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ANNOTATSIOON

ANNOTATION

Käesoleva magistritöö tegeleb meid enamust puudutava teemaga, milleks on meid

This Master’s Thesis deals with a topic that concerns most people’s daily lives,

igapäevasel ümbritsev töökeskkond. Tänapäeva uus elukorraldus ning istuv tööviis

which is the working environment. Today’s new organization of life and sedentary

on toonud kaasa hulgaliselt negatiivseid aspekte, mida antud töös analüüsitakse

work has led to a number of negative aspects that are analyzed in this work which

ning mille aspekte üritatakse ümber pöörata või vähendada. Autor käsitleb teadli-

proposes ways that attempt to reverse or reduce the impact of these factors. The

kult olemasoleva töökeskkonna istuva tööviisiga seonduvaid probleeme, analüüsib

author deliberately addresses the problems associated with the sedentary working

vaimse tervise toetavaid aspekte ja töötajate liikumise aktiivsust ning nende tege-

environment of the existing work environment, analyzes the mental health support

vuste seoseid arhitektuuriga, kui keskkonna looja ning indiviidi mõjutaja, vahel.

aspects and the pattern of mobility of the workers and puts these points in relation
with the architecture of the working environment. The architecture plays the role

Magistritöö koostamise lähtepositsiooniks on olemasoleva keskonna probleemid

of creator of the environment and has thus a big influence on the comfort of the

nagu istuv tööviis, vaimne tervise probleemid, tööstress ja produktiivsuse madal

individual.

näitaja. Uurimustöö käigus analüüsiti erinevate riikide rahuloluuuringute aspekte,
et välja selgitada kitsaskohad olemasolevates töökeskkondades. Vaadeldi erinevate

The starting point for this master’s thesis is the problems of the existing envi-

kontorihoonete tüpoloogiat väljaselgitamaks nende positiivsed ja negatiivsed ko-

ronment, such as sedentary work, mental health problems, work stress and low

had. Lisaks uuriti viimasel ajal palju kõlapinda saanud tööülesandepõhise töökoha

productivity. The study analyzed the parameters displayed and questioned in satis-

projekte.

faction surveys in different countries to identify bottlenecks in existing work environments. The typology of different office buildings was examined to identify their

Teemaarendus on ka Eestis järjest enam aktuaalseks muutunud ning selle tähtsus

positive and negative spaces. In addition, a lot of recent office-based job projects

on rjärjest kasvanud, kuid pikemaajalisi ja suuremahulisi uurimistöid autor antud

have been studied.

osas Eesti kohta tuvastada ei õnnestunud. Puuduvad ka teemakohased avalikud
arutelud ja seeläbi avaliku ühiskonna teadlikus selles vallas on madal. Töö üheks

The adressed topic is also a theme which gains more and more importance in Esto-

eesmärgiks on arvestades biofiilse arhitektuuri, kodutunde, liikumist soodustava

nia but until now there has been no long-term and large-scale research made about

keskkonna ja vaimset tervist toetava keskkonna aspekte ning pakkuda välja ideid

estonian office spaces, the problem has failed to be indentified so far. There is also

olemasoleva keskkonna parandamiseks ning uue kasutajasõbraliku töökeskkondade

no public debate on the subject, and thus public awareness concerning this topic

loomiseks.

is low. The goals of the work are to consider the aspects of biophilic architecture,
home-likeness, mental well being and encouraging movement and to provide ideas

Käesolev magistritöö avab teemat arhitekti pilgu läbi tehes väikse kõrvalepõike

to improve and create a new user-friendly work environment.

siseklimaatilistel keskkonnatingimustel. Välja pakutakse konkreetsed ja lihtsad
ideed, mis muudab olemasolevat keskkonna sõbralikumaks ning soodustab stressi

Specific and simple ideas are proposed that make the existing work environment

vähendamist meie igapäevaelus. Magistritöö projektahendus hõlmab Tallinnas,

friendlier and contribute to reducing stress in our daily lives. The Master’s thesis

Balti Jaama turuhoone kõrval oleva Depooala ideelahendust, kuid on kohandatav

project concept includes the Depooala design solution in Tallinn, next to the Balti

üle Eesti. Projektiga luuakse mahuline keskkond, mis pakub tervikliku keskkonda nii

Jaam market building, but it is adaptable all over Estonia. The project creates an

sise kui välistingimustes.

environment where indoor and outdoor complement each other to form a continuous space.
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I OSA: UURIMISTÖÖ
1. SISSEJUHATUS
Hetke tööturu olukord on esimest korda alates 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi
algust seisus, kus töötuse määr on OECD piirkonnas peaaegu kõikides riikides kriisieelse taseme all või selle lähedal. Vabad töökohad jäävad täitmata kuid konkurets
hea töötaja nimel on tihe (OECD, 2018, 24). Seetõttu on oluline pöörata enam
tähelepanu firma atraktiivsuse kasvule ning hea töökeskkonna loomisele.
Kontori töötajad veedavad enamuse oma ärkveloleku ajast hoonetes, kus nad töötavad. Keskkonna tingimused mõjutavad tervist ja heaolu ning seetõttu on töökoha
tingimused olulised mõjufaktorid (Aries jt. 2010, 533). Töötaja valikuvõimaluste
avardades ning teadlikkuse kasvu tõusuga, on üha enam töötajad teadvustanud hea
keskkonna mõju mitte ainult tööajale vaid kogu elukvaliteedile. Seetõttu on nõuded
töökeskkonnale tõusnud ning töötajate rahulolu oma ümbritseva keskkonna suhtes
muutunud aastatega nõudlikumaks.
Tehnika arenguga on paljud töökohad liikunud väljast siseruumidesse, eelkõige
kontoritüüpi ruumidesse. Praegu töötab 36% Euroopa tööjõust ehk ~814 miljonit
inimest kontorites. Eestis on vastav number 38 % ja osades riikides on see number
tõusnud juba ka üle 40 % (The Velux Group, 2018, 12). Kuni 20. sajandi keskpaigani tähendas büroo üha suuremat arvu töötajaid, kes töötavad koos teistega
suures ruumis. Avatud planeeringuga kontor oli esialgu puhtalt majanduslik leiutis.
Töökohad, kus väga piiratud ruumis suur hulk töötajaid täitis ülesandeid, mis olid
sageli korduvad, säästsid tööandjate rahakotte ja tagasid maksimaalse kontrolli personali üle (Remmele, 2012).
Tehnoloogia arenguga on järk-järgult vähenenud vajadus traditsioonilise töökoha
järgi. Mobiilsust võimaldav tehnoloogia tekitab uued nõuded töökeskkonnale.
Erinevad firmad pakkuvad alternatiivseid töötamise võimalusi nagu virtuaalne-või
kodukontor. Konkurentsi tõusuga globaliseerumise tõttu on produktiivsuse surve
tõusnud. Selle täitmiseks on eelkõige fokuseeritud tööprotsesside väljatöötamisele
ja täiustamisele, uute tehnoloogiate kasutuselevõtule, töötajate suhtlusvõrgustiku
arendusele ja töötajate arenguvõimaluste toetamisele (Lottrup jt. 2015, 1).
Füüsilise ruumi osas on aga eesmärgiks võetud töökoha hõivatusprotsendi suurendamine ning töökoha kohta m² vähendamine. Tihedus töökohal on viimaste
aastakümnete jooksul tõusnud ligi kaks korda (Harris jt. 2018, 5, 23). Selline
optimeerimine on suuresti võimalik tänu tehnoloogia arengust tingitud uutele töö-

viisidele. See võib endaga aga kaasa tuua näilise produktiivsuse kasvu asemel hoo-

Antud töös vaatlen eri kontoritüüpide tüpoloogiaid lähemalt ning toon välja nende

pis produktiivsuse languse. Uuringud (Lottrup jt. 2015, 1; Sultan jt. 2016, 335;

negatiivsed ja positiivsed aspektid. Lisaks vaatlen lähemalt istuva tööviisiga tead-

WGBC, 2014,lk 7) on tõestanud selget seost töö rahulolu ja tööviljakuse vahel.

mistepõhise töötaja füüsilisest töökeskkonnast tingitud produktiivsust aspekte ning

Töö rahulolu aga on suurel määral seotud füüsilise keskkonnaga, mis omakorda

selgitan eri riikides tehtud uuringute kaudu töötajate rahulolu ja rahulolematuse

määrab töötaja igapäevase elukvaliteedi ja õnnetaseme ning rahulolu eluga (Lot-

põhjuseid eri kontori füüsilise keskkonna aspektide osas ning toon välja põhimõt-

trup jt. 2015, 1). Rahulolu ja elukvaliteedi tase aga mõjutavad töötaja tervist ning

ted, mida võiks järgida, et saavutada produktiivsuse seisukohalt parem tulemus.

võimet teha tööd (Aries jt. 2010, 533). Õnnelik ja terve tööjõud on produktiivse
ning eduka ettevõtte alustala pikaajalises plaanis (WGBC, 2014, 6).
Kontori disain avaldab suurt mõju töötajate koostööle, omavahelisele kommunikatsioonile, keskendumisvõimele, tööviljakusele, töö rahulolule, pühendumisele ning
võimalusele puhata ja taastuda (Lottrup jt. 2015, 2). Töötajate rahulolu tagamine
on äärmiselt oluline, kuna teadmiste põhiste töötajate palgakulu on üldjoontes paljude ettevõtete suurim kuluartikkel. Kulude vähenemine, mis on seotud suurenenud
personali liikumisega ja suurenenud puudumiste protsendiga (~4 % USA-s (WGBCl, 2014, 7)), võivad kergesti ületada kinnisvara kokkuhoiu, kuna kinnisvara kulud
moodustavad tavaliselt vähem kui 10% teadmiste põhise ettevõtte kogukuludest
(Hoendervanger jt., 2018, 2).
Uus tööviis on üldjoontes istuv. Viimased uuringud on näidanud, et teadmistepõhine kontoritöötaja veedab kuni 78 % tööajast istudes (Ryan jt, 2011, 533).
Vähene liikumine aga toob kaasa kroonilisi terviseprobleeme (Dunstan jt., 2012,
369 ;Healy jt., 2013, 43, Van Uffelen jt., 2010, 379-380) mis omakorda väljenduva ka produktiivsuse languses.
Arvestades meie turul demograafilisest olukorrast tingitud tööjõu puudust, on
äärmiselt oluline tagada liikumist propageeriv, töötajaid toetav töökeskkond. See
on oluline nii väärtuslike töötajate hoidmiseks, kui ka uute töötajate meelitamiseks.
Oluline on olemasoleva tööjõu, kui ressursi maksimaalne produktiivsus. Seda mõjutab suuresti töökeskkond, seetõttu on sellega tegelemine äärmiselt oluline.
Avatud plaani kontseptiga kontoriruumid on märkimisväärselt viimastel aastakümnetel arenenud. Muutus on tingitud eelkõige tehnoloogia arengust, sotsiaalse keskkonna ja töökeskkonna paindlikumaks muutumise suhtes (Sultan jt. 2016, 335).
Innovaatiliste kontseptide rakendamise nagu tööülesandepõhine töökoht (activity

Winston Churchill on öelnud lause

based workplace) on muutunud uueks reaalsuseks (Candido jt., 2016, 1). Kuid

“We shape our buildings, and afterwards our

kas sellised arengud on produktiivsuse seisukohalt kõige optimaalsemad või toovad

buildings shape us”

endaga kaasa pigem töötajate rahulolematuse ning töövõime languse.

ehk tõlkes „Me kujundame oma hooned ja seejärel kujundavad meie ehitised meid “

1.1 Uurimistöö meetodid, teemad ja eesmärgid

duktiivsust töökoha kontekstis.

