2.2.3.   19. sajand 

19 sajandi lõpus ilmusid äritegevuse kontorid 

Ameerika Ühendriikidesse. Leiutati raudtee, 

mis aitas tootlust kaugele eksportida, lisaks 

telegraafside ning telefon, mis võimaldas kiiret 

kaugsidet. See oli murrang, kuna tootmine/

vabrik võis eemalduda juhtimisest. Seda aega 

kirjeldavad kirjutusmasin ja arvutusmasinad. 

Majanduse kasv ning võimalused olid kontorite 

arengu olulised mõjutajad. Tekkisid avatud 

plaanidega kontorid, mis ei ole seotud 

tööruumi parandamisega töötaja seisukohalt, 

vaid olid ajendatud maksimaalsest kasumist ja 

ruumi kokkuhoiust. See kujunes range 

kontrolliga ning töötajate ebainimlikku 

kohtlemist soodustavaks töökeskonnaks. 

Kontorihoonest kujunes Tayloristlike 

(Frederick Taylor) põhimõtete ruumiline 

väljendus. Hakati kasutama 

teraskonstruktsioone, mis lõi arhitektuurselt 

uusi võimalusi. See tähendas kõrghooneid, mis 

olid saanud kontori sümboliks USAs, aga ka 

mujal. 

19. sajandi lõpuks sisaldasid suuremad 

büroohooned sageli suuri klaasist aatriume, et 

valgust kompleksi sisse lasta ja õhuringlust 

parandada. Rookery Building on heaks näiteks, 

kirjeldamaks selle aja kontorihoonet ja selle 

avatut kontorilahendust. Hoone asub USA-s 

Chicagos Chicago Loopi linnaosas. Hoone 

 G H Gater, E P Wheeler, The Admiralty16
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ehitati 19 sajandi lõpul, aastatel 1887–1888 

ning selle projekteerisid John Wellborn Root ja 

Daniel Burnham. Hoonet peetakse üheks 

vanimaks pilvelõhkujaks Chicagos. Hoone 

kõrgus on 55 meetrit, millel on 12 korrust. 

1905. aastal kujundas Frank Lloyd Wright 

hoone fuajee. Plaan kirjeldab avatud kontorit, 

mille südamikus asub aatrium.   17 18

2.3.    20. sajand 

20. sajand oli oluliseks märgiks, mil 

kontoritüpoloogia hakkas mitmekesistuma. 

Sellest perioodist pärinevad ehk ka kõige 

suuremad ja olulisemad muutused, mis on 

kandunud tänapäeva. Ajastut hakkas 

iseloomustama tohutu kõrghoonete buum ning 

avatud planeeringutega kontoripinnad. 

Avatud planeeringud olid saanud populaarseks, 

aga 1950. aastate kontorites ei olnud siiski 

need mõeldud suhtluse ja koostöö 

ergutamiseks, vaid pigem kõigi töötajate 

nähtavuse kontrollimiseks ning maksimaalse 

tootlikkuse tagamiseks. Tavaliselt oli ettevõtete 

kõige kõrgematel liikmetel rohkemate 

akendega nurgakontorid, mis toimisid staatuse 

sümbolina.  Oluline muutus toimus kontori 

interjööris kui 1960. aastatel leiutas Herman 

Milleri mööblifirma töötaja Robert Propst 

kolme seinaga kabiinlahenduse, tuues avatud 

kontorisse töötajale veidi privaatsust. 1970. 

aastatel oli ülekaalukalt tegemist kõige 

domineerivama töökoha tüübiga.  19

Louis Sullivani väljaanne „The Tall Office 

building artistically considered” artikkel, mis 

ilmus esmakordselt “Lippincott’s" ajakirjas 

1896. aasta märtsis ning avaldati uuesti 1957. 

aasta juuni väljaandes “Progressive 

Architecture”, tuletab meelde büroohoone 

esteetilist loogikat. Artiklis kirjeldatakse, 

kuidas kontorid on vajalikud äritehingute 

tegemiseks. Kiirete liftide leiutamine ja 

täiuslikkus muudab vertikaalse liikumise, mis 

kunagi oli tüütu, lihtsaks ja mugavaks. Lisaks 

mängis rolli terasetootmise areng, mis 

näidanud teed ohutute, jäikade ja ökonoomsete 

konstruktsioonide juurde, mis tõusevad 

 Chicago Architecture Center, The Rookery 17

 Frank Lloyd Wright Trust, The Rookery18

 Martin Reinhold, “Organizational Complex”19
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kõrgustesse. Elanikkonna jätkuv kasv suurtes 

linnades, sellest tulenev keskuste tihedus, selle 

ülekoormatus ja maapinna väärtuste tõus on 

põhjuseks, miks on tekkinud kõrgete ehituste 

vorm.  20

Martin Reinholdi raamatus “Organizational 

Complex” kirjeldatakse ettevõttearhitektuuri 

1940. aastate lõpul, 1950. aastate ja 1960. 

aastatel. Raamat annab hea ülevaate arengust. 

Kõrghooned, klaasfassaad, nende tehnika ja 

automatiseerimise mõjud olid saanud 

teemadeks, mis kirjeldasid 1950. aastate 

keskpaiga kontorit. Esile hakkasid kerkima 

maatriks plaanilahendused, nende 

moodullahendused ja kardinseinad, mis olid 

omavahel tihedalt seoses. Hakati otsima 

paremaid ja paindlikumaid plaanilahendusi ja 

selleks oli ka põhjust. 19 

1920. aastate kontorihoonete buumi ajal sai 

üha selgemaks, et üüritavuse seisukohalt oli 

eelistatud avatud planeering. Kogemused 

näitasid, et eelnevalt ehitatud ruume 

muudetakse vaatamata algupärasele igal juhul. 

See tähendas, et oli vaja välja töötada 

võimalikult paindlik ruum, mille ruumiplaani 

saaks lihtsa vaevaga muuta. 19 

Üheks ajastu muutuse näiteks oli Rockefeller 

Center, ärihoonetekompleks New Yorgis, mis 

koosneb 19 kõrgemast ja madalamast 

kontorihoonest 8,9 hektari suurusel maa-alal. 

Midtown Manhattanil asuvate hoonete ehitus 

telliti Rockefelleri suurtöösturite suguvõsa 

poolt ja valmis aastatel 1931–1933. Kuna 

hoone valmis ülemaailmse majanduskriisi ajal, 

siis ei leidunud rendipindade täitmiseks 

piisavalt üürnike, mistõttu anti see paljude 

raadiojaamade ja uudisteagentuuride käsutusse. 

RCA-hoone oli tähelepanuväärne ka oma 

õhukeste proportsioonide poolest ja esindab 

laialt tunnustatud prototüüpi, mis oli levinud 

1940. ja 1950. aastatel. 19    21

1933. sai aastaks, mil muutusid töötaja 

tingimused tähtsamaks. Läbi hakati viima 

uuringuid töötajate peal. Tänu nendele 

uuringutele hakati tähtsustama töötajate 

sotsiaalseid vajadusi. Uuringud näitasid üsna 

selgelt, et inimese loomus mõjutab töötamist. 

Organisatsiooni teoreetikud hakkasid selle 

uuringu tulemusena sügavat tähelepanu 

pöörama inimpoolele. Hawthorne Worksi 

tehases toimunud uuringud muutsid 

töömotivatsiooni teema väga populaarseks. 

Selle tulemusena hakkas tekkima uus 

organisatsiooniteooria, mis rajanes ideele, et 

indiviidid ja grupid, nagu ka bioloogilised 

organismid, töötavad palju paremini ning 

efektiivsemalt, kui nende vajadused on 

rahuldatud. Enne Hawthorne'i uuringuid 

 Sullivan, Louis H, The tall office building artistically considered20

 Skidmore, Owings & Merrill, One Chase Manhattan Plaza21
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töötajate vajadustele tähelepanu piisavalt ei 

pööratud. 19 

2.4.    Tänapäev 

21. sajand on kaasa toonud küll erinevaid 

töötaja motivatsiooni parandavaid elemente 

sisekujunduses, kuid üldine büroohoone 

kontseptsioon ja tihti ka selle juhtimissüsteem 

pärineb siiski eelmisest sajandist. Inimesele kui 

töötaja peale mõeldakse rohkem, näiteks 

büroodes on loodud vabamaid ühisalasid ja 

loometube, et oleks võimalik töö asendeid 

muuta. Samas on aina hoogustuv töökultuur 

toomas endaga kaasa liigöötamist, stressi ning 

läbipõlemist. 

Tekkinud on erinevad töötegemise 

kontseptsioonid. Andmetevahetus, töö 

kommunikatsioonivahendid ei eelda enam 

kohtkindlat kontoripinda. Töökoht võib asuda 

kodus, kohvikus või koostöötamiskeskustes. 

Seda eriti neil, kes töötavad ilma suure 

personalita või kellel töö seda võimaldab. 

Tekkinud on erinevad kaugtöötamise vormid, 

kaugtöökeskused, kodukontorid, ühiskontorid 

jne. 

Töökultuur on arenenud ja arenemas ka 

edaspidi. Muutused ühiskonnas ning uuenenud 

võimalused töö tegemiseks ning selle ruumi 

loomiseks on arendanud pidevalt 

ettevõttekultuuri. Tulevikutöö otsib uusi 

väljundeid. Kuna järjest rohkem on kodus või 

mujal töötamine võimalik ja 

tulevikuprognoosid näevad töötajas pigem 

vabaagenti, kes töötab suurfirmade heaks, siis 

suurte büroopindade vajadus võib tulevikus 

väheneda ja osaliselt asenduda väiksemate 

tööüksuste võrgustike või kodukontoritega. 

Kodus töötamine ei ole kaasaegne luksus, vaid 

on eksisteerinud ka minevikus. Ei usu, et 

tänapäevane kontori- või büroohoone on kaduv 

nähtus, aga kindlasti on sinna kõrvale tulemas 

uusi lahendusi ja võimalusi. Uute töökeskuste 

loomisel on kohane vaadata minevikku ning 

sellest õppida. Ei ole harv juhus kui praegugi 

esineb eelmiste sajandite juhtimisstrateegiaid, 

mis ei toeta töötaja jätkusuutlikust ning heaolu, 

aga millele oleks tulevikus vaja rohkem 

tähelepanu pöörata. 

2.5.   Covid-19 pandeemia mõjutused 

ruumile 

Muutuva maailmaga tuleks kaasas käia, võttes 

arvesse selle iseloomu ja eripärasusi. 

Arvestades maailmareostust, üldiseid 

muutuseid nagu kliimasoojenemine või 

majanduskriis, siis peaksime valmis olema 

selleks, et pandeemiaid või muid suuri 

muudatusi võib esineda veel. Mis mõju 

pandeemia õigupoolest ruumile kujutab? Mida 

me sellest õppinud oleme? Kuna tööruumi 

tüpoloogia on seotud tihedalt ühiskasutava 

ruumiga, on oluline sellega tegeleda. 
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Kunsti- ja arhitektuurikriitik Philip Kennicott 

on kirjutanud artikli “Designing to Survive”. 

Artiklis tõstatatakse enamasti küsimusi, mis on 

hetkel päevakorras ning millele praeguseks 

loodud arhitektuur ei vasta piisavalt või vajaks 

ümber mõtestamist. Näitena on toodud Blur 

Building, autoriteks Elizabeth Diller ja Ricardo 

Scofidio. Asus Neuchâteli järves Šveitsis, mis 

loodi Swiss Expo 2002 raames, mis oleks 

justkui tuleviku unistus õhulisest ruumist, 

millel puudub konkreetne kest. Järvest tulnud 

vesi filtreeriti ning lasti läbi 35 000 

kõrgsurvepihusti, et tekitada udu ja seeläbi 

ruum, millel puuduvad seinad ning koridorid. 

Tänapäeva kriisi arvesse võttes on selline 

lahendus vastukajaline, millele räägib vastu 

probleem kuidas inimesi üksteisest eraldada.  22

Ameerika arhitekt Elizabeth Diller, partner 

firmas Diller Scofidio + Renfro ning 

arhitektuuri professor Princetoni ülikoolis, 

ütleb et, pandeemiat ravib meditsiin ja mitte 

arhitektuur, aga mis tuleks kaasa võtta on 

paindlikus. Viiruse tulek on kiire muutuse tulek 

ühiskonda, millega olemasolev arhitektuur ei 

suuda kohaneda ja sellele vastu seista, mis on 

liiga raske, kallis ning asukohas kinni. Ta juhib 

tähelepanu, et arhitektuur peaks edaspidi 

rõhutama kergust, kohanemisvõimet ning 

olema selline, kus programmi oleks võimalik 

ajas muuta. 22 

Arhitekt Michael Murphy sõnul, Covid-19 

situatsiooni puhul on tegu ruumiprobleemiga. 

Juba pikalt on mõeldud hoonest kui masinast, 

mida kirjeldab Šveitsi-Prantsuse arhitekt Le 

Corbusier 1923. aasta manifestis. Murphy 

sõnul olid masinad loodud täitma spetsiifilisi 

ülesandeid, mis paraku vananevad, need ei 

liigu ajaga kaasa. Ajapikku võiks see asenduda 

mõttega, “hoone kui elusorganism”. Murphy 

sõnul ellu võime jääda ilma valguseta, kuid 

hingamine ja juurdepääs puhtale õhule on 

nüüdiseagne põhiküsimus, mis on 

arhitektuuriline ja ruumiline probleem. 22 

Oleme jõudnud ajastusse, mil tuleks vaadata 

ruumi kui elusolendit. Kuidas on ruumil 

võimalik ajaga kaasas käia ja suhestuda 

vastavalt olukorrale? Kas arhitektuur võib 

muutuda? Kas seda saab käsitleda 

elusorganismina, kus on õhku, ruumi ning 

vabadust liikuda?  

 Kas sellist arhitektuuri peab looma või 

eksisteerib see juba looduse/väliruumi näol, 

mida saaks rohkem kaasata toimima koos 

siseruumiga? Muutuv ruum viitab otseselt 

modullaarsusele, mida on võimalik ajas 

varieeruda, aga ka võimalust uut komponenti 

lisada vanale ning seeläbi täiendada seda uue 

funktsiooniga. 

 Philip Kennicott , “Designing to Survive” 202022
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III.   PUHKUS/PUHKAMINE 

3.1.   Puhkuse mõiste 

Mida tähendab puhkamine või puhkus? 

Psühholoog Tiina Saar-Veelmaa sõnul tuleb 

puhkamine sõnast puhuma ehk tähendab 

hingetõmmet või raskuste välja hingamist. 

Puhkamine jaguneb suures skaalas kaheks - 

vaimne ja füüsiline. Tihti on vaimne puhkus 

olulisem, sest see on eelduseks sellele, et 

inimene saaks füüsiliselt puhata, magada või 

lõõgastuda (unehäired, ärevus jne). Kuidas on 

võimalik mõtteid vahetuma panna? Kas sellele 

aitaks kaasa ümbritseva muutus? 

Puhkus on selleks, et inimene saaks eemalduda 

tööst ja argielust, muuta enda ümber olevat 

ruumi ja tegevusi, hoides nii elu tasakaalus. 

Mis iseloomustab puhkust? Kõige rohkem 

iseloomustab seda vabadus ja paindlikkus, 

võimalus valida oma tegevusi, asukohta ja 

planeerida oma aeg ise. Kus ja kuidas inimene 

puhkab, varieerub ja kui ühele sobib päike, 

palmid, männimets või karge mäestik, siis teine 

võib ammutada energiat suurlinnast. Koht ise 

pole aluseks puhkusele. Ka ühes ja samas 

kohas puhkamas käimisest võib saada rutiin, 

mis ajapikku end ammendab. Võõras pole 

tunne kui tekib peale puhkust tung uuesti tööle 

naasta. Rutiini iseloomustab enam sõna 

"üksluine kordus". 

