
eemalolek huvi avarus kokkusobivus

ühiskond linnaruum sisemaailm

Minu magistritöö “Omaette olemise ruum” lähtub inimese ühest fundamen-
taalsest tundest – üksindusest. See on hetk, mil me pole tegelikult üksi, vaid 

veedame aega iseendaga. Olenemata sellest, et üksindustunne on oma olemu-
selt mitmetahuline ning üksindusevajadus inimeseti erinev, esineb teatud 

ühiseid jooni, kuidas seda küllatki kompleksset tunnet analüüsida. 

Üksindus arhitektuuris on kui immateriaalne kvaliteet, mida on raske 
defineerida, kuid ometi on see äratuntav. Need on kohad, kus me pigem 
aeglustame ennast, mitte pole vaevatud ega suunatud midagi tarbima. 

Ümbritseme end meditatiivse tühjusega ja laseme mõttel vabalt uidata.  Sell-
ised poeetilised paigad peaksid asuma meie igapäevaelu paikade vahetus lähe-

duses ning toimima vastukaaluna avatud ja läbipaistvale jagatud ruumile, 
millel on oht muutuda liiga rõhuvaks ja autoritaarseks, summutades nii meie 

endi mõtteid.

Töös loodav omaette olemise ruum hargneb lahti Tallinna avalikus ruumis. 
Avalik ruum on tasakaaluruum, mis ei tohiks olla liiga rikkalik ega liiga vaene. 
See on ruum, kuhu me sotsiaalsuse eest põgeneme ja kust toas varitseva üksil-
duse vastu kontakti otsime. Meie linnakeskkonnad on paraku ülerikastunud – 
neis on liiga palju müra, kära ja tarbimisele suunatud ruumi. Need vastuolud 
meie igapäevaelus, kus puudub tasakaal puhkuse ja tegutsemise vahel, ilmne-

vad ka linnaruumis. Restoratiivset ja lõõgastavat avalikku ruumi on vähe, 
võrreldes ruumiga, kus käib lõputu suhtlus ja tarbimine. Eriti on sellise ruumi 
puudust tunda Tallinna linnasüdames, kus rahvaarv tõuseb päeviti kordades 

ning kus erinevaid kasutajagruppe ja nende vajadusi/eelistusi on kõige 
rohkem. Kiirelt pulseerivasse linnasüdamesse on vaja kohti pausideks, kus 

puhata, taastuda, uidata.

Restoratiivse loodusküllase avaliku ruumi olulisust tõestavad mitmed uurin-
gud, mis näitavad, et need on suurema heaolu ja tähelepanu taastava potent-

siaaliga kui tehislik linnaruum või meelelahutus. Hästi töötav omaette olemise 
ruum on suuresti seotud looduskeskkonnaga. Inimese toimiv suhe tema enda, 

looduse ja ümbritseva maailmaga on sisemise tasakaalu leidmise kesksed 
lähtepunktid. Nii tahab magistritöö rõhutada antud teema olulisust ning 

tõestada introvertsemate paikade vajalikkust avalikus linnaruumis

Tänapäeval kipub sellist üksiolemise aega järjest vähemaks jääma. Elame üha tempokamal ajal, 
kus päev on infost täistopitud ning linnakeskkond mürast ja häirivatest stiimulitest paks

Meie elukeskkonnad jäävad vaheldust pakkudes liiga üksluiseks. 
Leidub palju üleküllastatud (ülerahvastunud, lärmakaid, tarbimisele suunatud) paiku, 
kui ka liiga vaest (monotoonseid, tehislikke, halle).

Selles lõputus tegutsemises ja ülestimuleeritud keskkonnas peab 
iga inimene suutma ennast hoida tervena ja kaitsma oma sisemaailma. 

             

Üksinduse paigad Tallinna linnasüdame näitel
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Ü K S I N D U S E  S P E K T E R
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Üksindus – üksiolek, üksindaolek, omaetteolek 
Üksildus – üksinduse negatiivne vaimne ja psühholoogiline seisund, 
kus on tekkinud lahknevus tegelike ja eeldavate sotsiaalsete suhete vahel (Cacioppo S.)(2005) Sõnakasutuste arv inglise keelsetes väljaannetes (1600-tänapäev) (autori skeem, allikas: Google Books Ngram 

Viewer

Graafik seletab uue mõiste “üksildus” teket tööstusrevolutsiooni tulekuga. Samuti näitab graafik positiivse 
üksinduse mõju märgatavat kahanemist samal perioodil.