1.1.1. Eesmärk ja ülesehitus

Et aru saada seni kasutatud lahendustest vaatlen kontori eri tüpoloogiaid. Selleks

Käesolev magistritöö koosneb 2 osast, millest esimene on uurimistöö ja teine uuri-

•

Adaptatsioon - organismi võime kohaneda ärritaja kestva mõju puhul.

kirjeldan läbi ajaloo kasutatud büroohoonete peamisi suundi ja nende kitsaskohti

•

Biofiilne arhitektuur on lähenemine arhitektuurile, kus loodus ja arhitektuuriline kontseptsio-

mistöö tulemuste põhjal koostatud projektlahendus.

ning positiivseid aspekte. Seetõttu on uuritud lähemalt büroohoonete struktuure
ning avatud kontorite ülesehitust, et tekiks võrdlusmoment soovitud tulemuse se-

Lõputöö peaeesmärgiks on välja selgitada töökeskkonna produktiivsusega seotud

nini rakendatud põhimõtete vahel. Sealt liigun edasi füüsilise keskkonna aspektide

aspektid. Kuna antud teema on väga lai, siis kitsendasin antud töö raames seda

ja nende suhtele produktiivsusega. Selgitan välja eri uuringutes leitud faktorid, mis

eelkõige istuva tööviisiga teadmistepõhise töötaja keskseks. Kuigi juhtimisfi-

mõjutavad suhet töö produktiivsuse ja ruumi konfiguratsioonide vahel.

losoofiad mõjutava ka suuresti produktiivsust siis antud töös neid siiski ei käsitle
ning keskendun peamiselt töökeskkonna füüsilistele aspektidele.

on ühinevad.
•

kehaehitusele, omadustele, töövõimele ning võimaldaksid kauem säilitada töötaja töövõime.
•

Hot desking on kontori töökorraldus põhimõte, kus töötajatel puuduvad isiklikud töökohad
ning on antud valikuvabadus igapäevaselt või vastavalt tegevuse funktsiooni muutusele töökohta
valida või muuta.

•

henduse osas.

Ergonoomia on vastavalt inimeste võimete ja vajaduste põhjal tööviiside, töövahendite ja
töökeskkonna arendamine. Eesmärgiks on välja kujundada keskkond, mis vastaksid inimese

Uurimistöö tulemusena selgub tegurid, mis mõjutavad füüsilise keskkonna seoste
suhet produktiivsusega. Antud seoste aspekte rakendatakse magistritöö projektla-

Uurimustöö käsitleb järgnevaid teemasid:

1.2 Töös kasutatavad põhimõisted

Kaugtöö (teleworking) - tööviis, mis võimaldab töötada töökohast eraldatud kaugemas punktis, nt. kohvikus või kodus

•

Liikuv tööviis (agile working) autonoomne töökultuur, mille puhul antakse töötajale maksimaalselt vabad käed nii oma töökoha kui aja valikul.

•

Produktiivsus ehk tootlikkus on mingi protsessi või selle osise tootlikkus, kasulikkus.

•

Prokseemika on teadusala, mis uurib inimkäitumise ruumilist tingitust

•

Maz Ringelmanni efekt on olukord, kus indiviidi produktiivsus langeb grupi suurenedes, sest

•

Töökeskkonna produktiivsus

•

Töökeskkonna probleemid

•

Kontorihoonete tüpoloogia areng

•

Sisekliima mõju tööviljakusele

•

Biofiilne arhitektuur

•

Sotsiaalse tihedus ehk inimeste arvu ruumis

•

Vaimset tervist toetav keskkond

•

Stress on pikaajaline või võimas lühiajaline tasakaalutus isiku ja keskkonna vahel. Olukord, ,

•

Liikumist soodustav keskkond

•

Töökeskkond on koht, kus inimene viib läbi tööülesandeid tööandja või ettevõtte heaks.

•

Kodutunne (homelikness)

•

Tööviljakus/ töö tõhusus/ tootlikkus väljendab mingis ajaühikus valmistatud toodangu hul-

jagatud vastutuse tõttu pole grupitöö produktiivsuse ja loovuse kasv alati garanteeritud.
•

Soojusmugavus (thermal comfort) kirjeldab üldistatud tunnet keha soojusliku seisundi
kohta. Mugavus on defineeritud kui seisund, kus inimesel pole vajadust korrigeerida keskkonda
läbi käitumise

mis paneb tööle inimest kaitse- ja kohanemisvõime.

ga ja kulu suhet. Tööviljakust arvutatakse ühe töölise tööpäeva või töötunni kohta valmistatud

Oma uurimistöös püüan leida vastused järgnevatele küsimustele:

toodangu põhjal.
•

Tööülesandepõhine töökoht (activity based workplace) töökeskkond, kus puuduvad
määratud töökohad ja kõik töökohad on varustatud mobiilsete töövahenditega

•

Kuidas keskkonna mõju tööviljakusele

•

Mis mõjutab kontoritöö tootlikkust ?

•

Millised on ideaalsed sisekliima tingimused bürooruumides ?

•

Kas ja kuidas arhitektuur saab mõjutada tootlikkust ?

•

Hoonete arhitektuursete lahendustega tootlikkuse saavutamine

•

Vaimne tervis on heaolu seisund, milles iga inimene mõistab oma potent- siaali, suudab toime
tulla normaalse eluga.

1.1.2. Uurimismeetod
Käesoleva magistritöö juures on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit, kus töö
uurimuslik osa põhineb usaldusväärsete allikate sisuanalüüsi meetodil. Allikateks
on teema¬kohased dokumendid, raamatud, artiklid, arengukavad, strateegiad ja
eri kontori tüpoloogiate ülevaade.
Põhiliseks uurimisprobleemiks on välja selgitada kas senised lahendused on kõige
optimaalsemad. Kui ei, siis mis on nende lahenduste kitsaskohad. Ning mis võivad
põhjustatud rahulolematust töötajate seas ning takistada töötajate võimekust ja pro7 / 66

2. TÖÖKESKKONNA PROBLEEMID
2.1. Töökeskkonna mõiste
Töökeskkond on koht, kus inimene viib läbi tööülesandeid tööandja või ettevõtte
heaks. Selle töö kontekstis keskendun teadmiste põhise töötaja istuva tööviisiga
kontoriruumides läbiviidavale tööruumile.
Ergonoomia on töökeskkonna arendamine vastavaks inimese võimetele ja vajadustele. Eesmärgiks on välja töötada töövõtted, tööasendid ning töökeskkond, mis
vastaksid inimese füüsiliste ja vaimsetele omadustele ning võimaldaksid tal kauem
säilitada töövõime (Tint 2004, lk 67).

2.2. Istuva tööviisi terviseprobleemid

väsimine, liikumiselundite vaegused, raskused keskendumisel ja arusaamatused ja

ametioskuste arendamise ja karjääriredelil edenemise võimaluste takistus.

raskendatud liikumistegevused (Tint 2004, lk 67). Kuid ainult ergonoomika ei ole
piisav, et üha sagedamini esinevaid terviseprobleeme vältida või ära hoida.

2.3. Tööstress
Vaimne tervis on WHO (World Health Organisation) poolt defineeritud kui heaolu
seisund, milles iga inimene mõistab oma potentsiaali, suudab toime tulla normaalse eluga, võib töötada produktiivselt ja viljakalt ning on võimeline panustama
oma kogukonda (Stavroula jt., 2014, 4).
Stress on pikaajaline või võimas lühiajaline tasakaalutus isiku ja keskkonna vahel.
Stressi mõjutavad ümbruskonna tegurid ja isiku omadused (Tint 2004, lk 76).
Stressi tugevust ja stressireaktsiooni olemust mõjutavad ümbruskonna tegurid, isikuomadused ja muud stressiolukorraga mitteseotud ümbruskonnategurid. ESENERi
uuring näitas, et Euroopa Liidus on tööga seotud stress murettekitav aspekt peaaegu

Töökoht ja seal töötavate inimeste tervis on lahutamatult seotud. Töökoha kujun-

80% ettevõtetest. Samas vähem kui 30% Euroopas tegutsevatest organisatsioonid-

damine mõjutab tugevalt töötajate tervist, ohutust ja heaolu. Töökohtade kujun-

est on välja töötanud protseduurid tööstressi haldamiseks töökohal (Stavroula jt.,

damine töötajate tervise, ohutuse ja heaolu seisukohast on muutumas üha olu-

2018, 11). On märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et keskkonna eripära võib

lisemaks, kuna suureneb töötajate arv, tööpäeva pikkus, tootlikkuse nõudmised ja

soodustada või vähendada pahameelt, stressi, ärevust ja mõnel juhul ka depressio-

tööga seotud stress (Heidel jt., 2011, 189).

oni. Mürarikkad ja ülerahvastatud kohad võivad luua tingimusi, mis ületavad isegi
tugevate isikute suutlikkus sellega toime tulla (Sullivan jt., 2011, 110). Töökesk-

Firmade ülesehitus on sajanditagusega võrreldes nihkunud tootmiselt teenuste

konna tegurid võivad mõjutada töötaja ohutust, tervist ja mugavust (Tint 2004, lk

põhistele ärimudelitele. Uus tööviis on märkimisväärselt suurendanud istuvas

80).

Töökeskkonnaga seostuvad tegurid:
•

tööst tingitud eraldatus, üksinda töötamine,

•

õnnetusoht, tugev müra ja töövahendi puudulikkus,

•

lahustite mõju.

Töösuhet ja tööaega mõjutavad tegurid:
•

ebakindlus töösuhte jätkuvuses,

•

palgast tingitud toimetulekuraskused,

•

vahetustega töö või muud tööajaga seotud raskused.