Puhkamine seisneb keskkonnavahetuses, mis 

soosib mõttevahetust, aidates unustada 

argimured. Keskkond koosneb komponentidest 

milleks ei ole tavaliselt ainult ruum ise oma 

visuaalse poolega, vaid ka inimesed, helid, 

tajud, lõhnad. Kas keskkonnavahetus annaks 

ka igapäevatööle lisaväärtust? 

3.2.  Looduse mõju inimesele 

Loodus on koht, kuhu vajadusel põgeneda. 

Loodusesse minek on kättesaadav ja tasuta 

kõigile. Loodus kui ruum ei vaja disainimist ja 

seal on piisavalt ruumi, valgust ning värsket 

õhku. Ökoloogiline ruum on inimesele 

jätkusuutliku elu allikaks ning seda kinnitavad 

ka teaduslikud artiklid. Magistritöö idee on 

kasutada välisruumi alternatiivina büroodele 

omastele ühiskasutatavatele ruumidele. 

Soome Tampere ülikooli filosoofiadoktor Tytti 

Pasanen uuris looduses viibimise mõju 

inimesele. Andmed koguti 2009. aasta talvel ja 

kevadel kahes etapis, kus osales juhusliku 

valimiga 4000 erinevast soost ja vanusest 

inimest etapi/vooru kohta. Selgub, et looduses 

olemine mõjub inimesele hästi alati, sõltumata 

sellest, kas ta istub, jalutab või jookseb. 

Uuringust väljendub stressiga võitlejate 

meelest, et looduses olemine on üks 

efektiivsemaid võimalusi enesetunnet 

parandada, seda kasvõi paaril korral nädalas. 

Inimesed, kellel on võimalik viibida 

regulaarselt looduses, tunnevad end paremini, 
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tõdeb Soome keskkonnapsühholoog Tytti 

Pasanen. Uuringus tuleb välja, et 

looduskeskkonnas liikumine annab positiivse 

enestunde kohe ning selle mõju kestus on 

pikemaajalisem, vähendades stressi ja 

kasvatades loovust. Uuringus osalejate 

meeleolu ja enesetunde hindamiseks kasutati 

küsimustikke ning välikatseid, kus osalejad 

kõndisid linnapargis või metsas 4–6 

kilomeetrit. Uitamine looduse keskel rahustas 

katsealuseid, elavdades nende mõttetegevust ja 

muutes tuju positiivsemaks. Metsas jalutamise 

kõrval tehti katseid ka siseruumides või 

tehiskeskkonnas liikumisega. Selgus, et 

kasutegur on sellistel juhtudel sootuks 

väiksem. Üks uuringust ilmnenud järeldusi oli, 

et looduses jalutuskäikudest osavõtjate tuju 

paranes ja nende tähelepanuvõime paranes. 

Looduses olemiseks ei ole ühte ja ainukest 

õiget viisi, väidab Pasanen. Lisaks väidab ta, et 

parimaks tulemus saavutatakse kui 

kombineeritakse treening või lihtsalt õues 

liikumine. Ta soovitab eelistada looduses 

liikumist siseruumile.  23

Keskendumisraskustel võib olla väga erinevaid 

põhjuseid, aga enamasti on need seotud meid 

ümbritsevaga, olgu selleks kodu või 

linnakeskkond. Psühholoogide sõnul on linnas 

liikudes aju kui kognitiivne keskus, mis 

sissetulevat infot pidevalt töötleb. Looduses 

viibides hakkab ajus tööle teine (tagumine 

osa), mis laseb tegeleda siseprobleemidega. 

Seetõttu looduse läheduses ning sellega samas 

tempos hingates võib alandada kiiret 

elutempot.  24

Kumus leidis 2020. aasta sügisel aset 

kuntsniku Flo Kasearu näitus “Eriolukord”, kus 

Kumu valvetöötajad olid asetatatud 

looduslikku keskkonda ja seda erinevates 

variatsioonides. Sisuliselt oli nende töövõtted 

sarnased, neil tuli seista ning jälgida 

ümbritsevat. Sealse olukorra puhul siis loodust. 

See, mis nende peas toimus, jäi varjatuks, kuid 

näoilmetest võis lugeda meeldivat tagasisidet, 

mis lubab pidada seda mõttemaailma 

stimuleerivaks. Ehk keskkond on suureks 

mõjutuseks meie vaimsele maailmale. 

 Tytti Pasaden, Everyday Physical Activity in Natural Settings and Subjective Well-Being23

 Kliinik.ee artikkel, Side loodusega toetab tervise säilimist    https://www.kliinik.ee/kliinik/24

uudised/nadala_teema/aid-40991/side-loodusega-toetab-tervise-sailimist
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IV.   KAUGTÖÖ 

Eesti Statistikaameti sõnul on kaugtöö tegijate 

hulk Eestis jõudsalt kasvanud, eriti viimastel 

aastatel. Näiteks 2019 aasta põhjal oli kaugtöö 

tegijaid 123 300 ja seda kolm korda rohkem 

kui kümme aastat tagasi. Viimase viie aastaga 

on kaugtöö tegijate arv kasvanud üle kahe 

korra. Selline info on selgelt märk üha enam 

kasvavast kaugtöötamise trendist, arvesse 

võtmata pandeemia kriisi.  25

Raport “Kaugtöö Eesti organisatsioonides” 

kirjeldab kaugtöö kasutamise praktikat ja selle 

erinevaid tahke üheksas Eesti organisatsioonis, 

mis on aluseks kaugtöö korraldamise 

juhendmaterjali koostamisele. Kõik uuritud 

ülemaailmsed juhendmaterjalid toovad välja, et 

kaugtöö rakendamine võib kaasa tuua 

täiendavaid kulutusi. Tulusid ja kulusid tuleb 

vaadata nii tööandja kui töötaja vaatepunktist. 

Samas väidetakse, et oskuslik kaugtöö 

juhtimine võib tasalülitada kaasnevad kulud nii 

töötajale kui tööandjale ning õige juhtimise 

korral toob kaugtöö kasutamine kindlasti 

rohkem tulu kui kulu.   26

4.1.   Kaugtöö mõiste 

Kaugtöö on töö vorm, mida tehakse info- ja 

kommunikatsioonivahendite abil väljaspool 

tavapäraseid tööandja poolt pakutud tööruume. 

Kuigi sõna kaugtöö vihjaks justkui sellele, et 

töö asub tegijast kaugel, siis kaugtöö ei tähenda 

kaugenemist tööst, vaid töö tuleb inimesele 

lähemale. Vähenevad vahemaad ja enam ei 

sõltu asukohast, vaid töötaja loob ja valib oma 

töökeskkonna ise. Küll aga toimub 

kaugenemine tööandja perspektiivist, mis on 

 Kaja Sõstra, Eveli Voolens, Statistikaamet, Kaugtöö võimalused ja arengud Eestis 25

 Tööelu, Uus kaugtöö juhis26
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Illustratsioon 2, Kaugtöö eelised töötaja 
tasandil ning nende seosed. Skeem Eesti 
rakendusuuringute keskus

Illustratsioon 3, Kaugtöö puudused töötaja 
tasandil ning nende seosed. Skeem Eesti 
rakendusuuringute keskus 



korraldusliku poole pealt üks peamisi 

katsumusi ja hirme, aga kas sellel on alust?  

Töötajana ei pea kaugtööd tehes lähtuma 

varasemalt kindlatest töötundidest ja -paigast. 

Pidev kiirustamine ei sobi kõigile ning 

elurütmi tasakaal võiks saada igaühe 

valikuvabaduseks. 

Kaugtöö pakub mugavuse kõrval ka lahendust 

neile, kes on seni pidanud kodu ja lastega 

seoses töö tegemisest sootuks loobuma. Neid, 

keda on piiranud vähene liikumisvõimalus, on 

võimelised tööturul konkureerima samade 

eelduste alusel nagu teised.  

Kaugtöö võimalusi kasutavad ka tööandjad. 

Töö kordineerimiseks ei pea ilmutama end 

füüsiliselt ja seda saab teha reisil olla või 

muude tegevuste käigus, toomaks ellu 

mitmekülgsust. Igapäevane töötamine ei 

tähenda, et enda vajadustele keskenduda ei 

saaks ja kaugtöö võtteid kasutades on 

mänguruum lai.  

4.2.   Kaugtöötamise vormid 

4.2.1 Ühiskontorid/ koostöötamiskeskused/ 

Co-working 

Ühistöötamiskeskused on viimastel aastatel 

populaarsust kogunud. Inimesed, kes kontorit 

ei oma, saavad minna ning tööpäeva veeta 

ühiskontoris. See on alternatiiv kodus üksi 

töötamisele, andes võimaluse suhtlemiseks 

teiste alade esindajatega. Koroonaviiruse 

pandeemia sundis mitmeid ettevõtteid võtma 

rendipuhkust või vähendama oma 

kontoripindu. Sellega seoses saadeti paljud 

töötajad palgata puhkusele või viidi üle 

kaugtööle - tekkisid kodukontorid. Igas kodus 

paraku pole kontorinurka ning diivanil 

töötamine ei ole produktiivsuse aspektist 

jätkusuutlik. 

Analoogseid ühiskontoreid leidub nii Tallinnas 

kui ka teistes Eesti linnades ja 

maapiirkondades. Pealinna artikli kohaselt 

uurisid RIA.com Marketplaces OÜ 

spetsialistid, kust saaks Tallinnas üürida 

töökohta. Selleks kogusid nad kokku kõik 

andmed koostöötamiskeskuste kohta, 

täpsustasid hindu ja renditingimusi. Tallinnas 

tegutsevad näiteks Lift99, Spring Hub, Regus 

Metro Plaza Centre, Workland, Baltic Cowork, 

Manta Maja, Priisle Äripark ja UMA Maakri 

koostöötamiskeskused. Keskused on heaks 

alguseks väikestele ettevõtjatele kui ka neile, 

kelle äritegevus personali ei eelda. Paraku on 

selliste keskuste praegune kontseptsioon 

valitseva Covid-19 situatsiooni tõttu küsimärgi 

all.  

Lisaks luuakse järjest enam väiksematesse 

maakeskustesse kontoreid mida on võimalik 

rentida. See kategoorub tööturismi alla, sest 

neid kasutavad enamasti suuremast linnast 

pärit töötajad hooajaliselt kaugtöö vormis. 
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Lisaks eelmistele on kaugtöötamisega seoses 

loodud suvilatesse Co-working keskuseid. 

Uueks nähtuseks on ka terve kollektiiviga 

välismaale kolimine pikemaks peridoodiks, aga 

see loob eeldused töötajatele, näiteks pere 

mitte olemasolu. 

4.2.2 Kaugtöötamise programmid 

Tsüklilised programmid, mis integreerivad 

teadliku elu kaugtöösse, on uuenduslik meetod, 

iseloomulik praegusele sajandile.  

Üheks selliseks on “Borderless Retreat”, mille 

üheks asutajaks on eestlanna Maris Kohv. 

Üldjuhul kestavad need 1-2 nädalat, kus 

tulevad kokku nomaadid ja teised kaugtööd 

harrastavad inimesed. Nomaadid on inimesed, 

inimrühmad või rändrahvad, kes rändavad 

pidevalt ühest elupaigast teise. Tänapäeva 

mõistes on need töörändajad, kes ei sõltu 

kohtkindlast asukohast ja suudavad tööd 

korraldada kõikjalt, kellel on tekkinud  

sotsiaalvõrgustikes tihedad kommuunid, kus 

mõtteid ja ideid vahetatakse. Nomaadid on 

loonud endale uut tüüpi elu, töötades ja reisides 

aastaringselt. Neil on vabadus töötada kõikjal. 

See on uus eluviis, mis sobitub tulevikku 

positiivselt. Eelmainitud programmi viiakse 

läbi privaatsetes villades, mis asuvad 

Portugalis.    27 28 29

Varasemalt läbiviidud interviuus Marisega 

selgub, et asutati programm 2018. aastal. 

Kokku tulevad 10-12 inimest korraga, ühe- 

kuni kahenädalase ühtse kogemuse saamiseks, 

kus keskendutakse tähelepanelikkusele, 

sügavamatele sidemetele ja isiklikule arengule. 

Hommikuti tehakse koos joogat, meditatsiooni 

ja süüakse hommikusööki. Tema enda jaoks on 

meditatsioon kui vahend teadlikkuse 

tõstmiseks, saamaks teada, mida keha ja vaim 

vajavad. Mõnel hommikul on äriarenduseks 

inspiratsiooniseansid nagu Mind 

Empowerment või Masterminds. Umbes 6–8 

tundi tehakse päevas tööd ja õhtud on mõeldud 

eneseväljenduseks või grupiühenduse 

seanssideks. See on ruum, kus saab olla 

produktiivne, inpsireeriv, õppida teistelt 

osalejatelt ja korraldusmeeskonnalt, aga ka 

tantsida, lõbutseda ja avastada ümberkaudseid 

paiku. 

Maris Kohv alustas projektiga, et luua 

kaugtöötajate tugisüsteem ja kogukond, mis 

põhineb väärtustel nagu tähelepanelikkus, seos 

loodusega ja kogukond. Eesmärk on luua tugev 

ühtekuuluvustunne ja ka võimalus elu 

aeglustumiseks ja maandamiseks. Ümbruskond 

ehk keskkond igapäevaselt kaugtööd tegevatele 

inimestele on tema sõnul ülim motivatsioon. 

 Borderless Retreat, retreats and coliving for digital nomads and conscious entrepreneurs27

 flOasis, Inspiring stays for remote workers & digital nomads28

 Berit Renser. (Digi)nomaadi kättemaks29
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Kõige motiveerivam on kogukonnas 

kohtumine teiste inspireerivate inimestega, 

keda muudel tingimustel tõenäoliselt kohanud 

ei oleks. 

Väljakutseks on hea töö- ja eraelu tasakaalu 

leidmine. Kohv hindab kõrgelt lisaks 

kirjutuslauale ja wifi ühendusele ka 

juurdepääsu loodusele. Tema arvates 

keskendub tulevane elustiil rohkem ühendusele 

loodusega - kogukondadele, kes kolivad 

suurlinnadest välja ja loovad kolimispaiku, kus 

inimesed saavad omavahel teenuseid ja ideid 

vahetada. 

4.3.   Covid-19 pandeemia 

Kaugtöö üheks tugevuseks on 

organisatsioonide töö jätkamise võimalus 

kriisiolukordades. 2020. aastal alguse saanud 

Covid-19 situatsioon on paljudele olnud 

katsumuseks, kuid ka väljavaade uute 

lahenduste katsetamiseks, milleks varem alati 

võimalust polnud. Kriisiolukordadest 

tulenevalt võivad tekkida inimkonnale juurde 

uued toimivad lahendused. 

Arizona osariigi ülikooli teadlased ja Illinoisi 

ülikool viis läbi uuringu, mille eesmärk oli 

mõista, kuidas üleriigiline sulgemine, mis 

sundis suure osa tööjõust kaugtööle, muutis 

töötajate vaateid kontoris käimise kohta. 

Selgus, et 62% inimestest, kes ei olnud varem 

regulaarselt kodus töötanud, naudib muutusi. 

75% loodab, et nende tööandjad pakuvad ka 

pärast pandeemia lõppemist paindlikkust oma 

töökohas. Pigem on tööandjad need, kes ei ole 

sellist tööd valmis pakkuma, kartes, et töötajad 

muutuvad kodudes ebaproduktiivseks ja 

ebaefektiivseks. Käesolev uuring on kooskõlas 

varasemate kaugtöö psühholoogiliste 

uuringutega, mille käigus on leitud, et kaugtöö 

vormis töötavad inimesed töötavad sageli 

umbes sama või mõnevõrra paremini kui 

kontoris asuvad kolleegid.  30

Kriis pole üdini halb olnud kui kõrvale jätta 

viiruselevik, haigestatus ja valdavad hirmud. 