Üksindust võib käsitleda kui üht suurt spektrit, mille ühes ääres on emotsionaalselt
raske üksildus, kuid teises positiivne üksindus, mis pakub vabastavat kogemust ja leevendust

kui inimene viibib teistest inimestest eraldatult

kui inimene on küll üksi, kuid viibib ühenduses teistega, näiteks nutitelefoni
abil

tähendab iseenda mõttelist eraldamist 
ümbritsevatest inimestest või keskkonnast

mõtestab lahti iseenda suhte
teiste inimeste, looduse või mõne usundiga

tähendab segadust maailma või ühiskonda
kuulumise osas

on seotud lähedaste suhete katkemisega

olenemata seltskonnast tuntakse ennast ikkagi üksildasena

sunnitud eraldus, näiteks vanglakaristus

piirangud, näiteks 
pandeemia puhul

füüsiline üksindus ja 
sotsiaalne isolatsioon on 
optimaalselt hinnatavad

üksildus ja positiivne 
üksindus on subjektiivselt 
hinnatavad läbi inimese 
kogemuse 

Oma vabast tahtest kogetud positiivset üksindust tuleks 
vaadata nii sise- kui ka välikaemuslikult

sotsiaalsusega seotud 
üksindused
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Ü K S I N D U S E  P A I G A D  L I N N A  S Ü D A M E S

T E A T R I  V Ä L J A K

T Õ N I S M Ä E  H A L J A K

T O O M P E A  M Ü Ü R I  O R V A D

S K O O N E  B A S T I O N

L I N N A H A L L I
V A B A Õ H U L A V A

Valitud asupaigad - Teatri väljak, Tõnismäe haljak, Skoone bastion, Toompea müüri orvad ja Linnahalli
vabaõhulava, on ülejäänust kiirelt tukslevast linnaruumist mentaalselt ja füüsiliselt justkui eraldatud.
Osaliselt unustatud, osaliselt kättesaamatud, paigalseisvate kohtade omapära seisneb nende duaalsuses.
Olenemata puudustest katkevad need kohad endas võimalusi. Osalt võib neid alasid käsitleda kui imposantseid
maamärke, mis kaasaegses linnaruumis oma kasutust ootavad. Sealne ruum on kui tühjuse
ruum, mis loob sobiva pinnase loomaks omaetteolemise ruume, mis nõuab teistsugust rütmi aktiivsest
linnaruumi rütmist.
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L A S N A M Ä E L  U I D A T E S
Kaardistus näitab omaette olemise ruumide
olemasolu Lasnamäe tühermaadel. Tõestab, et
tühermaa on meelepärane üksinduse paik
ning toob välja ruumi erinevad kasutusviisid.
Analüüs on töö oluline osa mõistmaks omaette
olemise ruumi kvaliteete ja tekkimist.



Omaette olemise ruum - Üksinduse paigad Tallinna linnasüdame näitel                         Sten Vendik                            Juhendajad: Katrin Koov, Kadri Klementi, Eik Herman                                  Arhitektuur ja linnaplaneerimine                                            EKA 2021                                       5/12

T O O M P E A  M Ü Ü R I  O R V A D

Kui vanalinn on tavaliselt turistihordidest paks, siis on üks paik, mis on teistest 
vanalinna kohtadest vaiksem. See on Patkuli ja Pilstickeri treppide vahel olev 
Toompea kaitsemüür ja sealsed müüriorvad, mis pakuvad varjulisemaid ja rahu-
likemaid istumispaiku ning toredaid vaateid allolevale Toompargile ja taamal 
laiuvale Põhja-Tallinnale.

Üksinduse paiku linna südames otsides jäi see koht koheselt silma oma inimmõõt-
melise ruumi poolest, mis on kõrgemal teepinnast ning eraldab sind teistest teelist-
est. 

SITUATSIOONISKEEM

LÕIGE 1:75

BETOONIST ASTMETE RAKETISE SKEEM
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M E R E L A V A

AKSONOMEETRILINE SKEEM

PLAAN 1:75

LÕIGE 1:75

Loodav lahendus tahab anda inimestele võimaluse minna merele veelgi
lähemale. Vabaõhulava betoonist alusele olen kavandanud puidust lookleva
platvormi, kuhu saab heita pikali merd või pilvi vaatama või päevitama.
Platvormi üks äär on kõrgem, varjates nii soovimatud pilgud parklast ning
luues rohkem privaatsust. Paigast saaks koht, kuhu minna merega kontakti
saama. Linnulaul, lainete loksumine vastu kaid, merelõhn, tuul ja päike
loovad tugevad kehalised kogemused.