Füüsilise töökeskkonna riskidel võib olla otsene negatiivne mõju vaimsele tervisele, neid võimendavad veelgi psühhosotsiaalse töökeskkonna riskid. Need riskid
kujutavad endast olulist ohtu ja avaldavad negatiivset mõju vaimsele ja füüsilisele
tervisele, peamiselt tööga seotud stressi kaudu. Selle tulemusena on täheldatud
tööga seotud psüühiliste haiguste sagenemist ning enamikus Euroopa riikides suurenenud töölt puudumist ja psüühikahäirete tõttu ennetähtaegset pensionile jäämist
(European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing, 2016, 7).
Peaaegu pool maailma elanikkonnast on mingil hetkel oma elus vaimse haiguse
all kannatanud. See mõjutab nende enesehinnangut, suhteid ja igapäevaelus toime
tulemist (Stavroula jt., 2018, 9). Ligikaudu 38,2% Euroopa Liidu elanikkonnast
kannatavad igal aastal vaimse häire all. Kõige sagedasemad häired on ärevushäired
(14%), unetus (7%), suur depressioon (6,9%), somatoform (6,3%), alkoholi ja

asendis veedetud aja osakaalu päeva jooksul. Keskmiselt 70 % töö ajast kontoris
veedetakse istudes (Healy jt., 2013, 45). On tõendeid (Dunstan jt., 2012, 369

Tööstressi põhjustajateks võivad olla erinevad tegurid:

;Healy jt., 2013, 43), et liigne istumine mõjub halvasti meie tervisele ning on ot-

Töö sisuga seotud tegurid (Tint 2004, 77):

seselt seotud südamehaiguste ja 2.tüüpi diabeedi kasvu tõusuga ning võib seeläbi

•

töö ühekülgsus,

kaasa tuua enneaegse suremuse. Samuti on istuva eluviisiga seotud vererõhu prob-

•

suurt tähelepanu nõudvad tegevused,

leemid (Larsen jt., 2014, 977) ning ülekaalust tingitud probleemidega ja teatud

•

suur teabekäsitluse ja otsustamise surve,

tüüpi vähi sagedasem esinemine (Gilson jt., 2011, 383).

•

suur vastutus vara ja inimeste eest,

•

töötajale väljastpoolt määratud töörütm,

Madal füüsiline aktiivsus koos halva toitumisega mõjutab suuresti probleeme kaalu-

•

tihe jätkuv seotus töötegemise ja töökohaga,

ga (Gilson jt., 2011, 382) ning sellest tingitud terviseprobleemidega. Olukorras,

•

töö vähene autoriteetsus,

kus 39 % (USA-s 69 %) täiskasvanutest on ülekaalus (WBI 2017, 74) on tegemist

•

ametioskusi ületavad nõudmised.

epideemiaga, mida ei saa tähelepanuta jätta.
Organisatsiooniga seostuvad tegurid (Tint 2004, 77):
Ergonoomiaga püütakse küll luua töö töötajale sobivaks nii koormuse kui tööviisi

•

selgusetus ja vastuolulisus töö eesmärkides ja vastutuses,

suhtes. Ebasobiva töövõtete ja ülekoormuse tagajärjeks võib olla lihaste enneaegne

•

ebapiisav tagasiside oma tööst,

•

ülemuse juhtimisviisi ebaefektiivsus, käskimisvõim,
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•

uimastisõltuvus (> 4%), ADHD (5%) noortel ning dementsus (1–30%, sõltuvalt
vanusest) (Stavroula jt., 2018, 9).
Vaimse tervise edendamine töökeskkonnas on muutunud nende probleemide lahendamiseks hädavajalikuks. Töökoht on nii vaimse ja füüsilise terviseprobleemi
arengu peamine tegur kui ka tõhusate ennetusmeetmete kehtestamise ja arendamise platvorm (European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing, 2016, 8).

2.4. Tööaeg ja produktiivsus Eestis
Eestlaste aastas töötamisele kuluv aeg on üks kõrgeimaid Euroopa Liidu ja OECD
riikide hulgas olles viimase 5 aasta jooksul küll veidi vähenenud 1801 tunnilt kuni
1792 tunnini 2017 aastal. Võrreldes OECD riikide keskmise 1746 tunniga (vaata
Tabel 1) on see 3 % rohkem. Arvestades, et tööealiseks rahvastikuks vanusevahemikku 15-74, teeb see ligikaudu 105 728 tundi inimese elust. Võrreldes OECD
keskmisega on see eluaja jooksul 2714 tundi rohkem ehk eestlane veedab töötades
keskmiselt 1,6 aastat rohkem, kui keskmine OECD riikide tööealine inimene.
Töö tootlikkus väljendab toodangumahu suhet tehtud töötundidesse või töötajate
arvusse (Tint 2004, lk 8). Kuigi me töötame keskmisest rohkem, siis produktiivsuse

Tabel 1- Töötatud aeg (OECD (2019), Hours worked)

näitajad on keskmisest madalamad olles Euroopa liidu keskmisest ainult 74,4%
2017 aastal ning eelnevatel aastatel isegi madalam (vaata Tabel 2). Arvestades
produktiivsust töötatud aja ehk töötunni kohta langeb meie produktiivsus veelgi
(vaata Tabel 3) olles Euroopa Liidu keskmisest vaid 65,4 %.
Niisiis on meil kasvuruumi märkimisväärselt, et jõuda teistega arvestatavale tasemele. Arvestades demograafilist olukorda, on lausa eluliselt oluline selle potentsiaali ära kasutamine.

Tabel 2- Töötaja produktiivsus inimese kohta (Eurostadt (2019), Nominal labour productivity per person)

Tabel 3- Töötaja produktiivsus töötunni kohta (Eurostadt (2019), Nominal labour productivity per hour worked)
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3. LÜHIÜLEVAADE KONTORIHOONETE
TÜPOLOOGIAST
Kontor ehk büroo on eelkõige ruum või ala, kus viiakse läbi äriga seotud tööandja
poolt määratud tööülesandeid istuvas asendis. Lisaks sellele on kontor ka arhitektuurne nähtus alates väikesest kodukontorist kuni büroolinnakuteni. Järjest enam on
büroohooneid näha ka meie tänavapildis.
Ajalooliselt võib kontorina või kontoriruumina käsitleda kohti kus pandi kirja kokkuleppeid või tehti kirjatööd. Nendeks hooneteks olid näiteks linnavalitsus või klooster. Esimeste teadaoleva kontorihoonena tuntakse Cosimo I de’ Medici tellitud ja Giorgio Vasari projekteeritud (Rassia 2017, 10) kontorihoonet. 1560-ndatel ehitatud
Uffizi hoonet (vaata Joonis 1) Florenceis Itaalias (Taylor-Foster ja Brittain-Catlin,
2017a).
Esimesed moodsad kommertsbürood ilmusid USA tööstuslinnades 19. sajandi lõpus koos telegraafi ja telefoni leiutamisega, mis võimaldas kontorite eraldamist
tehastest. Need hooned järgisid üldjuhul tavapärast eraltatud paigutusega ruumide
jaotust, mis avanevad koridoridesse (Kotlyarov 2015, 3 ; Taylor-Foster ja Brittain-Catlin 2017a).
Esimesed kontorihoonete lahendused on suuresti tingitud tehnoloogia võimalustest
ning nende ülesehitus on tingitud selleaegsest hierarhilisest juhtimisstruktuurist,
kus ruumijaotus väljendab selgesti töötaja positsiooni ettevõttes (Candido jt.,
2016, 1).
Avatud büroo kontsept on arenenud koos juhtimisstiilide muutumisega ja nendega
koos välja arenenud paindliku töökorralduse protsessidega (Candido jt., 2016,
2). Koos juhtimisstiilide ja tehnoloogia arenguga on toimunud suuri muutusi nii
büroohoonete ülesehituses, kui ka töökorralduses.
Järgnevates peatükkides vaatlen moodsa aja kontori eri tüpoloogiaid lähemalt.

Joonis 1 - G.Vasari, Uffizi hoone, Florens, 1560-ndad. (allikas: L.Satkowski, Princeton University Press, 1933)
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3.1 Traditsiooniline büroo (cellural office)
Suur põrandapind, mis on jagatud mitmeks individuaalseks kabinetiks püsivate

Tuntumaid näited:
•

Wainwright Building, Louis Sullivan, 1890-1891

•

Viini pangahoone,  Otto Wagner, 1904-1906

seintega. Kabinettide suurused sõltuvad üldjuhul ametniku staatusest. Tavaliselt on
ettevõtte tippjuhid hõivata nurgakontor, kus on kahes seinas aknad ning suurem
privaatsust (Candido jt., 2016, 10) ja sageli rohkem ruutmeetreid (Kotlyarov
2015, 4). Kabinettide asetus peegeldab organisatsiooni juhtimisstruktuuri üldjuhul
arvestamata optimaalset töökorraldust.
Traditsioonilise büroo edasiarenduse näitena saab käsitleda Otto Wagneri poolt
projekteeritud Austria Pangahoonet (Remmele 2012), kus kontoreid eraldavad vaheseinad olid projekteeritud mittekandvatena võimaldades nii vastavalt vajadusele
ruumide suurusi muuta.

Joonis 2 - Otto Wagneri, Viini pangahoone, Viin, 1904-1906 . (allikas: http://xoomer.virgilio.it/antpetti/alu/LINKS/Cassad.htm )

plussid (Kotlyarov 2015, 4; Candido jt., 2016, 10) :

miinused (Kotlyarov 2015, 4; Candido jt., 2016, 10):

•

suurenenud visuaalne privaatsus

•

jäik hierarhia

•

suurenenud akustiline privaatsus

•

madal paindlikkus

•

suur kontsentratsioon

•

koostöö puudumine

•

vähem haiguspäevi

•

üldruumide vähesus

•

müraisolatsioon

•

piiratud suhtlus töötajate vahel

•

paremad valgustingimused

•

võimalus isikupärastada töökoht

Joonis 3 - Luis Sullivan, Wainwright Building, St.Louis, 1890-1891. (allikas: http://www.greatbuildings.com)

11 / 66

3.2. Avatud büroo

Kuigi avatud kontseptsioon muutus väga populaarseks USA-s siis Euroopas oli

3.2.1

ridori või aatriumi (Rassia 2017, 12).