Erikorralduslik aeg oli uut moodi kogemus ja 

aitas nii mõnelgi aja maha võtta. Muutev 

elukorraldus leevendas töökoormust. Ereda 

mälestusena jääb vaba aja tekkimine ehk 

ühtäkki tekkis võimalus enda aega 

organiseerida ja päev seada tuju ja vajaduste 

põhjal. Päevased jalutuskäigud planeerimata 

suunda või hobide harrastamine muutus 

kättesaadavaks töönädala sisestel päevadel, mis 

varem poleks mõttessegi tulnud. Tekkis uusi 

ideid, millega algust teha ja mida elus muuta. 

Teatud tasakaal, mis varasema elutempoga 

kaduma kippus, hakkas taastuma. Enda põhjal 

tunnetasin töö ja õppimise kvaliteedi tõusu. 

Kas vabadus võib olla tuleviku märksõnaks, 

mis aitaks töötajatel tööandjate jaoks 

 Deborah Salon, Worker Flexibility is here to Stay30
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kasulikumaks muutuda? Töötajas võib tõusta 

vastutustunne, soovides saada töökohustused 

õigeaegselt tehtud. Töö eesmärk pole kindlast 

kellast kellaajani tööl veeta, vaid töö muutub 

eesmärgipärasemaks. Kriisis oli ka neid, kes 

uuest elukorraldusest ehmusid ja hirmusid. 

Samas esines vaimustatust just uute võimaluste 

näol.  

Need kes kohanesid ja nägid selles võimalust, 

tegid kiiresti oma elus suuremaid muutuseid 

või otsuseid (kontorist loobumine jne) võisid 

kriisist kasu saada. Kahjuks aga kodus töötades 

esines osadel üksildust ja vajaka jäi 

töökaaslaste lähedusest, seega kollektiivse töö 

jätkumine on edaspidigi aktuaalne ja olulisel 

kohal. 

4.4.   Kaugtöö isiklik kogemus suvilas 

Katsetasin kaugtöö tegemist Salmistu lähedal 

suvilas, millel on olemas otsene kontakt 

loodusega. Tegu oli nädalaks laenatud 

majutusega. See tähendas, et puudusid otsesed 

kohustused majutuse ees ja see lõi sarnased 

tingimused puhkebaasile. Katse tõimus 

hilissügisesel perioodil, seega jaheduse tõttu 

väljas töötada polnud võimalik. See-eest sain 

looduses jalutuskäike ette võtta 

puhkepausidena. Tööruumiks sai valitud 

elutuba. Laud sai paigutatud nii, et tekiks 

visuaalne side väliruumiga. 

Eesmärgiks oli konkreetne ülesanne – hakata 

kirjutama käesolevat magistritööd. Jõudes 

tundsin esimese asjana tungi koheselt 

kirjutamisega alustada. Alates teisest päevast 

oli oluliselt tunda produktiivsuse tõusu. Kuigi 

suvilas oli olemas kaabeltelevisioon, ei 

tekkinud selle vastu huvi. Toidu osas oli välja 

arvestatud täpne kodus, kuid jooksvalt tõdesin 

teatavat söögiisu tõusu. Päevad oleksid 

eeldanud suuremat kogust toitu.  

Perioodil sai läbi viidud edukalt 

veebikoosolekuid ja –seminare. Tavaliselt 

kadus hommikuti uni juba enne kaheksat. 

Kokkuvõtvalt oli tegu positiivse perioodiga. 

Toodetud tulemiga võis rahule jääda. Toimus 

teatud heaolu tunde paranemine. Mõttetegevus 

oli fokuseeritud ja selge, mis aitas keskenduda 

seatud eesmärgile ilma kõrvalekalleteta. 

Miinuseks oli jalgratta puudumine, mille vastu 

tundsin igatsust juba saabumispäeval. 

Nädalane periood tähendas, et üksildust 

tundma ei pidanud, suhtlus säilis läbi veebi. 

Julgen väita, et kogemus mõjus mõningal 

määral puhkusena ja värskendava 

ettevõtmisena. 
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V.   PUHKEBAASID 

5.1.   Kujunemine 

Mart Kalmu Raamatus “100 aastat Eesti 

Arhitektuuris” on kirjeldatud, kuidas Eestis 

toimus oluline areng turismis ja puhkekultuuris 

juba 1930. aastatel. Linnainimesed hakkasid 

järjest enam puhkuseid saama ning hakati 

rannasuvitust harrastama. Seda põhjusel, kuna 

päevitamine ja rannakultuur oli võimalik ka 

kesklassi inimesele, sest ei nõudnud olulist 

väljaminekut.  31

Eestis Nõukogude Liidu periood algas 1940. 

aastal ning lõppes 1991. aastal. See on 

vahemik, kus tekkisid uued suunad puhkamise 

trendides. Põhjuseks oli see, et töötajate 

puhkus ning vaba aeg muutus olulisemaks. 

Seda, kuidas puhkebaasid tekkima hakkasid, 

kirjeldab raamat “Puhkamine ja arhitektuur 

Eestis”. Töötajad vajasid taastust, et kasvaks 

töö efektiivsus. Antud tõdemus kehtib ka 

tänapäeval.  

Enamus nõukogudeaegsetest puhkuseveetmise 

viisidest ja puhkuseliikidest on defineeritavad 

töö ja tööandja kaudu. Puhkust ei 

organiseeritud üksnes selleks otstarbeks rajatud 

puhkealadel ja -hoonetes, vaid nende 

kasutamine toimus töösuhete alusel ja oli 

korraldatud ametiühingu kaudu. Töötajate 

puhkeaja organiseerimine oli seega tükk 

ideoloogiliset kasvatustööst ja kollektiivitunde 

loomisest. Tekkinud puhkemajadele lisandus 

1960. aastate jooksul ka saun. Seda tingis 

asjaolu, et senisest pesukohast sai ka koht 

pidude pidamiseks. Saunu ehitati nii 

suvilatesse, elamute keldritesse kui ka 

eriprojektiga kooperatiivelamutesse. Enim 

hakkasid need levima asutuste puhkemajades.  32

1960. aastate keskpaigast julgustati ettevõtteid, 

tehaseid, kolhoose, ametkondi jt ehitama oma 

vahenditega asutustele puhkebaase. 

Puhkebaasid töötati välja puhkajate vajaduste 

tarbeks. Loodusläheduses puhkamine oli 

muutunud polulaarseks aga telklaagreid ja 

turismibaase nappis. 32 

Suur roll puhkebaaside kujunemisel oli ka 

Nõukogude Liidu Ministrite Nõukogu esimehe 

Aleksei Kossõgini algatatud majandusreformil 

1965. aastal, mis lubas nõukogude ettevõtetel 

osa kasumist suunata organisatsiooni 

arendamisse ning töötajate motiveerimise 

fondi. 32 

Asutuste puhkebaasist kujuneski Eestis 

1960.-1980. aastatel enim ehitatud kollektiivse 

puhkeasutuse tüüp, kus organisatsiooni 

töötajad said väikese tasu eest või isegi tasuta 

oma korralist kui ka nädalalõpupuhkust veeta. 

Valdavalt kasutati neid koos 

 Mart Kalm, Eesti arhitektuuri 100 aastat31

 Epp Lankots, Triin Ojari, Suvila Puhkamine ja Arhitektuur Eestis 20. sajandil32
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perekonnaliikmetega puhkamiseks. Seal viidi 

läbi ühisüritusi töökollektiiviga, peeti pulmi 

ning sünnipäevi, lisaks ka juhtkonna erapidusi. 

Puhkebaasid jagunesid kasutusalalt üldtüüpi 

puhkebaasideks, kalastusbaasideks ja 

jahibaasideks. 32 

Arhitektuurselt varieerusid need saun-

suvilatest ja lihtsamatets onnidest 100- ja 

enamkohaliste suurte kompleksideni. 

Peamiseks ehitussuunaks said väiksemad 

keskmiselt 25-kohalised puhkabaasid. 

Arhitektuurseid lahendusi oli väga palju 

erinevaid, aga üldine läbiv iseloomustav joon 

oli modernism. Kombeks oli ehitada ümber 

vanu taluhooneid kui ka mõisa abihooneid, 

esines lihtsaid tüüpseid puitkilpidest maju, aga 

ehitati ka väljapeetud minimalistliku joonega 

modernistlikke või jõulise, ambitsioonika 

arhitektuuriga puhkebaase. Paljud kuuluvad 

silmapaistvate ehitiste hulka Eesti 20. sajandi 

arhitektuuriajaloos. Perepuhkuse veetmiseks 

paiknesid baasid sageli looduskaunites 

kohtades mere- või järveäärsetes asulates, kus 

oli võimalik rannamõusid nautida. Mõnel pool 

oli ka lastele rajatud õuemänguala. 32 

Üldtüüpi puhkebaas sisaldas enamasti 

iseteenidusega kööki, sauna ning tube 

majutuseks. Kuna sportlik puhkus oli tähtsal 

kohal, siis nimetati puhkebaase täiendavalt ka 

spordibaasideks, kuhu oli rajatud 

sportimisvõimalused (palliplatsid, jooksurajad, 

kaughüppekastid, võimlemispuud). Kompleksi 

juurde kuulusid ka spordiinventar (suusad, 

koroonalauad, veesuusad jne). Suuremate 

komplekside juurde kuulus eraldi saunamaja, 

klubihoone ja söökla, kus pakuti toitlustust. 

Kuuekümnendatel muutus kalastus- ja jahisport 

populaarseks hobiks ning paljudes ettevõtetes 

olid kalastus- ja jahisektsioonid, mille tarvis 

ehitasid asutused sageli perepuhkusele 

mõeldud puhkebaasidele lisaks mõnda teise 

kohta spetsiaalbaase, mis tavaliselt olid lihtsad 

puitmajakesed, kus tuli magada ühisruumis või 

ilma kütteta puidust telkmajas. 32 

Kuna asutuste puhkebaaside rajamise tempo oli 

kiire, siis ehitamise algus oli üsna kaootiline. 

Eesti NSV territoriaalplanerimisskeemi 

koostamise käigus ette võetud mahukate 

uurimistööde ja puhkealade planeerimiseks 

tehtud välitööde käigus tuvastati juba 1960. 

aastate lõpuks palju omavoliliselt rajatud 

asutuste suvilaid. Leiti, et osad neist olid 

ebaesteetilised ja loodusega mittehaakuvad. 

Ehitamist püüti reguleerida määrustega ja juba 

kuuekümnendatel koostati piirkondlikke 

planeeringuid ja tsoneerimiskavasid 

potensiaalsetele uutele rannikuäärsetele 

puhkealadele. Neid tehti Pärnumaale, 

Võrtsjärve idakaldale, Narva-Jõesuu kõrvale, 

Peipsi järve põhjakaldale jne. 32 

1965. aastal oli vabariigis 55 asutusel 

puhkebaas ja neis kokku umbes 2000 kohta. 
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1968. aastaks oli see arv kolmekordistunud. 

Lääne- ja põhjarannikule (sh Aegna saar) ning 

suuremate järvede äärsete liivarandadele ehitati 

baase ja ka mujale sisemaa potensiaaliga 

kohtadesse - Otepää ja Elva lähedusse, samuti 

ka Põlva- ja Järvamaale ning Lääne-Eesti 

saartele. 1984. aastal loetleti juba 380 asutuse 

puhkebaasi, kokku 10330 kohaga. Samal ajal 

oli riiklikes puhkeastustes puhkajaile umbes 

6000 kohta. Perspektiivse vajaduse tarbeks (11 

kohta 1000 elaniku kohta) arvestati vaja 

minevat täiendavalt 7500 kohta. 32 

Puhkebaaside, sh ka aiandus- ja 

suvilakooperatiivide rajamist püüti ohjata Eesti 

puhketsoonide generaalplaaniga (1973), 

millega määratleti asutuste puhkebaasidele 

võimalikud asukohad. Puhkebaaside ehitamist 

lubati üksnes Ametiühingute Kesknõukogule ja 

tervishoiuministeeriuimile esitatud taotluse 

alusel. Killustamise vältimiseks ja maa 

ratsionaalsemaks kasutamiseks kehtestati 1973. 

aasta üleliiduliste suuniste järgi määrus, mille 

järgi võis ehitada ainult alla 100-kohalisi 

puhkebaase. Asutusi suunati koopereeruma ja 

ühiselt baaside komplekse rajama. Paraku aga 

määrust ei järgitud. Selle täitmise ülevaate 

saamiseks korraldas Ministrite Nõukogu 1977. 

aastal mahuka küsitluse, mille vastused ning 

nende põhjal koostatud koondtabel on 

tänapäeva allikaks ettekujutuse saamiseks 

Eestis ehitatud asutuste puhkebaaside hulgast 

ja koosseisust. 32 

Raamatus kirjutatakse, kuidas 

puhkuseuuringutes ja planeerimiskavades 

oli puhkealade ja asutuste puhkebaaside 

rajamise olulise kriteeriumina esile toodud 

argisest erineva keskkonna loomine 

töötajatele: puhkus pidi erinema 

argirutiinist nii tegevuste kui ka 

ruumikogemuse poolest. 32 

5.2.   Tänane seis 

2020. aastal on raske öelda, palju täpselt 

Nõukogude aegseid asutuste puhkebaase veel 

säilinud on. Kuna neid ehitati massiliselt, siis 

võib aimata, et piisavalt, millest mõned on küll 

varemetes ja kastuseta. Täpsema ülevaate 

saamiseks tuleks neid suures mahus üle Eesti 

külastada. 

Kuna valdavalt olid hooned puidust, siis on 

väga oluline, et need oleks pidevalt kasutuses. 

Puit vajab elu ning hoolt. 1930. aastast 

supelhooned on enamjaolt hävinenud põhjusel, 

et nad ehitati üldiselt puidust. Mahajäetud 

puithooned lagunevad kiiresti, seetõttu on ka 

osa meie Nõukogude aegsest kultuurist 

hääbumisohus. Lisaks pole neile kehtestatud 

kaitsenõudeid, mis tekitab võimaluse 

lammutusprotsessideks. Puhkebaaside algne 

idee oli olla puhkamiseks ja ajaveetmise 

kohaks töölistele, mis tänapäeval enam sellist 

rakendust ei leia. Puhkamine on muutunud 

rohkem personaalseks tegevuseks, kuigi leidub 
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ka erandeid. Puhkebaasidest on kujunenud 

hostelid ja motellid, kuna kompleksi majutuse 

lahendus pärinebki Ameerika tüüpsetest 

motellidest ja on seetõttu loogiline jätk. Sõna 

motell tuleneb selle esimese näite nimest 

Milestone Motor Hotel-list, mis lühendades oli 

“Mo-Tel”. See pärineb 1925. aastast ning avati 

Californias San Luis Obispo. Motellist kujunes 

majutusettevõte, mis oli mõeldud 

mootorsõidukitega reisijatele. Tüpoloogiline 

sarnasus peitub individuaalsete otse 

sissepääsudega tubadesse.  33

Lisaks kasutatakse täna komplekse 

spordilaagrite läbiviimiseks, milleks on ka 

eeldusel olemas. Näiteks võiks tuua külastatud 

Türisalu puhkebaasi, mis on spetsialiseerunud 

võitluskunstidele. Igasugune funktsioon, mis 

on hoidnud neid hooneid kasutuses, on olnud 

abiks nende säilimisele. 

Kinnisvara ostu-müügi portaalides leidub nii 

mõnigi müügis olev puhkebaas. See vihjab, et 

nende populaarsus on languses. Maad koos 

endiste puhkekeskusega on müügis ning ei leia 

piisavalt kasutust. Kuna tihti on tegu 

ahvatlevate atraktiivsete suvituspiirkondadega, 

siis leidub nii mõnigi näide, kus endised 

ärimaad on muutunud kellegi kodudeks. Üheks 

selliseks näiteks võiks tuua külastatud 

Marlekori Puhkebaasi Ihasalus Neemel, mis 

osaliselt seda on. 

Üle eelmisel kümnendil muutusid puhkebaasid 

populaarseks pidutsemise kohtadeks ning neid 

saatis teatud kriminaalne seotus, mida 

kogukonnad enam näha ei soovi. 