Projektiga loodav lahendus on suunatud merel olevale avarusele. See annab
võimaluse end täielikult välja lülitada ja olla eemal kõikidest välistest häirivatest
stiimulitest. Jalad saab pista vette või minna isegi ujuma. Loodud
platvorm muudab koha kasutajasõbralikuks. Vahel on veetaseme tõusuga
betoonist lavani viiv tee veega kaetud, mis teeb koha avastamise veelgi põnevamaks.
Mere ääres kogetav üksindus ei tulegi niivõrd eraldumisest, kuid
rohkem looduse tekitatud võimsast tundest, mis sind oma haardesse võtab.
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S K O O N E  V Õ R G U D
Skoone bastioni kõige suurem kvaliteet on kahtlemata sealne looduskeskkond. Alal
kasvab väga palju erinevaid puuliike (jalakad, läänepärnad, remmelgad, hobukastanid,
mägivahtrad, pooppuud jne), neist enamik 20-30 m kõrgused. Just sealsele looduskeskkonnale
tahan oma lahendusega tähelepanu tõmmata. Skoone on ideaalne paik
liigirikkuse kasvatamiseks. Seal ei ole vajadust niidetud muru järele. Lokkav loodus
annaks kohale salapära veelgi juurde ning muudaks nii ruumikogemuse tugevamaks.

Kiikumises ja õõtsumises on oma rahustav efekt. Neis väljendub teatav eemaloleku
tunne – mina olen siin üleval ja maailm minust eemal. Skoone lääneküljele tihedamini
haljastatud osasse olen loonud puude vahele võrgust platvormid, kuhu saab ronida
ning lesima ja puhkama jääda. Pilklatvadesse suunatuna toimivad need kui puhkamiseks
mõeldud kohad. Võrkude suurused varieeruvad, kuid on kasutavad ühe
inimese kuni väikese grupi (2-3 inimest) tarbeks. Eemal laiub uhke vanalinn ja Oleviste
kirik. All tänavaruumis tuiskavad autod ja inimesed. Loodud ruum annab võimaluse
teatud meelelaadiks, kus argine elu on kaugel ja kättesaamatu. Eemaloleku tunnet
võimendab võimas looduskeskkond – läbi puulatvade paistev valgus teeb hämarama
maapinna maagilisemaks. Võrgust olemiskohad annavad kasutajale uut tüüpi perspektiivi
ja võimaluse ruumi hõivata. Selliseid paiku on meie linnaruumis kahjuks vähe.

ASENDIPLAAN 1:500

LÕIGE 1:75

PLAAN 1:75
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T Õ N I S M Ä E  L U G E L A

LÕIGE 1:50

PLAAN 1:50

ASENDIPLAAN 1:500

Haljaku kõrval paiknev Rahvusraamatukogu oma massiivsuses ja uhkuses on üks introvertsemaid hooneid Tallinnas – vähese
loomuliku valgusega kindlus. Antud lahendus pakub välja tuua osa Rahvusraamatukogu intiimsusest tänavaruumis rohkem
nähtavale ning luua haljasalale lugemisala. Lugemine on tähelepanu nõudev tegevus, mida tehakse omaette ning vajab spetsiifilist
rahulikku keskkonda. Lahendus koosneb väikesest raamatukogust ning eraldi lugemispaikadest. Puidust väliraamatukogu
toimib kui portaal “lugemissaali”, millest läbi minnes rakenduvad inimesele vaikuse ja viisakuse reeglid. Seejärel suundutakse
aeda, kus saab valida meelepärase lugemistasku. Need pisikesed pesad on kõik veidi erisuunalised, kus erinevate ilmaolude
korral saab valida endale meelepärase.

Magistritöö tähtsustab restoratiivseid looduskeskkondi. Lahendusega muudetakse Tõnismäe haljak, mis on juba kolmest küljest
puudega piiratud ala, liigirikkaks aasaks, mida läbistab olemasolev diagonaalne plaattee ning kus asub sissepääs lugelasse.
Antud ala mürarohkust vähendatakse haljastusega. Kel ei ole soovi lugeda, saab viibida looduse keskel ja ning lasta keskkonnal
end lummata.



kõrgekasvulised püsikud

kõrrelised

pinnakattetaimed

madalakasvulised püsikud

aktsendid

sadevesi

lahtisid kivid, drenaaž

kivilaotis

bussiraja tänavakivi

jalakäija ala tänavakivi

pingid
looduslikud kivid

olemasolevad puud

istutatavad puud

Omaette olemise ruum - Üksinduse paigad Tallinna linnasüdame näitel                         Sten Vendik                            Juhendajad: Katrin Koov, Kadri Klementi, Eik Herman                                  Arhitektuur ja linnaplaneerimine                                            EKA 2021                                       9/12