Tayloristlik avatud plaaniga büroo (suur avatud pind)

põhirõht siiski samal ajal veel traditsioonilisel kabinetsüsteemil ümber keskse ko-

Frederick Taylori teooriad, avaldatud 1911 “Principles of Scientific Management”
olid 1920ndatel töökoha muutuste aluseks (Rassia 2017, 11). Ülesandepõhine
töökorraldus, mis avaldus tööliinide põhimõttel kujundatud tööruumi näol. Lauad
paigutati töö järjestamist jälgivale alusel ühtsesse jätkuvasse ridade süsteemi
suurtes avatud ruumides. Need hooned järgisid selleaegset juhtimisstiili, kus

Tuntumaid näited:
•

Larkin Building, Frank Loyd Wright, 1903-1906

•

Johnson Wax Building, Frank Loyd Wright, 1936-1939

töölised olid pidevas visuaalses vaatluses juhtide poolt (Ross 2012, 76), kellel on
sageli oma kontorid kõrgematel tasanditel (Kotlyarov 2015, 5). Sellisest paigutusest saadav majanduslik kasu oli rohkemate laudade paigutamine avatud aladesse
võrreldes üksikute eraldatud kontoritega (Kotlyarov 2015, 5). Sotsialiseerumist
aga peeti tööandja aja raiskamiseks ning seetõttu oli visuaalne ülevaade äärmiselt
oluline (Rassia 2017, 11).
Selle näitena on tuntud noore F.L.Wrighti Buffalosse projekteeritud Larkin Administratiivhoone, mis on toonud meie keskkonda lisaks avatud büroopinna ka suletud
kliimaga keskkonna ja klaasuksed. Paar aastakümmet hiljem Johnson Wax hoone
näol projekteerib ta avatud büroopinna, kus rõhk on loomuliku hajusvalguse kasutamisel eliminieerides otsese päikesevalgusest tingitud probleemid (Taylor-Foster ja
Brittain-Catlin, 2017b).

plussid (Kotlyarov 2015, 5; Rassia 2017, 11) :

miinused (Kotlyarov 2015, 5; Rassia 2017, 11):

•

suurenenud koostöö

•

jäik hierarhia

•

odavam

•

suurenenud müra

•

mitme otstarbeline keskkond

•

privaatsuse puudumine

•

ruumi paindlikus

•

suurem tihedus

•

ühtlane siseklimaatiline keskkond

•

võimalus isikupärastada töökohta puudub

Foto 1 - Frank Lloyd Wright, Larkin Building, Buffalo, 1903-1906

Foto 2 - Frank Lloyd Wright, Johnson Wax Building, Rasine, 1936-1939

Foto 3 - Frank Lloyd Wright, Johnson Wax Building, Rasine, 1936-1939

(allikas: https://www.quondam.com/40/4003m.htm)

(allikas: https://en.redsearch.org/images/56882390#images-8)

(allikas: https://en.redsearch.org/images/56882390#images-13)
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3.2.2. Bürolandschaft (kontorimaastik)

Tuntumaid näited:

Tööviisid liikusid üha enam ülesande põhistest teadmiste põhiseks, sellega kaas-

•

Osram Büroohoone, Walter Henn, München, 1963-1965

nevalt julgustati kontorisisest suhtlust, kuna usuti, et see tõstab loova töö taset ning

•

Bertelsmann Kirjastushoone, Brunswick Henn; Gütersloh, 1960-1961

seeläbi kasvatab firma tootlikust (Rassia 2017, 12-13).
1950ndatel Saksamaal Quickborneri meeskonna poolt välja töötatud Bürolandschaft’i ehk “kontorimaastik” kontorikontseptsiooni idee (Ross 2012, 76). Plaanilahendus põhines suhtlusmudelite intensiivsel uurimisel organisatsiooni eri osade
ja erinevate üksikisikute vahel. Lauad koondati eri suurusega tööpiirkondadesse,
mille eesmärk oli pakkuda rohkem koostööd ja inimtegevust arvestavat keskkonda
(Kotlyarov 2015, 6). Esimestest kordadest, kus tõdeti, et kontoritöö on mitmekülgne ja inimeste paiknemine ruumis ei pea olema hierarhilist struktuuri järgiv (Ross
2012, 76).
Eesmärgiks oli katkestada suurte bürokraatlike organisatsioonide jäik ja paljudel
juhtudel ebaefektiivsed struktuurid ning kujundada kontori ruumiline korraldus
vastavalt töövoo ja sisemise kommunikatsiooni vajadustele (Kotlyarov 2015, 6).
1960 ndatel laienes sama kontseptsioon ka Euroopas (Rassia 2017, 13).

plussid (Kotlyarov 2015, 6; Rassia 2017, 13) :

miinused (Kotlyarov 2015, 6; Rassia 2017, 13):

•

hierarhiat vältiv keskkond

•

suurenenud müra

•

suurenenud suhtlus

•

privaatsuse puudumine

•

suurenenud koostöö

•

suurem sotsiaalne tihedus

•

ruumi paindlikus

•

võimalus isikupärastada töökohta puudub

Joonis 4 - Bertelsmann Kirjastushoone, Brunswick Henn; Gütersloh, 1960-1961

Joonis 5 - Osram Büroohoone, Walter Henn, München, 1963-1965

(allikas: http://www.matoffice.com/research/office-3-0-the-next-working-space/)

(allikas: https://www.buerolandschaft.net/en/landscapes/detail/buch-und-ton/)
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3.2.3. Strukturalistlik büroo

Tuntumaid näited:

Kontorimaastiku negatiivse kriitika vastukaaluks tekkinud tüpoloogia Antropoloogi

•

Claude Levi-Straussi ideedest inspireeritud (Rassia 2017, 13) Hollandi arhitek-

		Hollandis, 1972-1974

Centraal Beheer kindlustusfirma kontor, Herman Hertzberger,

ti Herman Herzbergeri poolt välja töötatud strukturalistliku põhimõtetel rajanev
tüpoloogia (Kotlyarov 2015, 7).
Perekonnal põhinev kontseptsioon (Rassia 2017, 13), kus kontor moodustas omamoodi kogukonna.Eesmärgiks oli töötajatel tekitada tunne, et nad on osa ühtsest
tööühiskonnast, samas jättes alles võimalus olla isikupärane ning ilma ühtsesse
rahvahulka enda kaotamata (Kotlyarov 2015, 7).
Töötajad paigutati ruumi läbimõeldult, jättes nendele tunde, et nad on osa suuremast tervikust. Eesmärgiks oli vältida muljet, et töötajad on suvaliselt ruumis hajutatud rahvahulk (Rassia 2017, 13).
Valguskaevudega eraldatud platvormid võimaldasid valguse jõudmist plaani keskele. Nende platvormide korduv iseloom võimaldas ruumi eraldatust 8-10 inimesest
koosnevatesse gruppidesse, keda julgustati ruumi isiku- pärastada ja kaunistada
vastavalt oma nägemusele (Kotlyarov 2015, 7). Kogukonna tunde suur kasv tõi
kaasa kontoriruumi isikustamise (Rassia 2017, 13) ja paljud töötajad tõid mööblit
ja ka pereliikmeid kodust kaasa tööle (Kotlyarov 2015, 7).

Foto 4 - Centraal Beheer kindlustusfirma kontor, Herman Hertzberger, Hollandis, 1972-1974. (allikas: https://www.architectsjournal.co.uk/)

plussid (Kotlyarov 2015, 7; Rassia 2017, 13) :

miinused (Kotlyarov 2015, 7; Rassia 2017, 13):

•

hierarhiat vältiv keskkond

•

labürintlikult keerukas plaanilahendus

•

suurenenud suhtlus

•

eksimustunne ruumis

•

suurenenud koostöö

•

võimalus isikupärastada töökoht

Foto 5 - Centraal Beheer kindlustusfirma kontor, Herman Hertzberger, Hollandis, 1972-1974. (allikas:
https://www.architectsjournal.co.uk/)
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3.2.4

Kontorikuubikud

Quickborneri meeskonna kontseptsioon arenes 1970-ndatel Robert Propsti näol

Tuntumaid näited:
•

Chase Manhattan Pangahoone, SOM, New York, 1961

edasi nn. kontorikuubiku farmideks (Ross 2012, 76).
Robert Probsti „Action Office 2”, toodetud firma Hermann Millerile poolt, tuli välja
1967 aastal ning sai kaasaegse kontori sümboliks (Kotlyarov 2015, 8). Kontorimööbli programm, mis on peaaegu optimaalselt vastavuses selle uue kontoriorganisatsiooni vormiga aitas kaasa paljude erinevate funktsionaalsete nõuete täitmisele ja võimaldas ka lugematuid erinevaid ruumilisi seadeid (Remmele 2012).
Kuubikute näo on tegemist osaliselt suletud tööruumiga, mis on eraldatud kõrval
paiknevatest töökohtadest tavaliselt 1,5–1,8 m kõrguste vaheseintega. Eraldusseinte eesmärgiks on isoleerida töötajad privaatsematesse ja madalama müratasemega üksustesse, mis paiknevad ühtses avatud ruumis, et nad saaksid keskenduda
ilma segavate faktoriteta (Kotlyarov 2015, 8).

plussid (Kotlyarov 2015, 6; Rassia 2017, 13) :

miinused (Kotlyarov 2015, 6; Rassia 2017, 13):

•

suhteline privaatsus

•

blokeeritud päevavalgus

•

võimalus isikupärastada töökoht

•

monotoonsus

•

ruumi paindlikus

•

suurem sotsiaalne tihedus

Foto 6 - Chase Manhattan Pangahoone, SOM, New York, 1961

Foto 7 - Chase Manhattan Pangahoone, sisevaade, SOM, New York, 1961

(allikas: https://www.archdaily.com/127371/ad-classics-chase-manhattan-plaza-som)

(allikas: https://www.archdaily.com/127371/ad-classics-chase-manhattan-plaza-som)

Foto 8 - Robert Probsti „Action Office 2”. (allikas: Remmele 2012)
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3.2.5

“Combi-office” ehk kombineeritud kontor

Pärast 1970ndate majanduskriisi, kontorimaastiku kontseptsiooni populaarsus

Tuntumaid näited:
•

SAS administratiivhoone, Niels  Torp,  Stockholm, 1987

langes ning suuresti pöörtuti tagasi traditsioonilise büroo kontseptsiooni juurde
(Rassia 2017, 13).
Tegemist on senini Euroopas domineeriva büroohoonete tüpoloogiaga, kus
büroohooned järgivad üldist kitsa hoonestusega mustrit, mis koosneb tsentraalsete
kesksetest koridoridest ümbritsetud üksikutest kontori üksustest (Kotlyarov 2015,
9). Võrreldes vabaplaneeringuga kontorimaastikuga muutus ruum vähem paindlikumaks ning monotoonsemaks (Rassia 2017, 13).
Püüded luua kontoripindadel rohkem avalikku ruumi on sageli lahendatud laiendatud ühenduskoridoridega, mis funktsioneerivad avalike “tänavatena” koos kohvikutega ja lõõgastumispiirkondadega (Kotlyarov 2015, 9). Kontseptsioon on
kooslusest, kus eraldatud kabinetid hoone välisperimeetril on ühendatud ühiselt
jagatava pinnaga hoone südamikus (Rassia 2017, 13).

Joonis 6 - SAS administratiivhoone, Niels Torp, Stockholm, 1987. (allikas: https://nielstorp.no/project/sas-headquarters/)

plussid (Kotlyarov 2015, 9; Rassia 2017, 13) :

miinused (Kotlyarov 2015, 9; Rassia 2017, 13):

•

suurenenud privaatsus

•

monotoonsus

•

suurenenud kontsentratsioon

•

madal paindlikkus

•

jätkusuutlikus

•

võimalus isikupärastada töökoht

Foto 9 - SAS administratiivhoone, Niels Torp, Stockholm, 1987
(allikas: https://nielstorp.no/project/sas-headquarters/)
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3.2.6

Muutuv/ paindlik töökoht

funktsioonide (keskendumine, koostöö, suhtlus, loovus) jaoks on ettenähtud eri ko-

Teed näitavate firmade nagu Hollandis asuv Interpolis, 1990-ndatel tehnoloogia

had (Candido jt., 2016, 2; Hoendervanger jt., 2018, 1-2). Üldjuhul on töökohti

arenguga käsikäes, hakkati katsetama alternatiivseid töökontsieptsioone, kus puu-

ettenähtud vähem kui firmas töötajaid kokku ning seetõttu on vähem kontoriruumi

dusid määratud töökohad ja kõik töökohad olid varustatud mobiilsete töövahendite-

teoorias vaja. Kui aga keskenduda töö toetamisele ja soodustamisele, siis selle

ga (Ross 2012, 77).

keskkonna efektiivsus pole ilmne.