5.3.   Analüüs 

Üldistatult seisneb Eesti asutuste puhkebaaside 

eripära väikeses mõõtkavas, privaarsetes 

oludes ja vahetus kontaktis loodusega. Paljud 

kohad on omanäolised ja seda nii arhitektuurse 

poole pealt kui sinna kuuluva keskkonna 

poolest. Üldtüüpi puhkebaasides on tavaliselt 

olemas ruumid majutuseks, ühisaalid, ühisköök 

ning sanitaartingimused, viimane ei ole alati 

parimal moel esindatud, seetõttu tuleb selle 

peale mõelda ning vajadusel täiendavalt lisada. 

Tavaliselt on Puhkebaaside jaoks eraldatud ala 

suurem krunt. Puhkebaaside näol on tegemist 

sissetallutud jalajäljega, kus eksisteerib 

ruumiline välikeskkond, mis hõlmab tegevusi 

ja mis sulandub piirideta ümbritsevaga üheks. 

Kuna hooned on oma iseloomult suvitamiseks 

mõeldud st tuleks mõelda, kuidas on neid 

võimalik kohandada aastaringseks kasutuseks. 

5.4.   Külastused ja analüüs 

Külastuseks on valitud puhkebaasid, mis 

asuvad Tallinnast mööda põhjarannikut ida 

ning lääne poole. Külastus hõlmas kaheksat 

endist puhkebaasi. Eesmärk oli saada suuremat 

pilti, analüüsida ja teha valik projekti tarbeks. 

 Kristin Jackson, The World's First Motel Rests Upon Its Memories33
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Enamik neist asuvad vahetus kontaktis merega 

või selle lähedal. Külastatud kohtadeks olid 

kolm Salmistul asuvad puhkebaasi, Võsu 

endine Tapa Autotranspordibaas, Türisalus 

endine Leiburi, Marlekovi, Laulasmäe ja 

Luigelahe puhkebaas. 

5.4.1  Salmistu puhkebaasi näited  

• Tööstusprojekti puhkebaas 

Salmistus asub endine Tööstusprojekti 

puhkebaas, mis on praegu tuntav “Suurekivi 

hostel” nimega. Arhitektiks on Rakverest pärit 

Kalju Valdre. Puhkebaasi iseloomustab enim 

hästi säilinud minimalistlik ja modernistlik 

arhitektuur. Seisukord on hea, kuid vajab 

renoveerimist. Valge ja mustakirjud 

hoonemahud on kindlasti selle ajastu pärlid. 

Valge värv loodusega haakub väga hästi.  

Koha eripära iseloomustab vahetu pidev 

visuaalne ning audiaalne kontakt merega, 

puhkebaasi suvilate/elamute vahetu olemasolu, 

rahuldavas korras elegantne modernistlik 

arhitektuur. Lisaks on merele füüsiline ligipääs. 

Kinnistul valitseb pargilik meeleolu ning 

majamuuseumile sarnane mulje, kuhu 

sisenedes on märgata suurt kivi.  

Alal asub vana kelder, mis asub maapinna sees. 

Õuel asuvad pingid, võrkpalli- ja lõkkeplats, 

batuut, kiik ning merevaatega terrassid 

hoonemahtude küljes. Krunt piirneb okaspuu 

hekiga, mis loob privaatsust. Kõik kolm 

külastatud Salmistu puhkebaasi asuvad 

vahetult keset küla. 

• Harju Elekteri endine puhkebaas 

Tööstusprojekti puhkebaasist vahtult üle tee 

asub Salmistu endine Harju Elektri puhkebaas, 

mida kirjeldab samuti minimalistlik karniisiga 

modernistlik puitarhitektuur. Krundil asub 

peahoone ning abihoone/ait. Peahoone mahte, 

mis on osaliselt postidele ehitatud ühendavad 

terrassid. Krunti täidab ligi poole ulatuses 

metsasalu, mis visuaalselt tungib hoone 

saaliruumi sisse. Hoone seisukord ei ole hea 

ning vajab kiiret renoveermist. Majutuseks on 

8 tuba ja 16 voodikohta. 

• Tundmatu puhkebaas 

Salmistusse sisenedes  lääne poolt, jääb 

vahetult tee kõrvale puhkebaas, mille päritolu 

ei õnnestnud kindlaks teha. Puhkebaas 

meenutab sadamahoonet, koos kaptenitoaga. 

Tegu on huvitava viilkatusega hoonega, mille 

seisukord on rahuldav ja mida iseloomustab 

ebaregulaarne pisike krunt. 

5.4.2  Türisalu endine Leiburi puhkebaas 

Endise Leiburi puhkebaas on aastal 2020 

kasutusel  “Türisalu Puhkebaas” nime all, ja on 

mõeldud kõigile puhkamiseks. Asub Türisalu 

külas asustuse vahetus kauguses. Seal viiakse 
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Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade 
majutushoonele. Raamatust “Suvila Puhkamine ja 
Arhitektuur Eestis 20. sajandil” 1969 aasta foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade 
majutushoonele. 2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade  
majutushoonele ja keldrile. 2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade majutushoonele 
ja keldrile. 2020. a Autori foto.
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Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade peahoonele 
Kuusalu-Valkla teelt. 2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade peahoonele. 
Raamatust “Suvila Puhkamine ja Arhitektuur Eestis 20. 
sajandil” 1969 aasta foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade peahoonele. 
2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade õuele. 
2020. a Autori foto.
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Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade saunahoonele. 
2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade majutushoone 
terrassilt. 2020. a Autori foto.

Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade saunamaja 
välibasseinile. 2020. a Autori foto.



40Endine Tööstusprojekti puhkebaas. Vaade saunamaja 
terrassilt merele. 2020. a Autori foto.
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Peahoone vaade tänavalt. 2020. a Autori foto.

Endine Harju Elekter puhkebaas. Vaade peahoonele. 2020. a 
Autori foto.

Endine Harju Elekter puhkebaas. Vaade peahoonele. 2020. a 
Autori foto.
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Endine Harju Elekter puhkebaas. Vaade peahoone terrassilt 
aidale. 2020. a Autori foto.

Endine Harju Elekter puhkebaas. Vaade peahoone terrassilt. 
2020. a Autori foto.
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 Peahoone tänavapoolne vaade. 2020. a Autori foto.

Tundmatu puhkebaas Salmistul. Vaade peahoonele. 2020. a 
Autori foto.

Tundmatu puhkebaas Salmistul. Vaade peahoonele. 2020. a 
Autori foto.
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Hoone vaade. 2020. a Autori foto

Türisalu endine Leiburi puhkebaas. Vaade peahoonele. 
2020. a Autori foto.

Türisalu endine Leiburi puhkebaas. Vaade saunahoonele. 
2020. a Autori foto.
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Luigelahe puhkebaas. Vaade rajatisele. 2020. a Autori foto.
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hoonele. 2020. a Autori foto.
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hoonele. 2020. a Autori foto.



läbi ka spordilaagreid. Asutuse õuel on olemas 

erinevad sporti toetavad detailid ja hoones 

sisesaalid. Puhkebaas on ümber ehitatud 

endisest laudast. Kinnistut läbib ajalooline tee, 

ühendades kahte küla poolt. Ala läbib Türisalu 

oja. Kompleks koosneb peahoonest ja 

saunahoonest, mis sisaldavad ka tubasid 

majutuseks. Hooned on renoveeritud. 

5.4.3  Luigelahe puhkebaas 

Luigelahe puhkebaas asub Suurupis. On 

mittetoimiv ning seisukord on väga halb. See 

on hea näide sellest, kui puithooned on jäänud 

kasutuseta ning mädanema. Varemed on 

osaliselt põlenud. Ümbritsev keskkond ise on 

väga inspireeriv. Endine puhkebaas asub 

männimetsa sees ning on vahetus kaugusel 

merest. Rannajoon on muutlik ja piiritletud 

paekivikaldaga.  

5.4.4  Võsu endine Tapa 

Autotranspordibaasi puhkebaas 

Võsul asub endine Tapa Autotranspordibaasi 

puhkebaas. Aastal 2020 tegutseb see 

“Männisalu Puhkekeskus” nime all.  

Puhkeasutus on müügis ning leitav 

kinnisvaramüügi saidilt. Ala on ümbritsetud 

tiheda männimetsaga, kus asub kaks suuremat 

kahekorruselist hoonemahtu. Rombikujuline 

põhiplaan muudab mahu visuaalselt 

õhulisemaks ning kitsamaks. Mõlemas hoones 

on olemas majutuse osa ning saal/ühisala koos 

köögiga. Ühe hoone puhul on sissepääs 

tubadesse väljast, teisel juhul on lahendatud 

teise korruse toad siseruumist ning esimese 

korruse omad väljast. 
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VI.TÖÖ- ja PUHKEBAAS 

Alustuseks tuleb rõhutada, et magistritöö idee 

aluseks ei ole korralise puhkuse kasutamine 

tööks ning töö ja puhkeaja piiride segamist 

selle otseses tähenduses. Antud töö on mõeldud 

igapäeva töö- ja elukvaliteedi tõstmiseks, olles 

selle lisaväärtuseks ja abiks nii kaug- kui ka 

kontoritöö tegijale. Kaugtöövorm vajab järjest 

enam uusi väljundeid, millega tuua töökultuuri 

lisaväärtust, seetõttu on mõistlik kasutada ära 

selle potensiaali elu ja töö tasakaalustamiseks. 

Käesoleva tööga on soov liita inimesele 

kasulikud tegevused ja keskkond tööpäevaga.  

Kuna prognoositav tulevikutöö ei pruugi 

sõltuda enam nii palju asukohast, võib 

suureneda kaugöötajate osakaal. Kaugtöö 

suurenedes tekib suurem vajadus 

kaugtöökeskuste järele, mille rolli võivad võtta 

täitmiseks endised nõukogudeagsed 

puhkebaasid. Selles peatükis toon välja 

analüüsi ja ruumi vahelise seose. 

6.1.   Kirjeldus 

“Töö ja Puhkebaas” on kaugtöökeskus, mis on 

rajatud endistesse nõukogudeaegsetesse 

ettevõtete puhkebaasidesse. Puhkebaasid ei leia 

enam piisavalt kasutust tänapäeva mõistes, sest 

puhkamine on muutunud rohkem 

personaalseks tegevuseks. Idee on anda uus 

funktsioon mõnevõrra hääbuvasse puhkamise 

kultuuri- ja arhitektuuripärandisse. Selliselt 

saab anda uut hingamist kompleksidele, 

toetades puhkebaaside jätkusuutlikkust, mille 

tüpoloogia on sobiv, et lisada uut funktsiooni 

kerge vaevaga. 

Iga puhkebaas on enda näo ja koha eripäraga, 

millele tuleb läheneda tunnetuslikult, 

arvestades selle arhitektuuri, ümbrust ja 

võimalusi, kuid samas on need piisavalt 

sarnased, et kasutada analoogseid mooduleid 

selle täiendamiseks. 

Magistritöö tutvustab võimalust, kuidas 

arhitektuur saaks olla justkui elusorganism, mis 

kohandub tänapäeva vajadustega. Idee on 

kasutada eelmise sajandi juba sissetallutud rada 

ja seda täiendada uue funktsiooniga. 

Puhkebaasi esialgne idee oli ettevõtete 

töötajate motiveerimine, mis jätkub uue 

konseptsiooni põhjal.  

Kaugtöökeskused on kasulikud 

infovahetuspunktid erinevate valdkondade 

esindajate vahel ja kohad suhtluseks. 

Puhkebaas võib aidata tuua leevendust 

igapäeva kontoritöösse kui ka kaugtööst 

tulenevatesse probleemidesse. Kodukontori 

kasutamise puhul on “Puhke ja Tööbaas” üks 

võimalus sellest aeg-ajalt väljuda. Pandeemiast 

tingitud kriisisituatsioonides toetab 

kaugtöökeskus kollektiivse töö jätkumise 

võimalikkust. Aidates kaasa sotsiaalelu hoida 

ning seda laiendada. 
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See on üks võimalus muuta kaugtöö vormis 

igapäevast töörutiini. Keskonnavahetus on 

üheks olulisemaks komponendiks puhkamisel, 

aga ka tööle keskendumisel.  Alternatiiviks 

suvilale, kus kaasnevad teatud kohustused, on 

kaugtöökeskus parem fokusseerumiseks. Kuna 

puhkebaasid sisaldavad majutust, siis on 

võimalik seda kasutada valitud aja vältel, kas 

pikemaks või lühemaks perioodiks. 

Puhkebaasid on kaasatud teemasse oma 

eripärasuste poolest, mis väljendub 

ökoloogilises keskkonnas, piirkonnas kui ka 

sinna rajatud arhitektuuris.  

Palju leidub huvitavaid arhitektuurinäiteid 

nõukogudeaegsest ajastust, mida saab läbi uue 

presenteerida. Puhkebaase saab vaadelda kui 

teema keskuseid (kujunemine, ajastu, 

ettevõtted kellele need kuulusid jne), millel on 

oma lugu ja mida saab jutustada puhkebaas 

isiklikult.  

Projekt näeb ette ajaloolised hooned 

heakorrastada nii, et need vastaksid 

tänapäevastele tingimustele, aga säiliks hoone 

välisilme. Kuna tegu on endiste 

suvitushoonetega ning ei olnud algselt 

aastaringseks kasutamiseks mõeldud, tuleb 

neid renoveerimise käigus täiendada. 

Valikuvabadus(millal, kus, kas) on oluline 

komponent puhkuse tajumisel, mis võiks olla 

ka “Tööbaasi” võtmesõnaks ja põhjuseks miks 

see võiks toimida. 

Käesolevast projektist saaks kasu töötaja kui ka 

tööandja, saades vastu tervema ning loovama 

kollektiivi. Kasu saavad ka praeguste 

puhkekeskuste haldajad/omanikud. Hooajaline 

kasutus asenduks aastaringsega. Kaaluda võiks 

lähenemist, et suvel töötaks asutus enam 

puhkekeskusena ning teistel perioodidel pigem 

töökeskusena. 

Kaugtöökeskuse rolli võiksid võtta täita täna 

Eesti vabariigis endised nõukogudeaegsed 

puhkebaasid. Neid jagub üle Eesti erinevatesse 

maapiirkondadesse, mis moodustavad teatava 

võrgustiku oma analoogsuse poolest. Nende 

toimima panemiseks töökeskustena on 

võimalik kasutada sarnast mustrit, ehk lisada 

sarnaseid komponente. Ja sellisel kujul aitaks 

riigireform, juhul kui see eksisteeriks, mitte 

ainult luua kaugtöökeskuseid, vaid elustada ka 

endiseid puhkebaase. 

6.1.1  Töö- ja Puhkebaasi ruumiline 

keskkond ja selle mõju inimesele 

Kuna ühisruum on muutunud hellaks kohaks, 

kus probleemiks on kujunenud distantsi 

hoidmine ja värske õhk, siis tänapäeva 

Covid-19 situatsioonis on võimalik mõtestada 

ühisruum ümber. Seda saab tõlgendada üha 

enam välisruumi osana. 
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Puhkebaasis eksisteerib selleks tugev 

potensiaal. “Töö- ja Puhkabaasi” kontsepsioon 

võib töötada ka kriisiaegsetes situatsioonides, 

kuna selle ühisruum võimaldab hoida distantsi 

ja on varustatud värske õhuga. 

“Puhke- ja Tööbaasi” ruumi võib ette kujutada 

kui büroohoone plaani, mis koosneb 

kabinettidest, ühisaladest, tualettruumidest, 

söömisaladest. Need on võetud osadeks ja 

mida ühendab väliruum. See loob alale 

vähemalt kaks funktsioneerivat töökeskkonda, 

mille vahel saab vastavalt ilmastikule või 

eelistusele varieeruda. Ka ajalooliselt on 

tööruumide osaks olnud väliruum, mida saab 

edukalt kasutada koos funktsioneerimiseks 

siseruumiga. 