T E A T R I  V Ä L J A K U  A E D

ASENDIPLAAN 1:250

Omaette olemise ja sotsiaalsuse vahekorda ongi Teatri väljaku lahenduses väljendatud. 
Estonia teatri ees on avar, ligipääsetav, suhtlemiseks, kohtumisteks ja kontaktideks 
võimaluse andev linnaväljak. Sinna avaneb ka omaette olemise ruum – suletud aed (ladina 
keeles hortus conclusus), mis pakub varjulisemat ja rahulikumat akude laadimise kohta, 
jätab endast välja närvilise linnaelu, annab võimaluse kontaktiks loodusega ning loob 
meeldiva mikrokliima välisruumis.

Teatri väljaku puhul paistis silma kontrast, kus keskmine tühi ruum on ajatu ning 
tänavaruumis käib tormiline liikumine. Kontrast andis ettekujutuse Teatri väljakust kui 
omaette olemise ruumi võimalikkusest.

LINNAEHITUSLIKUD SKEEMID

ENNE NÜÜD

rohkem tänavaruumi inimestele, vabadus 
liikuda

aeglustus - vähendatud sõiduradu, vähendatud
bussiliinide arvu, kiirusepiirang 30 km/h,
kaugliinide äraviimine

pavilionid - mugavam ootamisruum/viibimis-
paik inimestele
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T E A T R I  V Ä L J A K U  A E D

TÄNAVALÕIGE 1:125

Mida tähendab suletud aed kaasaja linnaruumi kontekstis? Avalikku ruumi linnas jagub ning ka uute
arendustega pööratakse avalikule ruumile ja rohealadele tähelepanu, kuid siiski tundub, et kvantiteet
valitseb kvaliteedi üle. Rohealad on olulised tervendajad ning neid peaks rohkem integreerima linnakoesse.
Suletud aia tüpoloogia on oma olemuselt isekas – ta ei ole avatud ega lihtsasti ligipääsetav, kuid
ainult siis saab see toimida tõelise akupunktuurina, millel on palju suurem ja laiem tähendus, kui ühel
väljakul või rohealal ainuüksi.

Suletud aed aitab luua kontakti loodusega – eriti tänapäeval, kus me oleme looduslikest keskkondadest
kaugenenud, ning veedame enamuse oma päevast siseruumis. Läbi suletuse saavad loodus ja inimene
astuda intiimsemasse kontakti, see annab võimaluse vaatluseks ja enesepeegelduseks. Teiseks loob
hortus conclusus meeldiva mikrokliima.  Teatri väljaku aed loob mikrokliimaks sobivad võimalused – hoiab kinni
tuult, varjab kuuma päikese, pakub peavarju vihma eest, reguleerib õhku ning loob meeldiva kasvukeskkonna
taimedele. Suletud aed aktiveerib sealjuures kõik meeled. See on koht, kus võib tunda lillelõhna
või nautida vaiksemat keskkonda kui tänavaruum. 

Liigirikas looduskeskond, mis pakub lummust ning aitab 
taastada tähelepanu, loob varjulisemaid paiku omaette 
olemiseks

Suletud aeda ümbritseb ringpavilion, mis seisab terasest 
talade peal, ning on vooderdatud puiduga.

Avaramat platsiosa kaunistab sadevee lomp, mis vihmase
ilma korral täitub veega. Sealsed taimed nõuavad niiske-
mat keskkonda. Looduslikud kivid pakuvad võimalust 
turnimiseks kui ka peatumiseks.
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T E A T R I  V Ä L J A K U  A E D
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T E A T R I  V Ä L J A K U  A E D

Hortus conclus´ust on kirjeldatud kui paradoksi – see on maastik silmapiirita ja ruum ilma 
laeta. See on korraga suletud ja avatud, sees ja väljas, kus paradiis ja igapäevaelu reaalsus 
kohtuvad. Suletud aed on kombinatsioon maastikust, ehitisest ja aiast. Suletud aiad kujunesid 
välja keskajal, pakkudes pelgupaika kaootilise välismaailma – metsiku maastiku ja looduse eest 
ning luues nii oma looduse, mis ei olnud võõras ega hoomamatu.

SULETUD AIA ANATOOMIA:

piiratud ala

kondenseeritud ruum

vertikaalne seotus taevaga

programmitus

looduse embleem

meelte aktiveerimine

ajatus

tähelepanu keskme suunas

ringliikumine