Agile Working ehk liikuv tööviis

Tuntumaid näited:

Liikuvat tööviisi (agile working) puhul antakse töötajale maksimaalselt vabad

•

käed nii oma töökoha kui aja valikul. Autonoomne töökultuur, mis nõuab it- infrast-

TBWA Chiat Day kontorihoone, Clive Wilkinson Architects,
Los Angeles, 1998

ruktuuri ja vajaliku tehnoloogi olemasolu (Joroff jt. 2003, lk 3).
Hot desking
Kontori töökorraldus põhimõte, kus töötajatel puuduvad isiklikud töökohad ning on
antud valikuvabadus igapäevaselt või vastavalt tegevuse funktsiooni muutusele töökohta valida või muuta (Spence, 2018).
Tööülesande põhine töökoht (Activity based workplace)
Kulude vähendamiseks ja kaasaegse teadmistöö toetamiseks võtab üha rohkem organisatsioone kasutusele töökeskkonna, mis põhineb tegevuspõhise töö põhimõtetel. Tööülesande põhine kontor on keskkond, kus töötajatel ei ole kindlaks määratud
töökohta vaid omavahel jagataks eri tööfunktsioonide jaoks tekitatud tööruume nagu
suletud kontor, töökohta avatud ruumis, suletud ja avatud koosolekuteruumid jt. Eri

Foto 10 - TBWA Chiat Day kontorihoone, Clive Wilkinson Architects, Los Angeles, 1998. (allikas: https://clivewilkinson.com/portfolio_page/tbwa-chiat-day-los-angeles/)

plussid (Candido jt., 2016, 2; Ross 2012, 77) :

miinused (Candido jt., 2016, 2; Ross 2012, 77):

•

tegevuspõhised tööruumid /varieeruvus

•

visuaalse / akustilise privaatsuse puudulikus

•

paindlik töökeskkond

•

kõrgendatud müratase

•

jätkusuutlikus

•

raskendatud kontroll töötajate üle

•

suur iseseisvus

•

töökoha leidmisele kuluv aeg

•

suur sotsiaalne läbivus

•

vanuseline sobivus vanemate töötajatele

•

firma kasvu toetamine

•

hoiuruumi puudus

•

vähendada töökohtade arvu

•

ebapersonaalne ruum

Foto 11 - TBWA Chiat Day kontorihoone, Clive Wilkinson Architects, Los Angeles, 1998
(allikas: https://clivewilkinson.com/portfolio_page/tbwa-chiat-day-los-angeles/)
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3.2.7

Tele-working ehk kaugtöö ja virtuaalne kontor

Tehnoloogia areng on võimaldab üha enam mobiilseid töövõtteid nii töökohas, kui

Tuntumaid näited:
•

Interpolis Peakontor, Bonnema Architecten,  Tilburg, 2003

töökohast eemal, liikudes sageli ka kodukontoritesse või kohvikutesse.

Apple reklaamlause “Work wherever you want !” ehk tõlkes
„Tööta, kus iganes sa soovid !“ on saanud reaalsuseks.

Kaugtöö ja allhanked aitavad firmadel silmitsi seista uute nõudmistega turul ning
võimaldada konkurentsivõimet globaliseerunud turuolukorras. Virtuaalse töökoha
töövahenditeks on “hot-desking” ja kaugtöö kontseptsioonid (Kotlyarov 2015,
10).

Foto 12 - Interpolis Peakontor, Bonnema Architecten, Tilburg, 2003. (allikas: http://www.architectureguide.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/1040/prj_id/1062)

plussid (Kotlyarov 2015, 10 ):

miinused (Kotlyarov 2015, 10):

•

rendikulude optimeerimine

•

koostöö puudumine

•

transpordi kulu kokkuhoid

•

isolatsioon

•

tootlikkuse vähenemine

Foto 13 - Interpolis Peakontor, Bonnema Architecten, Tilburg, 2003.
(allikas: http://www.gvi-geveltechniek.nl/en/projecten/interpolis-tilburg/)
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4. TÖÖKESKKOND JA PRODUKTIIVSUS

see tagab sageli väiksema mürataseme ja segavate faktorite vähenemise võrreldes

Personalide kulud, nagu palgad, maksud ja boonused võivad moodustada kuni 90

inimestel, kes kolivad privaatse kontoriruumi pinnalt avatud kontoriga ruumi. Leidub

% firma üldkuludest (vt. joonis 7), mis tähendab et ka minimaalne kasv töötajate

tõendeid, et eri isiksusetüübid mõjutavad töötajate produktiivsust ja nende töö hin-

produktiivsuses mõjutab firma tootlikust märgatavalt (The Velux Group, 2018, 12;

damist ning eraldatud kontoriruumid tähendavad vähem haiguspäevi, vähem kül-

WGBC, 2014, 2).

metushaigusi ja paremat enesetunnet (Seddigh jt. 2016, 1-2).
Tehnoloogia võimaldab nn. agile working ehk liikuvat tööviisi, kus töökoht on

Keskmine tihedus ( m2)

jagatud tööruumidega (Yildirim jt. 2007, 155-156). Ka stressi kasvu on märgatud

muutuv, sõltuvalt tööülesannetest ja töötaja eelistustest (Harris jt. 2018, 7). Lean
Energiakulu 1 %

(+/- 0.1 %)

Rendikulu 9 %

(+/- 0.9 %)

Töötajatekulu 90 % (+/- 9.0 %)

juhtimispõhimõtete rakendamine on kaasa toonud juhtkonna toomise samale
tasandile tavatöötajaga ning töökeskkonnad on üha enam muutuvad vastuvõtlikumaks kasutajate soovidele. Kuna töö ja eraelu tasakaal on mobiilsuse kasvuga ko-

Aasta arv
Joonis 8 - Suureneva tiheduse skeem (allikas: Bedford jt., 2013, lk 28)

hati määramatu, siis ootavad töötajad ka suuremat vabadust töökorralduse osas ja
kontrolli oma keskkonna üle (Harris jt. 2018, 7). Selle saavutamiseks on vajalik
tagada kiire ruumi ümberkorraldus võimalus vastavalt töökorralduse muutumisele.

lus töökoha valimisel, siis enamus töötajatest seda ei kasuta või kasutab harva

Kaugtöö võimalikus ei vähenda büroohoone tähtsust vaid muudab tööviisi perspek-

(Hoendervanger jt., 2018, 9) ning privaatsusprobleemid sellisel juhul ei lahene.

tiivi grupitööle orienteerumisele vastavaks, pakkudes töötajatele kogukonda ning

Vanusega suureneb tundlikus nii visuaalse kui ka akustilise faktorite suhtes, seetõt-

kohta, kus olla osaks organisatsiooni kultuurist (Harris jt. 2018, 8).

tu on selline keskkond sobilikum noortele. Soolist eripära rahulolu suhtes sellise
töökeskkonna suhtes ei täheldatud (Hoendervanger jt., 2018, 9-10). Positiivse

Joonis 7 - Tegevuskulude jaotus, allikas: (WGBC, 2014,lk 6)

Lähi kümnendi jooksul on märgatud, et töökoha hõiveaeg on keskmiselt 40- 50 %,

küljena toetab selline töökeskkond tööga seotud sotsiaalseid suhteid ja sisemist lii-

kui sinna juurde arvestada aeg, kui töötaja on majas, kuid otseselt mitte oma töö-

kuvust, mis on sobilik neile töötajatele kes hindavad suurt töövabadust (Hoender-

kohal tõuseb see 60 % (Harris jt., 2018, 7). Siiski tähendab see, et ligi pool ajast

vanger jt., 2018, 9).

1990ndatel, kus domineerisid eelkõige sügava plaanilahendusega, kunstliku val-

on töökoha kasutus ebaefektiivne ning seetõttu on majanduslikult väga mõistetav

gustusega ning automaatse ventilatsioonisüsteemiga varustatud hooned, sai esma-

senine firmade üleminek ABW ja hot-desking kontseptidele. Selliste kontsept-

2016 aastal läbi viidud 12 480 osalejaga ülemaailmses uuringus (Steelcase Inc.

kordselt selgeks, et sellisel keskkonnal on suur mõju töötajate tervisele, rahul- ja

sioonide rakendamine on kaasa toonud töökeskkonna tiheduse kasvu. Sotsiaalne

2016, 233) leiti, et vastupidiselt üldiselt levinud arvamusele, ei tööta enamus ini-

heaolule (Rassia 2017, 14). Tänapäeval näeme laialdasemalt kasutusele võttu

tihedus on 1990-ndatest aastates 17 m² juurest langenud 10,9 m²-i 2013 aastal

mesi avatud töökeskkonnas (vt. Joonis 9). Keskmine rahulolu töökohaga oli ainult

põhimõtteliselt avatud kontori eri vormiväljenduste näol. Sageli on välja toodud

(Bedford jt., 2013, 28) ning jõudnud hetkel 9,6 m² netopinda töölaua kohta mitte

34 %, kusjuures suurt erinevust kontorite tüüpide vahel ei eristunud. Ka 276 422

avatud kontori plussidena paindlik ruumikasutus, füüsiliste barjääride puudumine,

arvestades üldala ja 7,4 m² töötaja kohta arvestades 1.3 inimest töökoha kohta

töötaja seas läbi viidud Leesmani (Leesman, 2018a, 7) uuring toetas seda väidet,

mis peaks suurendama kommunikatsiooni, moraali ja produktiivsust. Kuid viim-

(Harris jt. 2018, 5, 23) vt. joonis 8. Kuid sageli ei pruugi olla see parim lahendus

sel ajal läbiviidud uuringud ei ole leidnud piisavalt tõestust, et avatud kontorid

arvestades produktiivsust.

intensiivistavad kognitiivset töökoormust ja jagatud tööruum parandab suhtlemist
(Seddigh jt. 2016, 2).