• Looduslähedus 

“Töö- ja Puhkebaasi” põhiliseks ruumilise 

keskkonna osaks on loodus. Magistritöö idee 

on kasutada välisruumi ajaveetmiseks kui ka 

töötamiseks. 

Psühholoogide sõnul, linnas liikudes on aju 

kognitiivne keskus, mis sissetulevat infot 

pidevalt töötleb ja looduses viibides hakkab 

tööle aju teine(tagumine osa), mis laseb 

tegeleda siseprobleemidega. See rõhutab 

tungivat vajadust seda aeg-ajalt külastada. 

Nii empiirilistele kogemustele kui ka 

uurimustele tuginedes on kindel, et 

ökoloogiline ruum on ülimalt tähtis ja vajalik 

inimesele. Seal on olemas kõik vajalikud 

elemendid enesetunde parandamiseks, 

mõttetöö ergastamiseks, keskendumiseks, 

rahunemiseks ja inspiratsiooni kogumiseks. 

Seda toetab “Töö- ja Puhkebaas”, kus 

eksisteerib täiesti teine töökeskkond, 

vastupidiselt tavapärasele kontorile. 

Linnamürast väljumine on oluline, et saaks 

pühenduda. Seda võib vajada kontoritöötaja 

kui ka magistritöö kirjutaja. Müra ei tähenda 

ainult helilist, vaid on seotud ka infoga, 

millega meie aju peab igal sammul tegelema. 

Looduse mõju inimesele on kasulik 

taastumisressurss, kuhu tiheda rutiinse töö 

tõttu, enne põhipuhkuse kätte jõudmist 

piisavalt ei jõuta. Puhkebaasis piisab selleks, et 

astuda toast välja ning sattuda kohe 

ümbritsevaga kontakti. Looduse rahulik 

kulgemine võib aidata lähendada inimesi 

sellega. Loodusmotiivid ja selle helid on kõige 

ehedamal moel esindatud ikka selles endas, 

mida me “ravitsemiseks” igapäevaselt 

linnakeskkonnas kasutame. Loodus võib olla 

inspiratsiooni allikaks kui ka tööstressi 

leevendajaks. 

• Tegevused 

Kvaliteetse aja kasutamine päeva lõikes mitte 

ainult tööandja huvides peaks olema uus 

normaalsus. Seda kinnitab ka asjaolu, et 

inimesed on eri aegadel produktiivsed. 
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Kaugtöövorm pakub võimaluse ise 

konstrueerida põnev tööpäev ja siduda see 

tööväliste tegevustega. Selleks saab kasutada 

puhkebaasile omast keskkonda, kuhu on 

põimitud aktiivset ajakasutust soodustavaid 

objektid, aga ka kasutatav piirideta ümbrust. 

Uus tavapäratu töökeskkond võiks aidata 

“murda” või “raputada” lahti ennast aeg-ajalt 

mugavustsoonist. Läbi tegevuste võib inimene 

avastada endas uusi külgi ja hobisid, olgu 

selleks kalapüük, metsajooks või midagi muud. 

Tegevused aitavad luua sidet muu eluga. Ka 

kutsumuse leidmine võib alguse saada mõnest 

tegevusest. 

Looduses on palju võimalusi aktiivseks 

ajakasutuseks, mida võiks alati eelistada 

siseruumile. See on hea koht sportimiseks või 

niisama ajaveetmiseks. Tõhus on tegeleda nii 

füüsiliste kui ka psühhiliste tegevusega, sest 

ühe parandamine mõjutab oluliselt ka teist. 

Ikka öeldakse, et terves kehas, terve vaim. 

Teaduslikult on uuritud, et füüsilised tegevused 

looduses on parim variant igal juhul, 

parandades keskendumist, füüsilist ja 

psüühilist tervist ning puhkebaas on seda 

toetav asutus. 
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Liigtöötamine on muutunud 21. sajandi 

ühiskonnas üheks suureks murekohaks. Üheks 

võimalikuks lahenduseks selle leevandimiseks 

on tööpäeva ja selle keskkonna muutmine. Et 

sellest saaks inimene võimalikult palju kasu, 

tuleks seda mitmekeskistada.  

Tavakontoris ei pruugi alati olla palju 

võimalusi kuidas tööpäeva mitmekesiselt 

organiseerida. Töö- ja Puhkebaasis on palju 

käega katsutavaid valikuid.  

Läbi tegevuste saab muuta või täiendada 

inimeste harjumusi ning see on see, mida saab 

kaasa võtta ka argiellu. 

6.2.   Stsenaarium 

Magistritööle on loodud kaks stsenaariumit 

selle kasutamiseks. Üks ei lükka ümber teist. 

1. stsenaarium on praegune tööturu seis, kus 

pidevalt suurenenud töökoormuse tõttu on 

kasvanud tööstressi osakaal. Igapäeva 

kontoritöö rutiin vajab murdmist. 

Magistritöö pakub välja ühe võimaliku idee 

keskkonna vahetamiseks töö ajal. Astudes 

kontakti loodusega ja propageerides 

kaugtöö võimalusi. Keskkonnavahetus 

võiks toimuda tööaja sees ning olla 

tööandja poolt soodustatav lisaväärtus, 

-võimalus. Kasutust võiks leida see 

üksikindiviidide seas kes ei oma 

püsikontorit või ettevõtetes kollektiivselt. 

See saaks toimida kui keskkonnavahetuse 

programm, et saata töötajaid taastuma. See 

võiks toimuda erinevatel aastaaegadel 

tsüklitena. Kuna idee näeb ette sarnase 

töömustri funktsiooni edasi kandmist 

puhkebaasidele, siis loob see võimaluse 

külastada erineva kohaeripäraga 

töökeskuseid. Selline programm saab 

alguse ettevõtte retoorikast, mida võiks 

toetada riiklik reform, olles abiks 

puhkebaaside kohandamisel ja korda 

tegemisel. Muu peaks olema ettevõtjate 

ning töötajate huvides. 

2. stsenaarium käsitleb Puhke- ja Tööbaasi 

töökeskusena, mis lokaalselt töötaks 

kogukonnale. Arvestades pandeemiat kui 

ka areneva kaugtöö võimalusi, tekitab see 

võimaluse, et hakkab kasvama inimeste 

soov elama asuda maapiirkondadesse. 

Üheks võimalikuks suunaks on 

linnakeskuste lähedased nõukogudeagsed 

suvituspiirkonnad, millel on juba 
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kujunenud infrastruktuur. Piirkonnad 

asuvad atraktiivsetes looduskaunites 

kohtades, mis loob lisaväärtuse. “Töö- ja 

Puhkebaasid” võiksid pakkuda võimalust 

inimestele periooditi või igapäevaselt 

kasutada neid kodukontorist väljumiseks, 

mis ei toimi alati piisavalt efektiivselt. 

Need on ka head kohad, kus kokku saada 

teiste omaala esindajatega, leevendades 

suhtlusvajadust. Inimesed kolivad linnast 

välja, et olla loodusele lähemal, aga 

soovivad tarbida siiski linna hüvesid. 

Töökeskuste kasutamine vähendaks 

vajadust linna ja tagasi liikumiseks. 

6.3.   Modullaarsus 

Tuleviku arhitektuur võiks edaspidi rõhutada 

kergust, kohanemisvõimet ning olema selline, 

kus programmi oleks võimalik ajas muuta. Et 

vältida juurdeehitust olemasolevatele hoonetele 

on lahenduseks valitud moodulhoone. 

Magistritöö idee seisneb sarnase mustri 

kandmist erinevatesse olemasolevatesse 

puhkebaasidesse. Eesmärk on “hiilida” 

olemasolevasse keskkonda, püüdes jääda 

tahaplaanile, et tuua esile nii sinna välja 

kujundatud nõukogudeaegseid arhitektuurseid 

lahendusi kui ka ümbritsevat loodusliku 

maastikku. 

Ruumiplaneeringu täiendamiseks on pakutud 

välja moodullahendused, mida on 

komponendina lihtne lisada, peale selle on see 

ka viis kuidas vältida kohtkindlaid lahendusi, 

et keskkonda võimalikult vähe kahjustada. Idee 

on lisada kompleksi töövajadust täitvaid 

elemente, mis tänu oma kergusele oleksid 

teisaldatavad ja liigutatavad. Suurenenud või 

vähenenud vajaduse tõttu on võimalik 

koguseid muuta ning oleks funktsiooni 

testimisel ka kasulik omadus. Moodullahendusi 

on võimalik krundile väiksemate üksustena 

paigaldada ning asukoha suhtes paremaid 

valikuid teha. Moodulid jagunevad kaheks, 

moodulkontoriteks ja välitööelementideks. 

6.3.1  Moodulkontorid 

• Arhitektuurne kirjeldus 

Moodulkontorid on arhitektuurselt ja 

välisilmelt minimalistlikud, mille ruum on 

jagatud kaheks selliselt, et osa sellest toimiks 

välitööks. 
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Kontoril on trapetsi kujuline põhiplaan ja 

terrass. Töökoha ette tekib suur aken, mis loob 

visuaalse sideme väliruumiga ja  millele kogu 

siseruum koondub. Kontorite kriteeriumiks on 

paindlik maapinnaga kohandumine.  

Kuna maastik võib olla ettearvamatu tuleb 

paigutada hooned vaiiadele, et kõrgusega 

maapinna suhtes saaks mängida. Hoonel on 

“ära lõigatud” üks nurk mis pakub 

mänguruumi maastikus või annab peavarju 

välitöö läbiviimiseks. Lisaks on võimalik 

hooneid vajadusel liita, et luua suuremat ruumi 

või paigutada üksteise kohale, et luua paremaid 

vaateid.  

Siseruum on olulise tähtsusega ilmastiku 

seisukohalt, et saaks tööd teha aastaringselt. 

Tagumises osas on väiksem aken, mida saab 

avada nii õhutamiseks kui ka audiaalse 

kontakti loomiseks asukohaga.  

Siseruum on paindlik erinevatele tööasenditele 

ning vajadusel mahutab kuni kaks töötavat 

inimest. Lisaks on võimalik kasutada neid 

hooneid ka majutusena, mille taha kitsamasse 

ossa saab tekitada voodi sarnase platvormi. 

Platvormi saab seina küljest alla lasta ning 

millele tuleks lisada madrats. Ruumis on 

olemas riiulid, kapid jalanõudele ja 

lukustatavad sahtlid privaatsete asjade 

hoidmiseks. 

• Tehniline kirjeldus 

Moodulkontorid saavad elektri ol. ol. 

hoonetest, mille katusele on võimalik 

paigaldada päikesepaneelid. Kontoril on 

elektripõrandaküte, aga alternatiivina saaks 

kasutada ka õhk-õhk soojuspumpa. 

Ventilatsiooniks on värskeõhuklapid seintel.  

• Alale paigutamise kriteeriumid 

Hoonete paigutamisel on oluliseks vaated 

loodusele, aga ka side kõrvalolevate 

kontoritega, et oleks tagatud efektiivsem 

koostöövõimalus kui tegu on kollektiiviga. 

Kontorid on paigutatud alale väiksemate 

üksustena selliselt, et neid saab kasutada 

kollektiivse töö läbiviimiseks, sest ühisruumina 

on käsitletud käesoleva projekti juures olemas 

olevaid hooneid ning väliruumi, kus saab viia 

läbi koosolekuid või muid tegevusi. Käesoleva 

Salmistu projekti puhul on valitud kontorite 

jaoks neli erinevat positsiooni. Igal asukohal 

on veidi erineva visuaalse väljanägemisega 

keskkond, mis loob üksustele erisugused 

identideedid. 

• Viimistlus 

Käesoleva projekti puhul on fassaadil 

kasutatud puitu, aga seda võib asendada teiste 

materjalide vastu, et sobituda miljöösse 

parimal moel. Kuna puit sobitub häst valitud 

keskkonda, on selleks termotöödeldud 

puitvooder, mis on keskkonnasõbralik, 
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vastupidavam ja väiksema niiskussisaldusega.  

Käesoleva projekti puhul on kasutatud värvitud 

ja harjatud pinnatöötlust ning puuliigiks on 

termomänd. Fassaadi värvitooniks on helehall. 

Teiseks materjaliks on OSB plaat, mis on 

värvitud tumehalliks. Avatäited on tumehalli 

puitalumiiniumraamiga. 

Siseruumi on valitud viimistluseks kestev ja 

minmalistlik vineer, mis kasvab mööbliga 

üheks, moodustades terviku. 

• Kasutamine 

Hoone külge on projekteeritud terrass ja sinna 

seina sisse integreeritud laud. Laua avamisel ja 

tooli õue tõstmisel saab seal edukalt arvutiga 

tööd teha. Tööd saab teha terrassil ka pikali 

asendis.  

Hoone tagumisse külge on võimalik tekitada 

voodi, et teha uinakut või võtta teist tööasendit. 

See on integreeritud seina külge ja vajadusel 

saab selle üles tõsta. Siis jääb ruumi näiteks 

võimlemiseks. Valikuvabadus on tähtis, et ei 

peaks pidevalt olema sundasendis. 

Kontorit on võimalik kasutada ka 

majutamiseks, siis tuleb platvormile lisada 

madrats. Oluline on ruumi topeltkasutus, et 

vältida ruumi tühjana seismist.  

Kontorite vahele on liikumise hõlbustamiseks 

loodud terrass. Osade kontorite puhul on 

loodud kaldteed, et neid saaks kasutada ka 

liikumispuudega inimene. 

6.3.2  Välitöö elemendid 

Teiseks on moodulid, mis hõlmavad 

komponente välitöö läbiviimiseks. Inventaari 

juurde kuuluvad mittekohtkindlad elemendid, 

mida on mugav igapäevaselt liigutada, et 

valida meelepärane asukoht töötamiseks õues. 

Abivahendite hulka kuuluvad erinevad pingid, 

toolid, kiiged jne. Sellele lisaks ka muud 

vahendid, mis soodustavad aktiivset 

ajakasutust kui ka piirkonna laiemat 

kasutamisvõimalust, näiteks jalgrattad, suusad, 

süstad, pallid jne. 
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K1- Väiksem moodulkontor, köetud siseruumiga. 
1-2 töötajale

K2- Abivahendid välitöö läbiviimiseks



VII. PROJEKT: TÖÖ- JA 

PUHKEBAAS SALMISTUL 

Erinevate külastatud näidete seast sai valituks 

Salmistu küla, mille puhul on tegemist ühe 

potensiaalse areneva piirkonnaga ning kuhu on 

koondunud rohkem puhkebaase kui üks. 

Valitud kaks kinnistut asuvad üksteisest üle tee 

ja vahetult rannaküla keskel. Krundid 

sisaldavad vaheldusrikast maastiku ja erinevaid 

ruumilisi momente, mida saab kasutada 

tööpäeva rikastamiseks. Valitud koht on oma 

olemuliselt väga inspireeriv ning sobib 

ideaalselt loomingulisteks ettevõtmisteks, 

lisaks on täidetud kriteeriumid koostatud 

stsenaariumite toetamiseks. 

7.1.   Asukoht 

Salmistu küla asub Harju maakonnas, Kuusalu 

vallas, mis on Tallinnast umbes 40 km 

kaugusel mööda põhjarannikut ida poole. Küla 

pindala on 433 hektarit, millest 90,5 hektarit 

võtab enda alla 1 meremiili kaugusel rannast 

asuv lahe suurim saar, Pedassaar. Salmistu on 

tinglikult jaotatud osadeks, milleks on Vana- 

Rannaküla, Sadama, Laane ja Uusküla. Valitud 

kinnistud asuvad Vana-Rannakülas. 

7.1.1  Ajalooline taust 

Salmistu küla on teadaolevalt mainitud esimest 

korda 1455. aastal tekstiga “hillige holt under 

salme”, mis otsetõlkes eesti keelde saksa 

keelest on “püha metsasalu salme all”. Seda 

seostatakse küla kõrval asuvale eestlaste püha 

hiiepaigaga, millest pärineb ka sõna Salmistu. 