Siiamaani on empiirilised uuringud näidanud, et rahulolu ABW keskkonnaga on
oodatust madalam, eelkõige seoses keskendumise, privaatsuse ja määratud töö-

On leitud palju avatud kontori negatiivseid aspekte: eelkõige madal privaatsus,

koha kaotamise suhtes (Hoendervanger jt., 2018, 1-2; Candido jt., 2016, 3).

akustilise privaatsuse puudulikus, suurenenud segajate ja segavate faktorite hulk

Positiivsest küljest annab selline keskkond suurema rahulolu õhu kvaliteedi ja

ning produktiivsuse ja töö rahulolu langus (Seddigh jt. 2016, 1-2, 8). Uuringud

üldkasutatavate ruumide valikuvõimaluste suhtes (Candido jt., 2016, 8). Eralda-

on välja toonud ka üle-stimuleeriva keskkonna kui negatiivsete aspektide põhjusta-

tud ruumides töötavad isikud teatasid suuremat rahulolu oma töökeskkonna as-

ja. Töötajatel peab võimaldama kaitset mitte-soovitud segamiste ja keskkonna

pektidega võrreldes inimestega, kes töötavad jagatud või avatud planeeringuga

liigse stimuleerimise eest, et vähendada nende stressitaset ning suurendada ra-

kontorikeskkonnas (Seddigh jt. 2016, 2). Suurimaks negatiivseks aspektiks on

hulolu ümbritseva töökeskkonnaga (Yildirim jt. 2007, 154-155). On täheldatud,

ABW töökeskkonnas privaatsuse probleemid (nii akustilise kui visuaalse). Kuigi on

et töötajad eelistaksid suletud kontori privaatsust, kättesaadavuse asemel, kuna

olemas kontsentreerimist võimaldavad töökohad ja antud töötajatele valikuvõima-

Joonis 9 - Töökohtade jaotus, autori modifikatsioon (allikas: Steelcase Inc. 2016, 233)
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kus küll üldine rahulolu avatud kontoritega oli keskmisest madalam aga kõrgeima

skkonnas töötava töötaja tulemuslikust märkimisväärselt kahandada (Greenhill jt.,

indeksi saavutas suuresti avatud büroopinnad. Seetõttu võib järeldada, et rahulolu

2017, 6). Kuid antud märksõnad langevad pigem juhtimisteooriate rakendamise

Töötajate rahulolu on otseselt seotud nende pühendumisega tööle, kahjuks ainult

ei ole tingitud konkreetsest kontoritüübist ja kindlast elemendist vaid kõikide ele-

valdkonda kui keskkonna kujundamisse ning seetõttu antud töös sellele ei kesken-

13% töötajatest on väga rahul oma töökeskkonnaga (Steelcase Inc. 2016, 7).

mentide koosmõjust.

duta.

Töötaja kontroll keskkonna üle võimaldab tal luua temale ainuomase mugava keskkonna, mis suurendab nende rahulolu (Steelcase Inc. 2016, 8), mugavust ja efek-

On tõestanud töökeskkonna suurt mõju tööga seotud tegevustele. Isegi ühek-

Hea keskkond ei ole lihtsalt efektiivsuse kasvu näitaja vaid kui organisatsioon ei

tiivsust, samal ajal kulutades vähem energiat, kui keskselt kontrollitud süsteemid

sakümnendate aastate alguses tehtud uurimistöö näitas kontoridisaini mõjul ning

suuda töökeskkonna tegureid asjakohaselt korraldada, tekitab see negatiivse mõju

(Kurnitski jt., 2015, 21).Optimeerides sisekeskkonda võimaldame töötajatel täita

teadustöö tulemusena võib töökeskkonna paranemine parandada töötajate jõudluse

mitte ainult töötajate tootlikkusele, vaid ka nende tervisele, elustiilile ja töö- ja

tööülesandeid kõrgema võimekusega, kiirusega ja täpsusega (Rajat jt., 2018, 15).

taset (Sultan jt. 2016, 338). Vastavalt uuringus (Cooper jt., 2015, 15) osale-

eraelu tasakaalule. Seetõttu püüavad organisatsioonid pakkuda tõhusat töökesk-

Usaldades ruumi kasutajaid ning võimaldades neil oma keskkonda ise kontrollida,

nutele 1/3 töötajates arvas, et füüsiline töökeskkond mõjutab nende otsust firmasse

konda, kuna see mitte ainult ei suurenda töötajate tootlikkust, vaid ka on põhjuseks

toob kaasa töötaja suurema rahulolu, tootlikkuse ning sageli ka energiatõhususe

tööle tulla. Nii negatiivsed kui ka positiivsed tulemused on otseselt seotud töötaja

ettevõtte tasandi tootlikkuse kasvuks (Sultan jt. 2016, 335) . Ühendkuningriigis

(WGBC, 2014, 10).

töökeskkonnaga.

BCO (British Council of Offices) poolt koostöös Oxford Brookes ülikooli ja konsultatsioonifirmadega koostatud 2018 aasta raportis (Rajat jt., 2018, 6) välja toodud

Käesoleva magistritöö teoreetilise osa ülesehituse aluseks on võetud sotsiaaluuri-

Teine uurimisharu, mis on otseselt seotud töötajate tootlikkusega, on nende emot-

firmade vähese produktiivsuse hoonetega seotud põhjuseteks on firmade vähene

muses väljatoodud töökeskkonna stressi tekitamise aspektide raamistiku (vt Joonis

sionaalse ja füüsilise võimekus töötada ehk kui nad on motiveeritud, siis suureneb

investeerimine sisekeskkonda ning selle mõju töötajate stressi tasemele, muga-

10) hoone füüsilise keskkonnaga seotud osa, mida järgnevates peatükkides punk-

nende tootlikkus (Sultan jt. 2016, 335; Cooper jt., 2015, 28). Ka organisatsiooni

vusele ning tervisele. Investeeringud keskkonna kvaliteedi tõstmiseks tasuvad ena-

tide kaupa lähemalt uurin.

kultuuri ja juhtimispõhimõtteid ei saa alahinnata, kuna nende mõju võib ka hea ke-

masti ennast ära kahe aastaga (Kurnitski jt., 2015, 21).

Hoone füüsiline keskkond

Kohesed tagajärjed

Personaalsed motiivid ja hoiakud
Demograafilised faktorid
Vanus, sugu, tervis
Abielu staatus
Haridus
Sotsiaalne ja
kultuuriline taust

Sisekliima
Müra
Valgustus

Haige maja sündroom
Füsioloogilised
Näiteks - peavalud,
higistamine, lihaspinged
kõrge vererõhk ja pulss

Temperatuur
Õhu kvaliteet
Üldine sisekeskkonna kvaliteet
environment
Arhitektuur / Sisekujundus

Individuaalsed vajadused ja nende
suhteline tähtsus kontekstis

+ / -

Füsioloogilised
Psühholoogilised

Globaalne

Lokaalne

Hoone struktuur
Ruumide paigutus
Funktsionaalsed seosed

Ruumi kujundus
Mööbli paigutus
Interjööri detailid
Viimistkusmaterjalid
Värvid. Kunstiteosed
Loodus. Vaated
Keskkonna graafika

Kognitiivsed
Psühho-sotsiaalsed
Sotsiaalsed

Organisatsioonilised faktorid

+ / -

Psühholoogilised
Näiteks - närvilisus,
abituse tunne,
hirm, kurbus

+ / -

Stress

Kognitiivsed
Näiteks - töö võime vähenemine
raskused orienteerumises
Psühho-sotsiaalsed
Näiteks
- rahulolematus
ebamugavus
vähenenud kontrolli,
privaatsuse, territoriaalsuse ja
turvalisuse tunne,
ülerahvastatuse tunne
Sotsiaalsed

Näiteks - -sotsiaalse suhtlemise ja
sotsiaalse toetuse puudus

Joonis 10 - Kontseptuaalne raamistik, mis kirjeldab, kuidas füüsiline keskkond võib käivitada stressi põhjustava protsessi. (allikas: Rashid jt. 2008)
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Individuaalsed
toimetuleku
oskused

Negatiivsed keskkonnamõjud
Näiteks
- suurenenud müratase,
ebamugav temperatuur,
halb valgustus, halb õhu kvaliteet

Aeg

4.1. Sisekliima mõju tööviljakusele
Koos arhitektuurse ja sisekujundusliku lahendusega, mis määravad töökeskkonna
kogemuse, on olulised ka keskkonna siseklimaatilised tegurid. Läbi aastakümnete

4.1.1. Müra
Müra on vältimatu, kuid liigne müra, üle 80 dB, tüütab, vähendab kontsentratsiooni

On uuritud (Seddigh jt. 2016, 3) keerukate ülesannete lahendamist mürataseme

ja võib tekitada tervisekahjustus. Samas ka liiga vaikne keskkond, vähem kui 30

muutuses kontori tüüpide kaupa ning avastas, et suured avatud kontoriruumi näi-

dB, toob liigselt esile kõrvalised helid ja tekitab ärevust (Kurnitski jt., 2015, 14).

tasid olulist langust nende lahendamisvõimel, kuid üllatuslikult tuvastastati sama
efekt ka eraldatud kontoriruumidega, millest järeldati, et müra taseme kontrollimi-

on probleemseteks töökeskkonna aspektideks olnud müra, temperatuur, õhu kvali-

ne on äärmiselt oluline. Müra tajumisel on soolised erinevused ja selle tajumine

teet ja valguse kvaliteet, nende aspektidega rahulolematus tõi kaasa ka produktiiv-

oleneb tekitajast. Naised on müra suhtes tundlikumad. Olenemata soost on teiste

suse languse (Sultan jt. 2016, 338).

poolt tekitatud müra on häirivam kui enda tekitatud (Kurnitski jt., 2015, 14). Maksimaalsed müratasemed erinevate tegevuste jaoks on toodud järgnevas tabelis:

Töökoha sisekliima mõju ei ole vahetu, vaid mõjutatud paljudest aspektidest (vt
Joonis 10), mis muudavad mõju suurust ja iseloomu. Olulised on töötaja hoiakud

Tegevus 						dB(A)

ja motiivid, demograafilised faktorid, samuti töötaja individuaalsed vajadused ja

Füüsiline mitte-oskustöö (näit. koristamine)		

80

nende tähtsus töötaja jaoks antud kontekstis ning töötaja toimetuleku oskused. Tu-

Füüsiline oskustöö (näit. mehaanik)			

75

Füüsiline täppistöö (näit. seadistamine, treimine)		

70

leb arvestada ka sisekliima mõjude kestvusega (Kurnitski jt., 2015, 10).

Rutiinne administratiivtöö				70

Sageli võib esineda nende muutujate koostoimeid, aidates seeläbi kaasa stressi

Joonis 11 - Müra tase ja kestvus ja kuulmiskahjustuse risk

tekkimisele ( Kurnitski jt., 2015, 10). Töö stress on otseselt ja kaudselt mõjutatud

(allikas: Kurnitski jt., 2015, 14)

füüsilistest sümptomitest ja rahulolust (Aries jt. 2010, 537). Näiteks, sõltuvalt
põrandate ja pinnamaterjalide materjalidest, võib ruumi heli kvaliteet kas paraneda
või halveneda. Värvide kasutamise viis võib ruumi valgustus kvaliteeti parandada
või halvendada (Rashid ja Zimring 2008, 3), mis kõik mõjutavad töötaja kogemust
ruumis.
Hinnanguid keskkonnale ja selle mõju inimesele muudab adaptatsioon ehk kohanemine. Näiteks kõik teavad, kuidas silmad kas heleda päikese või pimedusega “ära
harjuvad”. Seetõttu võib arvata, et inimesed on tihti oma keskkonnaga harjunud
ning ei suuda või ei oska ise nõuda midagi paremat ning ettevõtetel puudub kindlus, mis see parem olla võiks.
Läbi viidud uuringud (Sultan jt. 2016, 337) näitavad, et organisatsioon peab tagama füüsilise töökeskkonnaga seotud tegurite nõuetekohase korralduse, et vähendada töötajate stressi mõju ning seeläbi suurendada tootlikust. Küsimus seisneb
selles ka meie nõuded sisekeskkonna siseklimaatilistele tingimustele on piisavad
tagamaks maksimaalset produktiivsust.
Kuigi koostoimed võivad varieeruda käsitlen järgnevalt Joonis 10 esimese tulbas
välja toodud igat aspekti üksikuna.