1516. aastal otsustasid kaheksa Harju- ja Viru 

maa aadlikku, et Salmistu sadamasse peavad 

vabalt saama Salmistu, Valkla, Kiiu ja Kuusalu 

külade elanikud ja aasta hiljem mainitakse 

Salmistut Kiiu mõisa ostu-müügilepingus.  

1691 ja 1693 Valkla mõisa ja Kiiu kaartidelt 

leiab 14 talukohta, lisaks on välja joonistatud 

Pedassaar(Pöddar Sahr) ja sadamakoht.  

Eesti Vabariigi ajal oli kalurikülas kokku 37 

peret ja ligi 180 elanikku. Põllumajandusega 

palju ei tegeletud, aga suvitajad olid olulisel 

kohal ning pärinesid peamiselt Tallinnast. 

Nõukogude korra ajal oli küla piiritsoonis, mis 

tõi inimestele kaasa palju piiranguid. Hiljem 

külasse hakati ehitama Tallinna ettevõtete 

puhkebaase.  34

7.1.2  Asukoha analüüs 

Salmistu küla on rohkem tuntud kui 

suvituskoht, kus on olemas kaunid supelrannad 

ja suvilad.  

Küla saab uue sadama, mis on praegu aastal 

2020 ehitusjärgus. Vana hoone asemele on 

projekteeritud suurem sadamahoone, kuhu 

tuleb kaptenituba, kohvik, klubiruum ja muud 

 Salmistu, küla ajalugu34
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teenindusruumid.  35

Vana-Rannakülast läbi sõites ida poole, jäävad 

nii paremale kui ka vasakule teed uued elamud. 

Uushoonestuse hulgas esineb arhitektuurselt 

stiililt nii traditsioonilisi viilkatusega näiteid 

kui ka lamekatusega funklahendusi. 

Lähipiirkonnas üldiselt on ka näha palju 

teeääres olevaid müügikuulutusi.  

Avalike andmete põhjal asub Salmistul 2020. 

aastal kaks toimivat majutusasutust, milleks 

üks on “Suurekivi Hostel”(endine 

Tööstusprojekti Puhkebaas) ning teine “Salme 

Villa” nime all tegutsev hostel. Külas ringi 

liikudes on näha kämpingu stiilis majakesi, mis 

annavad alust arvata, et toimib ka kodumajutus 

või on need säilinud varasemast ajast.  

Küla läbib korralik asfaltkattega tee, mille 

servale jääb Salmistu bussipeatus, projekti alast 

umbes 300m kaugusel.  

Umbes 3 kilomeetri kaugusel Valkla endise 

hooldekeskuse lähedal asuvad “Valkla Forell” 

ja  toidupood.  

Mereäär on külas tihedalt eramaadega piiratud. 

Siiski leidub avalikke jalgradasi randa.  

Statistikaameti andmetel Salmistu külas 

elanike arv aastal 2019-2020 on 149, aastal 

2017 oli 134, aastal 2011 oli 106 elanikku, mis 

näitab, et elanike arv külas on tõusvas trendis. 

 Kuusalu vald, Salmistu sadama projek35
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Salmistu bussipeatus. Autori foto 2020a

Viide avalik jalgtee randa. Autori foto 
2020a

Salmistu uue sadama ehitus. Autori foto 
2020a



7.1.3  Kinnistute analüüs 

Magistritöö projekt käsitleb kahe endise 

puhkebaasi kinnistut katastritunnustega: 

krunt1: 35201:002:1270, krunt 2: 

35201:002:1920. Aastal 2020 on krundid 

erastatud ühe omaniku poolt. Mõlema kinnistu 

sissepääsud asuvad Kuusalu-Valkla teelt. Kuna 

Harju Elektri ja Tööstusprojekti endised 

puhkebaasid asuvad lähestikku ning kuuluvad 

tänasepäeva seisuga ühele omanikule, siis 

projektis vaatlen neid ühe tervikuna. 

• Krunt 1 

Krunt 1 pindalaga 7976 m², on oluliselt suurem 

teisest. Kinnistul asub endine Tööstusprojekti 

puhkebaas. Praegu on Puhkebaas tuntav 

nimega “Suurekivi hostel”. Hoonete arhitektiks 

on Rakverest pärit Kalju Valdre. 

Kinnistul valitseb pargilik meeleolu. 

Kõrghaljastus esineb alal hajutatult.  

Naaberkinnistute vahel on kuusehekk. Kinnistu 

sissepääsu lähedal asub suurem kivi.  Ala 

keskelt jookseb läbi vana lagunenud kiviaed. 

Krunt piirneb okaspuu hekiga, mis loob 

privaatsust. 

Kinnistu eripäraks on tugev maapinnakalle, 

mis on langusega mere suunas. Sellest 

tingituna tekib visuaalne kontakt merega terve 

krundi ulatuses.  

Sillutatud jalgteed alal puuduvad. 

• Hooned 

Kinnistul asub 5 hoonet: peahoone, 2 sarnast 

majutuseks mõeldud hoonet, saunamaja, 

abihoone ja lisaks maa-alune kelder. 

Majutushoonetes on magamisruume kokku 12 

ja magamiskohte 24. Iga ruumi kohta on ka üks 

pisem ase, mis teeb majutuse numbriks 

ametlikult 36. 1 tuba on peretuba, kus on üks 

kaheinimese ja üks üheinimese voodi. 
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Mõlemasse hoone mahtu kuulub ühiseks 

kasutuseks wc kabiin koos dušinurgaga, mis on 

hiljem juurde ehitatud.  

Peamajas asub suurem ruum koos kaminaga, 

ühisköök, ladu ja muud abiruumid.  

Endisest kuurist on tehtud merevaatega ruum 

majutuseks. Hoonel on terrass. 

Saunamaja esimesel korrusel asuvad leiliruum, 

pesuruum, puhketuba/eesruum ja köök. Hoone 

ees asub välibassein sauna tarbeks. 

Soklikorrusel asuvad ühis wc-d ning abiruum, 

mis on muudetud ühisköögiks hotelli 

külastajatele. 

Kinnistul asub maapinna sisse peidetud vana 

kelder, mida saab kasutada projekti tarbeks ära.  

Õuel asuvad pingid, võrkpalli- ja lõkkeplats, 

batuut, kiik, lipuvarras ning merevaatega 

terrassid hoonemahtude küljes.  

• Krunt 2 

Krunt 2 pindalaga 4686 m² on ligi poole 

ulatuses kaetud metsasaluga, mis ulatub hoone 

vahetuslähedusse. Kinnistul asub mitte 

kinnitatud andmetel endine Harju Elektri 

puhkebaas.  

• Hooned 

Krundil asuvad kaks hoonet, vana ait, mis on 

kasutusel abihoonena ning peahoone kus asub 

saal, toad majutuseks, wc ja pesemise 
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võimalus. Sillutatud jalgteed puuduvad. 

Hoones on 8 magamistuba ja 16 magamisaset. 

7.2. Puhkebaaside endiste ettevõtete ajalugu 

Ettevõtetega seotust võiks kindlasti võimalusel 

presenteerida olemasolevates hoonetes fotode 

ning meenetega, et kohapeal tekiks side 

ajaloolise taustaga. Loomulikult annab ajastut 

edasi ka hoone enda arhitektuur. Järgnevalt 

lühiülevaade endistest ettevõtetest, kes 

tegutsesid antud kompleksides nõukogudeajal. 

• Harju Elekter 

Harju Elekter on Eesti börsiettevõte, mis 

toodab ja müüb elektriseadmeid ning arendab 

ja rendib tööstuskinnisvara, mille ajalugu on 

mitmekülgne. Aastal 2020 Harju Elekter omab 

kinnistuid tööstusparkides Eestis (Keilas, 

Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, 

Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha 

ning üle 100 000 m2 tööstuslikku kinnisvara, 

mida hallatakse ja renditakse Kontserni või 

sellega seotud ettevõtetele. Aga minevik ulatub 

1968. aastasse, mil Harju Elekter hakkas 

tootma elektriseadmeid. Ettevõte asus Keilas 

ning seal töötas enam kui 130 inimest ning oli 

juhtiv elektriseadmete valmistaja Eestis. 1988. 

aasta oli algus koostööle välisfirmadega, mis 

kestab tänaseni ja on muutnud ning laiendanud 

oluliselt ettevõtte tootmis ampluaad. 1991 sai 

alguse koostöö Soome ettevõtte Nokia Kaapeli 

Oy ga ning töötajate arv kasvas 500 inimeseni. 

1992 jätkus ühinemine uute ettevõtetega ning 

firma areneb juhtivaks kaablitootjaks 

Baltimaades.  36

• Eesti Tööstusprojekt 

Eesti Tööstusprojekt oli aastatel 1944–2000 

tegutsenud riiklik projekteerimisinstituut, mis 

oli  1944-1948 Eesti NSV Põlevkivi- ja 

Keemiatööstuse Teadusliku Uurimise ja 

Projekteerimise Instituut,1948-1957 Eesti NSV 

Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Projekteerimise 

ja Teadusliku Uurimise Instituut, 1957-1958 

Eesti NSV Tööstuslike Ehitiste Projekteerimise 

Instituut „Eesti Tööstusprojekt“, 1959-1963 

Eesti NSV Tööstusettevõtete Projekteerimise 

Instituut „Eesti Tööstusprojekt“, 1963-1991 

Riiklik Projekteerimise Instituut “Eesti 

Tööstusprojekt”. 37  38 

Aastal 2000 ühines ettevõtte ASiga ETP 

Gruppiga ja uueks nimeks sai AS ETP Grupp, 

see järel aastal 2006 ühinesid AS Eesti Projekt, 

AS ETP Grupp ja AS Sweco Eesti, 

moodustades ASi Sweco Projekti.   37 38

7.3. Teemapõhine küsitlus 

Teema aktuaalsuse kontrollimiseks sai läbi 

 Harju Elekter, Ettevõtte ajalugu 36

 Eesti Entsüklopeedia, Eesti Tööstusprojekt37

 Riiklik Projekteerimise Instituut “Eesti Tööstusprojekt”38
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viidud küsimustik, mis toimus väiksemas 

arhitektuuribüroos ja millest võttis osa 7 

töötajat(meest ja naist), vanusega 25-45 oli 

71,4% ja 0-24 28,6% vastanutest. 

Küsimustik oli valdavalt valikvastuste vormis. 

Kõik küsimused esitati käesoleva projekti 

valguses. 

• Seoses analüüsiga 

Rutiinsest tööst tingitud probleeme(stess, 

ületöötamine, läbipõlemise tunne) on 

täheldanud kõik osalejad. 57,1% vastanutest 

leidis, et töörutiinist väljumine valmistab 

mõnikord probleeme argielus, 14,3%, et 

pidevalt ning 28,6% leidis, et see ei ole 

probleem.  

Kõik osalejad leidsid, et keskkonnavahetus on 

oluline argirutiinist väljumiseks. 85,7% leiab, 

et keskkonnavahetus on väga oluline mõttetöö 

vahetamiseks ja 14,3% leiab, et see on 

keskmiselt oluline, mis alati ei pruugi töötada.  

Linnamürast(heli kui ka infomürast) periooditi 

eemale saamine on väga oluline 57,1% 

vastanutest, 42,9% keskmiselt oluline ning 

14,3% leiab, et piisab ka promenaadil või 

pargis jalutamisest. Looduläheduse vajadust 

mõttetöö ergastamiseks ja taastumiseks 

periooditi hinnatakse vajalikuks sagedamini 

kui paar korda aastas 71,4% vastanute puhul, 

28,6% leiab, et  piisab on ka linnakeskkonanas 

promenaadil või pargis jalutamine. 

Kaugtöö raames tööpäeva ülesehituse 

muutmise võimalust kasutaksid vastanutest 

42,9% tihti ja 42,9% eelistasid seda teha 

mõnikord. Üks vastanutest ei soovinud muuta 

klassikalist tööpäeva. 

71,4% osalejatest ei leia, et päeva esimene pool 

tähendab alati produktiivset aega töötamiseks. 

See kinnitab, et inimesed on erinevad ja kelle 

produktiivsus väljendub eri aegadel, millele ei 

tohiks läheneda ühepoolse lahenduse ja 

mõtteviisiga. 

Kõik osalejatest leiavad, et tuleviku ideaalses 

ettevõttes on mingil määral olulisel kohal 

valikuvabadus ja see, et kus ja kuidas tööd 

teha. 71,4% leiavad, et see on väga oluline 

ning 28,6%, et keskmiselt oluline. Selle 

olulisusele vihavad ka tulevikutöö uurijad. 

Enamik 85,7% vastasid, et seadusega 

ettenähtud põhipuhkused ei ole ei ole piisav 

aeg tööst täieilikult taastumiseks. Vastanutest 

suudavad päriselt puhata määratud puhkuste 

ajal ainult 28,6%, harvem 57,1% ja väga harva 

14,3%. 

• Seoses kaugtöökeskusega 

85,7% vastanutest on hea meelega nõus 

töötama periooditi kontorist eemal 

looduslähedases kohas kaugtöövormis ja 

14,3% kaaluks seda. 5 vastanutest on nõus 

veetma sellises kohas kuni nädala ja 2 kuni 

kaks ööpäeva. Üle nädala ei soovita seda teha. 
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Küsimusele kellega te sooviksite teatud 

perioodil kaugtööd teha, eelistati vastuste seast 

kollektiivi, teisele kohale jäi pere ning üksi 

töötamine võrdselt. See näitab, et 

kaugtöökeskused peaksid olema paindlikud 

külastajate suhtes. 

Valikvastustest kas teha kaugöökeskuses tööd 

üksi või kollektiivselt teatud ajaperioodil, 

eelistas 28,6% kollektiivset ja 85,7% 

indiviidipõhist tööd. See kinnitab, et kaugtööd 

soovitakse teha eri viisidel. 

Küsimuste täitjate seas oodatakse 

kaugtöökeskuselt peamiselt kiiret interneti, aga 

ka pesemisvõimalust, toiduvalmistamise 

võimalust, toitlustuse olemasolu läheduses, 

looduslähedast keskkonda, vabas õhus 

ajaveetmise ja sportimise võimalust. Lisaks 

oodatakse vaikust, esmatarbeteenuste 

olemasolu või selle lähedust ja valikut kas 

töötada koos või üksi. Oluline on veel 

võimalus töötada eraldatult ja mugavalt laua 

taga. 

Kodukontori kasutamisega seotud 

probleemidega on silmitsi seisnud pea kõik 

vastanutest v.a üks. Olulised probleemid 

küsitlejate seas seoses kodukontori 

kasutamisega on toodud välja siin: 

keskendumisraskused, tähelepanu hajumine, 

tööasjade edasi lükkamine, efektiivsuse ja selle 

kiiruse langus, aga ka kaaslasega ühes ja samas 

ruumis pidevalt olemine.  

Küsimusele: kui elaksite/elate Tallinnast ca 

30-40 km raadiuses, kas kasutaksite 

lisavõimalusena aeg-ajalt kodukontorist 

väljumiseks kogukonna töökeskuseid, vastas 

42,9%, et ei kasutaks ning 57,1% kasutaks seda 

võimalust aeg-ajalt. 

Enamik küsitlejatest toetasid sellist kaugtöö 

programmi ja teemat v.a üks vastanutest arvas 

vastupidiselt. 

7.4. SWOT analüüs 

Teema projektile on koostatud SWOT analüüs, 

mille põhjal on näha, et teemaga kaasneb ka 

nõrkuseid ja ohte, aga ülekaalukalt on 

esindatud siiski tugevad küljed ning 

võimalused. vt tabelit 1 

7.5.  Töö- ja Puhkebaasi ruumilised 

elemendid 

Kogu ala võib vaadelda kui bürood, mis 

koosneb funktsioneerivatest ruumilistest 

elementidest. 

7.5.1  Olulised loodusliku ruumi elemendid 

alal 

• Meri 

Meri on oma iseloomult rahustav, mille ääres 

on hea jalutada ning mõtteid korrastada. See 

annab kohale nii audiaalse kui ka visuaalse 

lisaväärtuse. Merega seostub ka värske õhk ja 
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selle jõud, mis annab energiat ning hoiab erksat 

meelt. Lisaks on merel kui veekogul teisigi 

häid omadusi. Tööpäeva vahel saab käia 

ujumas sõltumata aastaajast. Tegeleda saab ka 

kalastamisega, süsta või paadi sõiduga. Need 

paljud omadused mõjuvad töötajale kui 

lisaergutitena, mis võib asendada mõnda tassi 

kohvi ja isegi rohkemgi. 

• Metsasalu 

Metsasalu asub krunt 2 alal. Uitamine metsas 

rahustab, elavdab mõttetegevust ja muudab 

tuju positiivsemaks. See on oluline, et tööpäev 

õnnestuks edukalt. Mets loob alale ühe 

ruumitüübi, mis erineb teistest ja mille 
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SWOT- analüüs - Salmistu puhkebaasi kasutusele võtt kaugtöökeskustena

Tugevused Nõrkused

Asustatud koht Võib esineda halba internetiühendust
Toetab kohaliku majandust Eeldab oma arvutitehnika olemasolu

Töötajate töövõime parandamine Perega töötamise võimalus, lapsed koolis/lasteaias

Tasakaal, läbi tegevuste Ühistranspordi kiire ja mugav ühendus (st asub keskusest 
kaugel)

Inspireeriv asukoht, loodus Toitluskohti vähem

Vanale uue kasutuse leidmine, läbi uue funktsiooni

Alternatiivne funktsioon peobaasidele

Piirkonna arendamine

Vahetu kontakt atraktiivse loodusega (meri, mets jne)

Toetav tüpoloogia kaugtöö keskuse loomiseks

Bussipeatuse lähedus

Keskkonnavahetus (puhas ja vaikne keskkond, 
infomüravähesus)

Võimalused Ohud

Tegeleda füüsiliste tegevustega EI hakata kasutama piisavalt kaugtöö võimalusi

Vanale arhitektuurile uue funktsiooni lisamine, jätkusuutlikus Tööandjate vastumeelsus

Parandada/ hoida füüsilist tervist ja harjumust Kollektiivsed peod

Keskenduda, fokuseeruda millegile Tööst kõrvale kaldumine

Uute inimestega tutvumine (erinevate valdkondade esindajad)

Puhkebaaside korda tegemine projekti käigus, pärandi 
hoidmine
Kohapeal võimalus kasutada liikumiseks jalgratast

1
Tabel 1



põhiomadus on vaikus. Vaikust on tihti vaja 

tööle keskendumiseks. 

• Maapind 

Tugeva langusega maapind annab kohale 

lisaväärtuse. Terve kinnistu ulatuses tekivad 

vaated merele, millele lisaks on võimalik 

kasutada maapinda auditooriumina või 

kelgumäena, olles abiks ka meelelahutamisele. 

7.5.2  Juurde lisatavad elemendid ning 

ruumilised sekkumised 

• Moodulkontorid 

Alale lisatakse nelja erinevasse kohta 

moodulkontorid väiksemate üksustena. 

Kontorid on ühendatud terrassiga millega 

soodustada nendevahelist tööd ja vähendada 

murul tallumist. 

• Inventaar 

Inventaari hulka kuuluvad erinevad pingid, 

toolid, kiiged jne. Sellele lisaks ka muud 

vahendid, mis soodustavad aktiivset 

ajakasutust kui ka piirkonna laiemat 

kasutamisvõimalust, näiteks jalgrattad, suusad, 

süstad, pallid jne. Inventaari hoidmiseks 

kasutatakse panipaiku alal (kelder, ait, 

majutushoone alune jne)  

Kuna iga puhkebaas on erinev oma keskkonna 

poolest saab kasutada ära kohaeripära ja luua 

lisaks modulaarsetele ka koha põhised 

elemente. 

• Töötamise terrass 

Välitöö toetamiseks on loodud krunt 1 alale 

keskossa puidust orgaaniline terrass, mis 

osaliselt on projekteeritud lainetama, 

võimaldades võtta erinevaid tööasendeid. 

Terrass kulgeb nõlval, millelt tekivad vaated 

merele. Terrass moodustab olemasoleva 

lõkkeasendi ümber platvormi, millest saab 

oluline kokkusaamise koht töötajatele, sest jääb 

põhiliikumise trajektoorile. Seal saavad tekkida 

olulised mõttevahetused inimeste vahel, 

soodustades uute tutvuse tekkimist. Platvormil 

saab korraldada koosolekuid, konverentse, 

koolitusi, suveteatrietendusteni välja. Lisaks on 

mõeldud terrassi külge ilmastikukindlad 

pistikupesad, et oleks võimalik nutiseadmeid ja 

sülearvuteid laadida.  

• Viljapuud 

Kummalegi kinnistule istutatakse viljapuud. 

Puuviljad on maitsvad ning tervisele kasulikud, 

andes tööpäevale maitset. 

• Laudteed randa ja metsa 

Randa on projekteeritud laudtee, et oleks 

mugvam liikuda. Lisaks on laudtee lisatud 

metsa, mille abil on võimalik tihedas maastikus 

liikuda töömooduliteni ja tagasi. 
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• Kiiged 

Mitmed rippkiiged asetatakse hõreda 

kõrghaljatuse vahele, kus tekivad vaated 

merele. Seal on hea lõõgastuda, aga ka tööd 

teha. Männid ja meri loovad hea koosluse. 

• Pingid 

Alal asub pinke, millest osad on mädanenud. 

Kinnistule lisatakse uued pingid. Osad pingid 

on koos lauaga ning osad ilma. Pinkide 

asukoha valikul on arvestatud vaadetega. 

• Sillutatud kõnniteed 

Hetkel puuduvad sillutatud kõnniteed. 

Kinnistutele rajatakse uued sillutatud 

kõnniteed, mis hõlbustab liikumist alal ja eriti 

tähtis on see liikumispuudega inimeste puhul. 

Teekattematerjalideks kasutatakse betoonkivi 

sillutist ja betoonkivi plaati. Põhilised 

käiguteed valgustatakse pollarvalgustitega, mis 

aitab ka pimedal ajal mugavalt kontorist 

naasta. 

• Parkimiskohad 

Alale luuakse 22 parkimiskohta. 

Parkimiskohad markeeritakse ära betoonkivi 

plaatidega ja nende vahel kasutatakse 

murureste, et sobituda ja sulanduda loodusega. 

• Olemasolevate hoonete ja rajatiste 

korrastamine 

Vt peatükki 7.7. Olemasolevate hoonete 

arhitektuurne kirjeldus ja muudatused 

7.6.  Tööpäev Salmistu näitel 

7.6.1 Transport ja parkimine 

Saabumine Töö- ja Puhkebaasi võiks parimal 

juhul toimuda liinibussiga, sest Salmistu 

bussipeatus on kinnistust umbes 300m jalutuse 

kaugusel. Maapiirkondades tavaliselt ei ole 

küll väga tihe bussiliiklus, aga selle korvab 

võimalus, jääda majutuma.  

Kollektiivselt tulles saab organiseerida ka 

renditransporti või harrastada autojagamist, et 

vähendada süsiniku jalajälge.  

Kindlasti leiduks ka eraautodega tulejaid st on 

loodud alale piiratud parkimisvõimalus, üks 

parkimiskoht toa kohta. Autovajadust võiks 

selgitada ka see, et soovitakse nt oma 

spordivarustust kaasa võtta. 

7.6.2 Ümbruskonna kaasamine tööpäeva 

Kaugtöökeskuse tööpäevale saab kaasata kogu 

lähiümbruskonna, kus leidub piisavalt põnevat 

ja avastamisväärset.  

Kohapeal kevad-sügis perioodil on võimalik 

kasutada jalgrattaid, mis on lisatud käesoleva 

projekti inventari. Kuna vahemaad on 

suhteliselt väiksed on võimalik jalgrattaga 

liikuda ainuüksi 10 minutiga naaberkülla. See 
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vähendab autovajadust kohapeal. Jalgratastele 

on panipaik nr 6  olemasolevas palkhoones.  

Suvel on kindlasti tõmbenumbriteks 

veespordiga tegevused ja rannamõnud. 

Salmistusse kerkib vana asemele uus sadam, 

mis asub alast umbes 1,2 km kaugusel. 

Inimesed võivad saabuda Salmistu külla oma 

veesõidukiga või kasutada kohalikke teenuseid, 

et näiteks pääseda Pedassaarele.  

Lähim saar on Pedassaar, kus on ilus loodus 

koos matkarajaga ja lõunapoolse rannajoonega. 

Veel asub seal RMK metsamaja, matkaonn ja 

lõkkease, kuhu on võimalik jääda ööseks. 

Lähedal asub veel palju teisigi saari, mida 

avastama minna.  

Valklas asuvad toidupood, forellikasvandus, 

Valkla mõis, mis kõik on umbes 3,5 km 

kaugusel. Lisaks asub Valklas rand, kus on 

restoran.  

Vakla randa ühendab Salmistuga Valkla-

Salmistu loodusrada. Lähipiirkonnas on palju 

rannajooni ning männimetsi, mida saab 

kasutada ära tervisespordiks.  

Kaugele ei jää ka Kiiu ja Kuusalu alevikud, 

mis on juba oma olemuselt suuremad 

keskused. 

7.6.3 Toitlustus 

Eraldi toitlustamist(restoran, kohvik) 

puhkebaasist ei leia, aga põhihoones asub 

töötajatele kasutada ühisköök koos tehnika ja 

söögitegemisvahenditega. Seal on võimalik 

keeta sooja jooki ning valmistada süüa enda 

kaasa võetud toorainest. Erandjuhtudel või 

ürituste tarbeks saab tellida toitlustuse ette 

mujalt ja kohapeal pakkuda.  

Kööki ja majutustubadesse on lisatud 

külmkapp, kus on võimalik lisaks hoiustada 

eelnevalt varutud toidumoona.  

Vastavalt aastaajale on võimalik puhkebaasis 

toitu valmistada õues grillides.  

Kompleksi kinnistult lahkudes on võimalusi 

veelgi. Lähim restoran asub 300 meetri 

kaugusel Salme Villa majutusastuses ning 

järgmine on Salmistu Rannakohvik, mis asub 

umbes 1 kilomeetri kaugusel, edasi 5 km 

kaugusel asub Valkla rannarestoran. Umbes 3,2 

km kagusel asub Valkla Forell ning toidupood. 

Järgmised poed ja söögikohad asuvad umbes 

8-9 km kaugusel Kiiul ning Kuusalus. 

7.6.4 Majutus 

Olemasolevates hoonetes asuvad ruumid 

majutuseks. Hoones 4 ja 5 on kummaski 6 tuba 

ning kokku 24 voodikohta. Pooltes tubades on 

kaks ühekohalist voodit, teistes üks 

kahekohaline. Ruumid on kasutamiseks üksi 

või paaris.  

Hoones 8 on majutuseks 8 tuba ja 20 

voodikohta. Hoone tagumisse külge, suuremast 
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terrassist ja ühisruumist eemale on loodud 

peretoad, kus on üks kahekohaline voodi ja üks 

lisavoodi. Eespool kaks tuba ühe kahekohalise 

voodiga ja kaks ruumi kahe ühekohalise 

voodiga. Ruumid on loodud sellised, et oleks 

valikut ning organiseerimisvõimalust. 

7.6.5 Töötamine “büroos” 

Inimesed ja nende eelistused on erinevad. Väga 

tähtis “Töö- ja Puhkebaasi” puhul on 

valikuvabadus, millal, kas, kuidas ja kus keegi 

tööd teeb. Oluline on see, et tekiks palju 

erinevaid võimalusi töötamiseks. Kahte krunti 

võib vaadelda kui büroohoonet mille 

ühisruumina toimib väliruum. 

• Puidust terrass 

Välitöö toetamiseks on loodud alale puidust 

terrass, mis osaliselt on projekteeritud 

lainetama, võimaldades võtta erinevaid 

tööasendeid. Kuna terrass kulgeb nõlval, 

tekivad sealt vaated merele. 

• Lõkkease 

Tähenduslikumaks kohaks on lõkkeplats, mille 

ümber on terrass/platvorm. Seal on hea viia 

läbi koosolekuid või õhtul päevakokkuvõtteid 

teha. Samuti on see hea koht uute inimestega 

tutvumiseks ja suhtlemiseks. 

• Hoonete terrassid 

Olemasolevate hoonete terrassidel on 

suurepärane tööd teha, selleks on vaja ainult 

lauda, tooli ja arvutit. Krunt 1 terrassidelt 

avanevad merevaated. Kõik terrassid on kaetud 

katusega, kus on võimlik tööd teha ka vihmase 

ilmaga. 

• Nõlv 

Langusega nõlval tekib auditooriumi effekt, 

mida saab edukalt kasutada konverentside või 

koosolekute läbi viimiseks. 

• Kiiged 

Mändide vahele mere äärde paigaldatakse ripp-

ja võrkkiiged, kus on hea lõõgastuda kui ka 

tööd teha. Merekohin ja mändide lõhn 

tekitavad hea koosluse. (vt asendiplaani)  

• Muruväljad ja rand 

Töötamine muruväljadel ja rannas on võimalik 

kasutades rannatoole ja linasid. 

• Pingid 

Töötamine lauaga pinkidel annab võimaluse 

tööb teha tavapärases asendis, aga seda 

väliruumis. Pinkidele on paigaldatud voolu 

võimalus. 

• Hoonete saalid 

Mõlema peahoone saalid on suurte 

klaaspindadega, mis loob valgusküllase ruumi, 

kus jääb mulje, et loodus tungib tuppa. 
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Saalides on olemas suuremad kui ka väiksemad 

lauad, mis soodustavad ühistööd, viia läbi 

koosolekuid või süüa lõunat/õhtusööki. Lisaks 

on see koht, kus kohalikud töötajad saavad 

kokku, et tutvuda ja suhelda. Hoonetes on ka 

ühisköögid, kus ühiselt toitu on võimalik 

valmistada. 

• Laudtee 

Terrass-laudtee võimaldab tihedas metsas ning 

maastikus liikuda, aga töötab ka  terrassina ja 

pakub võimalust töötamiseks. 

• Kivid 

Alal asuvad suuremad kivirahnud, kus saab 

viia läbi ajurünnakuid või nõupidamisi, mis 

töötaksid “lavana”. 

• Moodul kontor 

Aastaringselt on alal võimalik kasutada 

moodulkontorit kus on kõik mugavused, et 

tööd erinevates asendites teha.  

7.6.6. Töövälised tegevused 

Järgnevalt toon välja mõned võimalikud 

aktiivsed tegevused lähipiirkonnas. 

• Võrkpall 

Alal asub võrkpalliväljak, mis sobib 

kollektiivseks ajaveermiseks. 

• Jalutamine 
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Jalutada saab edukalt üksi ning ei eelda kindlat 

kohta. Ümbruskonnas on palju soodsaid kohti 

jalutamiseks nt rannajoon, metsarajad, külateed 

jne. 

• Matkamine 

Miks mitte läbida pikemaid vahemaid ja võtta 

selleks kasvõi terve päeva. Lähedal on ka 

matkaradasid. 

• Jooksmine 

Jooksmine ei eelda kindlat rada, aga rannajoon 

ning metsarajad sobivad selleks hästi. 

• Jooga/meditatsioon 

Saab teha nii kollektiivselt kui ka 

individuaalselt. Ei eelda kindlat kohta, aga 

mida on meeldiv viia läbi näiteks rannas. 

Rahustav toiming, mis sobib nii hommikul 

päeva alustamiseks, selle vahele kui ka päeva 

lõpetuseks. Kui sõltuvalt ilmast ei ole võimalik 

seda välisruumis teha, saab korraldada neid 

sisesaalides kus on olemas inspireerivad 

vaated. 

• Jalgrattasõit 

 Alale on mõeldud jalgrattalaenutus. Jalgrattaga 

on võimalik avastada ümbrust, käia poes, aga 

ka tegeleda maantee- ja maastikusõiduga. 