Füüsiline väga suurt täpsust nõudev töö			

60

Lihtne kommunikatsiooniga seotud administratiivtöö		

60

Intellektuaalse sisuga administratiivne töö 			

55

(näit. joonestamine, kujundamine)			
Kontsentreerumist nõudev intellektuaalne töö 		

Mürasaaste allikad hõlmavad ehitusmüra, maanteeliikluse müra, lennuliiklust jpm.

45

(näit. kontoritöö)					
Kontsentreerumist nõudev intellektuaalne töö 		

35

Kui me räägime müra mõjust tööl, on töö häirivaim müra samaaegne vestlus. Kuid

(näit. lugemine raamatukogus)

põhjus, miks me ei pööra sellele soovitud tähelepanu, on see, et müra ei anna sage-

Tabel 4 - Maksimaalsed müratasemed. (allikas: Kurnitski jt., 2015, 14)

li nähtavaid tulemusi, mistõttu enamik meist usub, et müra ei ole tervisega seotud
probleemide põhjuseks. Kuid uurimistööd (Sultan jt. 2016, 338) on näidanud, et
müra võib põhjustada inimeste tervisele ohtlikku mõju: väiksema tootlikus, ärritus

Tabelist 4 on näha, et mida rohkem tööülesanne nõuab kontsentreeritust, seda olu-

ja stressitaseme tõus on kõik kõrgema mürataseme tulemused. Müra mõjutab nii

lisem on vaikus ja töötajate segavate häälte eest kaitsmine. Kuna müra ja akus-

töötajate tervist kui psühholoogilist heaolu.

tiline privaatsus on ühtedeks peamisteks põhjustest rahulolematuseks on oluline
töötajate kaitsmine nii välise keskkonnamüra kui ka sisemise tehnoseadmete ja

Rahvusvahelises uuringus (Steelcase Inc. 2016, 233) tuvastati, et üheks vähem

teiste töötajate poolt tekitatud häirivate helide eest. Hetkel kehtivad heliisolatsio-

rahulolu tekkitavatest aspektidest on töötajatele töökeskkonnas taustamüra tase,

oni- nõuded eri ruumide ning siseruumi ja väliskeskkonna vahel ( vt. tabel 5). Suure

mille keskmine rahulolu 63% (madalaim Lõuna -Aafrikas 46 %). Häirimist umbes

avatud ruumi heli leviku osas nõuded puuduvad.

71% juhtudel põhjustab müra, samas kui heledus ja õhk põhjustavad häirimist
umbes 9% ja 20% ulatuses (Sultan jt. 2016, 338).

Normaalse kõne keskmine helitase on 50-60 dB, sosin ühe meetri kaugusel
~30dB. Seetõttu saab välja tuua, et kõik töövormid, mis nõuavad mõtlemist ja eriti

Müral võib olla märkimisväärne mõju tootlikkusele. Mittetahtlik tegevuse katke-

keskendumist nõuavad eraldatust ja akustilist barjääri vestlusest.

mine mürast tingitult kaotab keskmiselt 23 minutit, et uuesti samale lainele saada
(Browning jt., 2018, 4). 2012. aasta uuringus (The Velux Group, 2018, 13)

Mürast tingitud häirimiste vastu on kaks lähenemisviisi passiivne ja aktiivne.

arvutati, et hästi juhitud büroos oli keskmine tootlikkuse vähenemine müra häirivate

Passiivsed akustilised lahendused on materjalide füüsikaliste omaduste ära ka-

häirete tõttu tüüpilise kaheksatunnise tööpäeva jooksul umbes 70 minutit. Samas

sutamine, et blokeerida, neelata või kõrvale suunata (Browning jt., 2018, 4). Ak-

väidavad umbes 28% Euroopa kontoripõhistest töötajatest, et nad on avatud töö-

tiivne akustiline lahendus kujutavad endast ühtse taustafooni tekitamist, et üksikud

keskkonnas valjule mürale, seetõttu võib see number olla ka arvatust suurem.

häirivad helid ei tõuseks esile (Browning jt., 2018, 5).
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Sisepiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded

dB(A)

Õhumüra isolatsiooniindeks R´w		

4.1.2

Valgustus

Vastavalt EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” peab val-

Loomulik valgus olemasolu töökohal on 1/3 töötajate oluline faktor töökoha va-

gustihedus olema 300 lux kontoriruumides min. 50 % tööajast ning keskmine

48

likul (The Velux Group, 2018, 12), sellest hoolimata töötab 47 % töötajad ilma

päevavalgustegur 2%. Kuid valgustatus analoogselt müra tasemele, oleneb suuresti

uksega seinas				34

loomuliku valguseta ruumis (Cooper jt., 2015, 16). Loomuliku valguse tagatakse

konkreetsest tegevusest. Mida rohkem keskendumist tegevus nõuab, seda olulisem

töökeskkonda läbi akende. Nende kaudu on tagatud keskkonda nii õhuvool, valgus,

ja suurem valgusnõudlikus on. Orienteeruvad vahemikud antud alljärgnevas tabelis:

tööruumide vahel				48
tööruumide ja üldala vahel			
Taandatud löögimüraindeks L´n,w
tööruumide vahel				63
tööruumide ja üldala vahel			
Välispiirete heliisolatsiooninõuded (LpA,eq,T)

63

väliskeskkonna helid, ning seetõttu võib pidada neid üheks keskkonda enam mõjutavateks faktoriteks (Aries jt. 2010, 533-534).

Orienteerumine – koridorid, trepid 			

20-200

Tavatööd (lugemine, masinate kasutamine)		

200-750

Palju on uuritud valguse kvaliteedi mõjusid (Aries jt. 2010; Sultan jt. 2016) si-

Spetsiaalsed tegevused (kvaliteedi visuaalne kontroll)

750-5000

seruumides ja selle mõju produktiivsusele, töötajate mugavusele ja rahulolule.

Tabel 6 - Valguse tasemed. (allikas: Kurnitski jt., 2015, 14)

dB(A)

kabinettides, nõupidamisruumides			35
avatud bürooruum				40
dB(A)

Kuid lisaks mõõdetavatele väärtusetele on valgusel ka mitte-visuaalne mõju fü-

kabinettides, nõupidamisruumides			35

sioloogiale, kontrollides inimese bioloogilist kella. Regulaarsed valguse ja pime-

Tehnoseadmete helirõhutase ruumis (LpAmax)

avatud bürooruum				40
Tabel 5 - Heliisolatsiooninõuded büroohoonetele.
(allikas: EVS 842:2003, 11-13 )

Tegevus 						lux

duse rütmid on vajalikud meie keha toimimiseks ning une kvaliteedi tagamiseks.

Valgustuse vajadus suureneb ka vanadusega. Töökohtade valgustamisel tuleks

Nende tsüklite säilitamine tagab väljapuhkamise ja värskuse ning omab määravat

arvestada ka valguse ühtlase jaotusega, et ei tekiks liigseid kontraste taustsüs-

rolli vaimse tervise tagamises. Stress töökohas ning psühholoogiline kurnatus on

teemiga, liigseid peegeldumisi ning varje (Kurnitski jt., 2015, 14).

ohufaktorid une kvaliteedile. Sotsiaalne tugi on aga und parandav (Aries jt. 2010,
Ideaalne aktiivse akustiline lahendus selleks oleks vee voolamise hääl, mis

533-534).

mõjutab see ka meie bioloogilist rütmi ning vähendab unisust. Seda saavutame

inimesele on äärmiselt atraktiivne ning koos visuaalse kuvandiga (nt. video projektsioon seinal) moodustab rahustava keskkonna (Browning jt., 2018, 7-8).

Maksimaalselt tuleb ära kasutada päevavalgust, sest lisaks energia kokkuhoiule,

Valgust peetakse töötajate jaoks mugavuse loomiseks üheks olulisemaks elemen-

kitsamate hoonete mahtudega, kus päevavalguse ligipääs hoonesse on võimalik

diks (Sultan jt. 2016, 338; WGBC, 2014, 8). Valguse tingimusest sõltub, kas

suurema seinapinna kaudu (vt. joonis 12).

olemasolev valgus on kasulik või kahjulik tootlikkusele. Nii looduslik kui kunstlik
valgus mõjutab töö teostamist.
Siseruumis tehisvalguse kasutamine aitab meil täita tööülesandeid, mis nõuavad
intensiivset visuaalset tähelepanu, eriti juhul, kui puudub välisvalgus. Kuid valgus
on kasulik ka meie töövõime säilitamisel. Töötajate jõudlus ja heaolu sõltuvad valguse kvaliteedist (Sultan jt., 2016, 338). Kuid ainult valguse heledus ei ole töötajate jõudluse seisukohalt oluline, meil on vaja kohandada ka vajaliku valguse tüüpi
ja kvaliteeti, et parandada töötajate töökogemust ja tootlikkust. Kuna hämaras võib
tekkida väsimus ja see võib kahjustada ka tööviljakuse taset (Kurnitski jt., 2015,
15).
Ka värvitemperatuuril on mõju inimestele. Külm valgus, kõrge värvitemperatuuriga
(>6500 K), on stimuleeriv/ärritav ning soe valgus, väiksema värvitemperatuuriga
(<5000 K), rahustav. Päiksevalgust jääb kahe vahele oma värvitemperatuur 5000–
6500 K ning seda tajutakse valge valgusena. Töökeskkonnas eelistavad enamus
inimesi soojemat valgust (3000–5000 K), kuid on inimestel on valguse suhtes
subjektiivsed eelistused. Vältimaks ebameeldivustunnet, tuleks tööruumides vältida liiga külma ja liiga sooja valguse kasutamist (Kurnitski jt., 2015, 15).
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Joonis 12 - Loomulik valguse tagamine (allikas: autor)

4.1.3. Temperatuur

Standardse, kõikidele sobiva soojusliku keskkonna loomine on problemaatiline,

Õhutemperatuur ja produktiivsus on omavahel seotud. Tegemist on seosega, millel

Temperatuur on tähtis faktor töökeskkonnas ja enamus töötajate kaebusi tuleb sell-

kuid on välja toodud (vt Tabel 7) soovitavad keskkonna temperatuurid erinevat füüs-

on maksimaalse tulemusega optimum 22 °C (vt. joonis 13) ja nii madalamad kui

est, kui nende töökeskkond on kas liiga soe või liiga külm. Üle 80 % töötajatest on

ilist pingutust vajavate tööde jaoks (suhteline niiskus: 20 – 60%, õhu liikumine

ka kõrgemad temperatuuri väärtused vähendavad töö produktiivsust (Kurnitski jt.,

kogenud temperatuuri liigset tõusu või madalust ligi ¼ tööajast.

väiksem kui 0.1 m/s, normaalne riietus) (Kurnitski jt., 2015, 16).