• Lõkkeõhtud 

Rahustav tegevus tööpäeva kokkuvõtmiseks 

või aeg suhtlemiseks kaastöölistega. 

• Veespordiga seonduvad tegevused 

Suvisel perioodil on võimalik tegeleda 

ujumisega, aga ka talvine suplus on väga 

populaarseks osutunud.  

Tegeleda saab süstasõiduga. Tööbaasi 

spordiinventari kuuluvad ka süstad. 

Kuna lähedal asub Salmistu sadam, siis miks 

mitte kasutada enda veesõidukeid kui need on 

olemas või veetaksot. 

• Loodusega seotud uuringud 

Inimeste seas liigub ka looduse huvilisi ja 

avastajaid, kes saavad tegeleda linnuvaatlusega 

või uurida putukaid, taimi jne. 

• Kollektiivsed pallimängud 

Palli- ja seltskonnamängud on tuju tõstvad ning 

lihtsad ettevõtmised. Selleks on kohapeal 

olemas vajalik varustus. 

• Marjul/seenel käimine 

lähedal asuvates metsades, saab edukalt seenel 

kui ka marjul käia. 

Piirkonnas on tegevusi ka talviseks ja 

külmemaks perioodiks: 

• Suusatamine 
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Talviseks suusatamiseks sobib nt rannajoon 

ning metsarajad. 

• Talisuplus meres 

Karastav tegevus, mis ergutab hästi kogu keha. 

Talisuplusel on palju tervist parandavaid külgi. 

Seda tegevust saab kombineerida saunaga või 

ilma. 

• Kelgutamine 

Tuju tõstev talvine tegevus nii lastele kui ka 

täiskasvanutele. Krundil esinev järsk 

maapinnalangus mere suunal sobib selleks 

hästi. 

• Kalastamine 

Sobib talviseks tegevuseks. Kui meri on 

jäätunud ning on võimalik kaugemale liikuda. 

• Uisutamine 

Mere jäätumisel on võimalik tegeleda 

uisutamisega. 

• Saunatamine 

See on hea viis pesemiseks, aga ka 

sotsialiseerumiseks. 

7.6.7 Tööpäeva loomine, segunemine 

Kontoritöö ei pea tähendama ainult kaheksast 

viieni tööpäeva. Kaugtöö ning seda toetav 

keskkond annab võimaluse tööpäeva ise 

planeerida ja selle sisustada, mis ei pea olema 

rutiinne ja harjumuspärane.  

Aktiivsete tegevuste sidumine tööpäevaga on 

hea võimalus muuta need erilisteks. Kõik 

tööpäevad võivad olla erinevad üksteisest, sest 

tegevuste kombineerimine ja integreerimine on 

igaühe vabadus. Päevad kujunevad läbi 

eelistuste, ilmastikust, aastaajast, 

kollektiivsusest jne. 

Tööpäeva “valemeid” võib kombineerida palju 

erinevaid, jäädes iga inimese enda 

loominguliseks lähenemiseks. Selle 

toetamiseks luuakse ka viitamisesüsteem 

kohapeale, et kursis olla võimalustega. 

Ettekujutuse saamiseks on loodud võimalikud 

tööpäeva näidised talviseks ja suviseks 

perioodiks. Tuleb aga rõhutada, et need ei ole 

ainuvõimalikud variandid ning jäävad iga 

inimese valikuvabaduseks. 
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Töö ja -väliste tegevuste segunemine. Autori skeem

Tööpäev

Tegevused



• Tööpäeva näide 1- Talvine periood 

Hommikul on äratus varakult ilma 

äratuskellata. Äratuseks võib kasutada 

karastavat talisuplust meres.  

Edasi võiks sammud seada ühisköögi suunal, 

kus saab ka eelnevat nõu pidada kolleegidega 

või juhiga.  

Kuna välitöö on talvisel perioodil keeruline, 

tuleb tööle asuda moodulkontorisse või 

ühistöötubadesse.  

Kui pool päeva saab mööda võib lõuna pausiga 

kombineerida eelneva suusatamise. Suure 

tõenäosusega lõuna venib pikemaks, aga selle 

korvab tööpäeva pikkuse muutmise vabadus. 

Peale söögi valmistamist ühisköögis saab 

lõunal taaskord nõu pidada.  

Peale söömist võib tööd teha jälle 

moodulkontoris või ühiskontoris ja selle vahele 

võib teha näiteks lühikesi jalutuskäike ning 

mõttepause.  

Jalutamine mere ääres on hea ka tööpäeva 

lõpetamiseks, aidates korrastada mõtteid.  

Õhtul toimub õhtusöögi valmistamine 

ühisköögis ja suhtlemine.  

Päeva lõpetuseks võib õuealal tujutõstmiseks 

kelgutada  ja seejärel minna pesema ning tuppa 

magama. 

• Tööpäeva näide 2- Suvine periood 

Peale äratust võib minna randa üksi või 

kollektiivselt joogat tegema. 

Hommikusöögi saab ette valmistada 

ühisköögis ning süüa vaatega väliterrassil.  

Kui ilm soosib saab töötada õues. Asendeid  

ning positsioone on võimalik vahetada terve 

päeva vältel.  

Kui ilm on väga ilus võib liikuda nt töötama 

randa ja käia pausidena vahepeal ujumas.  

Töötamise asendeid võib välitööl muuta terve 

päeva vältel. 

Lõuna saab viia läbi pikniku vormis rannal. 

Õhtul kui hakkab jahe või putukad segavad on 

võimalik asuda tööle moodulkontorisse. 

Pärast tööpäeva on tore läbi viia kollektiivne 

lõkkeõhtu, mis sobiks hästi päeva kokkuvõtete 

tegemiseks ja niisama suhtluseks.  

Peale pesu ja sauna võib minna näiteks 

jalutama mereäärde, et mõtteid korrastada.  
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7.7. Olemasolevate hoonete arhitektuurne 

kirjeldus ja muudatused 

7.7.1 Välisarhitektuur ja konstruktsioonid 

Olemasolevad hooned renoveeritakse ja 

kaasajastatakse.Vahetatakse välja voodrilaud 

uuete, aga samaväärsete vastu. Seinad 

värvitakse, toonid jäävad sarnaseks 

originaallahendusele. Kõik puitosad tuleb 

kontrollida ja hooldada.  

Hoonete välispiiretele paigaldatatkse 

lisasoojustus, et muuta need aastaringselt 

kasutamiskõlbulikuks.  

Kõik aknad ja klaasuksed vahetatase välja 

kolmekordete klaasidega puitakende vastu, et 

soojapidavust tõsta. 

Olemasolevate hoonete katusele on plaan 

paigaldada päikesepaneelid st on vaja üle 

vaadata ning hinnata kõiki 

kandekonstruktsioone.  

Metallkonstrutksiooni osadele tehakse 

korrosioonikaitse ja värvitakse.  

Interjööris kasutatakse heledaid toone ja 

võimalikult palju naturaalseid materjal. 

Puitlaudised vaheatatakse uue, samaväärse 

vastu. 

Saunahoone juurde jääv bassein tuleb 

puhastada, uurida ning seejärel teha 

parandustöid. 

Vana maa-aluse keldri asemele on 

projekteeritud uus panipaik, mis valatakse 

betoonist. Osaliselt saab kasutada ol.ol seina. 

Panipaigale on mõeldud katuseaken ning 

klaasuks, et tuua ruumi päevavalgust. 

Vana aida seisukord esmavaatlusel on hea. Ei 

ole märgata olulisi vajumise märke. Siiski tuleb 

viia läbi uuringud ja suure tõenäousega tuleb 

puidu osas viia läbi hooldustööd. (nt värvida) 

Katusekatte materjal kuulub vahetamisele. 

Praegune materjal eterniit vahetatakse välja 

puitsindelkatuse vastu. 

Majutuseks mõeldud hooned 4 ja 5 

(vt.asendiplaani) on algupäraselt olnud veidi 

teistsugused. Juurde on tekitatud tualettruumid, 

mis on väga oluline samm, kui me räägime 

tänapäeva mugavustest. Sellest tulenevalt on 

hoone alla tekkinud kanalisatsiooni šaht, mis 

sellisel kujul kuulub lammutamisele. Põrand 

välisõhu kohal kuulub soojustamisele ning 

muutub seeläbi paksemaks. See tähendab, et 

kommunikatsioonid on võimalik viia eemale 

peitu. Teine hiljem rajatud panipaik hoone all, 

vajadustest tingituna kuulub säilitamisele. 

Panipaiga sees on võimalik peita ka tehnilisi 

kommunikatsioone. 

7.7.2 Plaanilised muudatused 

• Kinnistu 1 

1. Peahoone 
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Hoone ruumiplaan kuulub minimaalselt ümber 

tegemisele. Selleläbi tekib hoonele tehnoruum 

ja abiruum/kontor haldajale. Hoonest saab ka 

vastuvõturuum. Köögi kui ka saali mööbel, 

vahendid ja viimistlus vahetatakse välja uute 

vastu. 

2. Saunamaja 

Esimene korrus 

Saunamaja esimesel korrusel muutub 

ruumiplaan, aga põhiseinad jäävad samaks. 

Tekib juurde eraldi riietusruum ning kaks wc-d, 

millest üks teenindab õues töötajaid. 

Viimistlus, tehnika ja mööbel vahetatakse välja 

terve hoone ulatuses.  

Soklikorrus 

Soklikorruse panipaik ehitatakse ümber. Sinna 

tekivad eraldi pesuruumid, mis teenindavad 

majutusehoonet. Lisaks tekib sinna tehnoruum/

panipaik. Korrusele tekib veel väiksem 

ühisköök. Viimistlus, tehnika ja mööbel 

vahetatakse välja terve hoone ulatuses. 

4/5. Majutushooned 

Hoone ruumiplaan ei muutu. Kõik mööbel ja 

viimistlus vahetatakse välja uute vastu. 

Tubadesse paigutatakse nii kaheinimese kui ka 

ühekohalise voodeid, et oleks võimalik 

paigutada erineva taustaga inimesi, pere, 

kollektiivi kui ka üksi tulijaid. 

3. Abihoone 

Algne kuur, mis on ehitatud ümber suurte 

klaaspindadega toaks, muudetakse töö- ja 

ajaveetmisruumiks. 

• Kinnistu 2 

6. Ait 

Aida ruumiplaan ei muutu. See on mõeldud 

jalgrataste ning muu inventari hoiustamiseks. 

7-8. Peahoone 

Tubadele ehitatakse juurde pisikesed wc-d, mis 

on oluline eriti talvisel perioodil. Ühiskööki 

muudetakse suuremaks. Tekib juurde 3 eraldi 

pesuruumi ja wc. Köögi kui ka saali mööbel, 

vahendid ja viimistlus vahetatakse välja uute 

vastu. 

7.7.3 Tehniline osa 

Hoonetele on vaja paigaldada aastaringne 

küttesüsteem ja sundventilatsioon. 

Küttelahenduseks võib kaaluda õhk-õhk 

soojuspumpa,  õhk-vesi soojuspumpa või 

maassoojuspumpa. Selleks eelduseks on 

loodud hoonetesse tehnoruum seadmete 

paigaldamiseks. 

Katustele paigaldatakse päikesepaneelid.  
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Kokkuvõte 

Tihti on see kuidas me argitööd kuvame, muutunud paljude inimeste jaoks millekski 

ebameeldivaks. Sellepärast on tähtis minna sellega süvitsi ja välja uurida selle põhjused.  

Magistritöös pakun välja võimaliku viisi töötamiseks, mis annaks töö tegemisele uue tähenduse ja 

toetaks muutuvat maailma. Iganenud kontoritööst tulenevalt võib töötajais esineda eraldatust muu 

eluga ehk kaotatakse vajalik tasakaal töö ja eraelu vahel. Välja pakutav lahendus annab võimaluse 

väljuda rutiinist.   

Tööl käimine moodustab elust märkimisväärse osa. On oluline, et töö tegijale jääks kvaliteetset 

aega iseenda jaoks. Töökohad tulevikus ei pruugi olla vaid büroode ega kontori seinte vahel. Tööd 

saab teha kus tahes ehk kaugtöö on temaatika, mis otsib väljundeid.  

Minu uurimuses on komponendid nagu puhkus, puhkamine, pandeemia, kaugtöö, töö mõiste ja 

tulevik. Pühendunud olen kontoritööle ja proovin leida lahendust selle kvaliteedi parandamisele 

täna, võttes arvesse tulevikku. Võtan kõne alla töötajate motiveerituse ja nende füüsilise/psühhilise 

tervise. Vaatlen, kas eelmainitut on läbi keskkonna võimalik parandada, tõstmaks töötajate 

loomingulisust ja üldist töökvaliteeti. Kasu võiks saada nii töötaja kui tööandja. Uurimus võiks 

kaasa aidata ka regionaalsele arengule, pakkudes linnavälistele piirkondadele uutlaadi väärtust 

töökeskuste näol. 

Nende küsimuste valguses on fookusesse võetud endised nõukogudeaegsed puhkebaasid. Käsitlen 

töös uue ja vana ühendamist ehk vanale jalajäljele uue funktsiooni lisamist. Puhkamine oma 

olemuselt on personaalsem kui varem, mistõttu kollektiivsed puhkebaasid on jäänud mineviku 

pärusmaaks. Säilitamaks nõukogudeaegset kultuuri- ja arhitektuuripärandit, saaks puhkebaasidele 

lisada uue töötamise funktsiooni. Neid kaasajastades ja kohandades mooduslahendustega võivad 

puhkebaasid aastaringselt pakkuda mugavat kontoritöö võimalust nii õues kui siseruumis. 

82



Summary 

For certain people, the word work has a negative notion with it. That is why it is important to go 

deeper into it and find out the reasons for it.  

In my master’s thesis, I’m proposing a way of working, that would give a new meaning to working 

and would support the changing world. Working in the office can be outdated in some cases and 

cause issues in some people, such as a balance loss between work and personal life. People might 

get detatched from their personal lives. The proposal offered in the thesis shows a new way to break 

the routine of work.  

A considerable part of our lives is spent on working. It is important for the person to have quality 

time for themselves besides working. Jobs in the future aren’t destined to be between the walls of 

offices. Because of remote work, jobs can be fulfilled wherever. Remote working needs outputs.  

In my study, I focus on vacations, resting, the pandemia, remote work and the meaning of work and 

its future. I focus on office work. I’m trying to find solutions to improving its quality, while 

considering the future and its needs. I look into workers' motivation and their physical and psychic 

health, seeing if that can be changed and improved by the work environment to rise their creativity, 

among with the work quality. Hopefully, it would be benefitial both to the employee and the 

employer. The research would also help the regional development, giving a new outlet and a value 

to different remote areas by creating new remote work centres.   

Because of this, I focus on the holiday centres that were built on the soviet times. I bind the old with 

new, giving the old footprint a new function. Resting and holidays now are much more personal 

than before, thus the soviet holiday centres have, in a sense, lost their purpose. To preserve the 

cultural and arhitectural heritage of those times, the old soviet holiday centres could be given a new 

function and a purpose. By bringing them up to date and making them adapt with modern modul 

solutions, the centres could exist as convinient remote working locations throughout the year, 

offering pleasant opportunities to enjoy work in the inside or outside.  

The idea of the master’s thesis is to give the old soviet holiday centres a new meaning by 

transforming them into remote work centres. The centres would offer a possibility to schedule your 

day with the chance to spend more time in the nature, use spare time in active ways and use all the 
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opportunities the centre has to offer. The aim is to create an environment that would replace the 

usual work environment in its essence. The most meaningful elements of the centre are the 

availability and closeness to nature, ways and possibilities to spend your time in an active way and 

the opportunity to socialize with people from other walks of lives, people of different crafts and 

specialities.   

Remote work centre would give a chance to change the usual workspace in cycles, acting as a 

rehabilitation centre of work that would motivate, balance and enrich. The centre would be 

available for any period, as long as needed, having all the necessary comforts to enable remote 

working and accomodation. 
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