2015, 17).

Tööviis					

Tööruumi temperatuur üle 23 ja alla 20˚ C võib vähendada töötaja produktiivsus
kuni 10 % (The Velux Group, 2018, 13). Uuringus analüüsiti ülesannete lahendamise võimekust, mis langes temperatuuridel üle 26°C märkimisväärselt (Rajat

t0

Istuv, mõtlemine					18-24

Lisaks on oluline välja tuua ka inimeste enda kontrolli võimalus end ümbritseva ke-

Istuv, manuaalne					16-22

skkonna üle. Nimelt on leitud, et isegi tagasihoidliku muutuse võimaldamine ruumi

Seisev, kerge manuaalne töö				

15-21

Seisev, raske manuaalne töö				

14-20

jt., 2018, 15). Kõrged temperatuurid mõjutavad ka sotsiaalset suhtlemist, tekitades

Raske töö						19

ülekoormatuse tunde ja negatiivseid reaktsioone (Kurnitski jt., 2015, 15).

Tabel 7 - Temperatuuri tasemed. (allikas: Kurnitski jt., 2015, 15)

kasutajale, võib tootlikuse kasvu parandada ühe % võrra (WGBC, 2014, 8).

4.1.4. Ventilatsioon
Oluline faktor ideaalse töötemperatuuri määramisel on töötaja kaal. On tähelda-

Vastavalt sisekliima nõuetele EVS-EN 15251:2007/AC:2012 põhjal on nõutud sise-

12 480 osalejaga ülemaailmses uuringus (Steelcase Inc. 2016, 233) tuvastati,

tud, et kõrgema kaaluga inimesed eelistavad madalamat ning madalama kaaluga

ruumi temperatuur büroohoones antud vastavalt sisekliima klassidele (vt. tabel 8):

et kõige vähem on töötajad oma töökeskkonnas rahul ventilatsiooniga, keskmine

inimesed kõrgemat temperatuuri töökeskkonnas. Ka niiskuse tase mõjutab tem-

rahulolu 61%, madalaim Hollandis 51 %.
Sisekliima klass

peratuuri taset büroos, mistõttu soovitatakse, hoida kontoris 60% niiskust, et luua

II		20-24		23-26

Ventilatsioon mõjutab nii soojusmugavust kui ka hinnangut õhu kvaliteedile (Kur-

III		19-25		22-27		

nitski jt., 2015, 18). Lisaks mugavusele mõjutab ta otseselt ka tervist ning pro-

IV		alla 19		üle 27

duktiivsust (WGBC, 2014, 8). Halva õhukvaliteedil on arvukalt negatiivseid mõ-

Tabel 8 - Temperatuuri normid bürooruumid. (allikas: EVS-EN

jusid töötajate tervisele, näiteks hingamisteede probleemid, peavalu ja väsimus.

Soojusmugavat keskkonda iseloomustavad järgmised parameetrid (Kurnitski jt.,
2015,15-16):
Optimaalne õhuniiskus 20 - 50%.

•

Õhuniiskus talvel < 20% ja suvel > 60% ebasoovitavad.

•

Liiga niiske õhk > 60% - on bakteritele, allergeenidele ja

		
•

mikroobidele soodus keskkond.

Liiga kuiv õhk < 20% - tekitab silmade ja limaskestade ärritust,

15251:2007/AC:2012)

Madal õhuniiskus, alla 40 %  vähendab ülesannete lahendamise

Kõik eelnevad võivad põhjustada töötajate tootlikkuse vähenemist ja halvendada töö
kvaliteeti (The Velux Group, 2018, 13 ; Sultan jt. 2016, 340).

Seoses produktiivsuse ja temperatuuri suhte seoses leiti kokkuvõtvalt (Kurnitski
jt., 2015, 21):

Mugava töökeskkonna on koht, kus töötajad saavad oma tööd teha asjakohaselt,

•

Temperatuuri vähendamine 1°C võrra, siis kui temperatuurid on üle

kuna see ei ole ainult puhas, vaid ka rahuldava temperatuuri, niiskuse ja venti-

24°C, tõstab kontoritöö produktiivsust ca 1,5%.

latsiooniga. Need mõõtmed on seotud õhukvaliteediga, kuna kõrgem soojustase

Temperatuuri tõstmine 20°C-ni tõstab kontoritöö produktiivsust 2%.

töökohal võib vähendada töötajate motivatsiooni ja vähendada töötaja töövõimekust

staatilist elektrit.
•

t0, jahutusperiood

I		21-23		23.5-25.5

meeldiv mõju töötajatele (Sultan jt. 2016, 340).

•

t0, kütteperiood

•

		võimekust (Rajat jt., 2018, 15).

ning suurendada südameatakkide tõenäosust töötajatele ( Sultan jt. 2016, 340).

•

Õhk ja selle nõuetekohane ringlus on üks kontori kujundamise oluline element, mis

•

Soovitatavad õhutemperatuurid (Kurnitski jt., 2015, 5-16):
•

suvel 22 - 26°C

hoiab ära töötajate ebakvaliteetse õhu sissehingamise (Sultan jt. 2016, 340). Üks

•

talvel 20 - 24°C

läbiviidud uurimistöö (Sultan jt. 2016, 340) leidis, et 40% mitte-kohalolekust oli

Soojust kiirgavad pinnad (> +4 C õhu temperatuuriga võrreldes)

tingitud halvast õhukvaliteedist, kuna töötaja kannatas halva õhukvaliteedi tõttu ja ei

		tekitavad ebamugavust (Kurnitski jt., 2015, 16).
•

suutnud oma töös osaleda.

Tuuletõmbus (õhu liikumise kiirus üle 0,2 m/s) mõjutab
ebameeldivalt eriti kerge töö korral (Kurnitski jt., 2015, 16).

Viimastel aegadel on enamikus kontorites paigaldatud kliimaseadmed, et säilitada
meeldiv atmosfääri- ja temperatuuritaset. Kuigi mehaaniline ventilatsioonisüsteem

Suhtelisel niiskusel on väiksem mõju soojusolukorra tunnetusele kui temperatuuril,

või kliimaseade tagab püsiva õhuvahetuse, on sellises hoones suurem tõenäosus

kuna inimene ei ole võimeline seda tajuma, vaid tunnetab seda kaudselt näiteks

hoonega seotud sümptomite avaldumiseks (nagu väsimus ja silmade, nina või kur-

naha kuivamise kaudu. 10 % suhtelise niiskuse muutus vastab tunnetuslikult 0,3 °C

gu ärritus) kui loomuliku ventilatsiooniga hoonetes. Seetõttu võib ideaalseks luge-

temperatuuri muutust (Kurnitski jt., 2015, 16).

Joonis 13 - Õhutemperatuuri ja suhtelise produktiivsuse seos
(allikas: Kurnitski jt., 2015, 17)

da hübriidsüsteemi, kus mehaaniline ventilatsiooni süsteem kui ka avatud aknad on
olemas (The Velux Group, 2018, 1, WGBC, 2014, 10).
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Kui võrrelda lubatud CO2 kontsentratsioonitasemeid uuringutest optimaalsetega on
Naturaalse ventilatsiooni kasutamine täielikult või osaliselt võib anda kokkuhoidu

vahe väga suur ning ideaaltingimuste saavutamiseks tuleb edaspidi kaaluda nor-

tervisekuludele 0.8-1.3 %, suurendada produktiivsust 3-18 % ning vähendada ven-

midest parema siseklimaatiliste tingimuste loomist.

tilatsioonile kuluvat energiakulu 47-79 % (WGBC, 2014, 21).
Optimaalseks ventilatsiooni tasemeks võiks lugeda 20-30 l/s, eelised suurenevad
Ruumide kõrguse suurendamine tavapärasega võrreldes võimalikult kõrgeks,

veelgi kuni 50 l/s piirmäärani (WGBC, 2014, 20). Ventilatsiooni suurendamine

tagab päevavalguse suurema ligipääsu ning annab võimaluse eri õhukvaliteediga

tõstab õhu tajutavat kvaliteeti ja vähendab tõenäosust haige hoone sündroomi tek-

kihtide tekkeks, mis võimaldab aeglustada ventilatsiooni kiirust, siiski tagades

kimiseks (Kurnitski jt., 2015, 15). Uuringute põhjal järeldati (Kurnitski jt., 2015,

suurepärase õhukvaliteedi hingamistsoonis ja tagades mugavama sisekliima ning

21, WGBC, 2014, 20), et õhuvahetuse kahekordistamine vähendab haigestumist

samas pakkudes kasutajatel soovitud avarust (WGBC, 2014, 21). Soovituslikuks

ja haiguse tõttu puudumist 10% - 35% ning suurendab kontoritöö produktiivsust

ruumi kõrguseks võiks olla minimaalselt 2.75 m ja sügavamate hoonete puhul 3.2

ca 1,5% ning iga 10% õhuga rahulolematute hulga vähenemine kasvatab konto-

m (Greenhill jt., 2017, 18).

ritöö produktiivsust ca 1%. Lisaks on vastavalt eri uuringutele selgunud, et kuni
11 % produktiivsuse kasv parema õhukvaliteediga ruumides ei ole haruldane näh-

Vastavalt sisekliima nõuetele EVS-EN 15251:2007/AC:2012 põhjal on nõutud

tus (WGBC, 2014, 8, 20). BCO raport (Rajat jt., 2018, 16) kohaselt aga ei ole

süsihappegaasi (CO2) tasemed büroohoones vastavalt sisekliima klassidele (vt.

hetkel kasutusel olevad ventilatsiooni ja haldussüsteemid piisavalt paindlikud, et

tabel 9):

optimeerida sisekeskkonna produktiivsust.
Sisekliima klass

CO2 kontsentratsioon CO2 kontsentratsioon

		üle välisõhu (ppm)		(ppm)
I		550		950
II		800		1200
III		1350		1750		
IV		üle 1350		üle 1750
Tabel 9 - CO2 kontsentratsioon bürooruumides. (allikas: EVS-EN
15251:2007/AC:2012)

Vaimse töö jaoks on oluline, et ventilatsiooni määr ei oleks väiksem kui 8 l/s
inimese kohta ning samaväärselt oluline on ka süsihappe kontsentratsioon, mis
parema võimekuse saavutamiseks peab olema madal, alla 1000 ppm (Kurnitski jt.,
2015, 20, Rajat jt., 2018, 15). Ühes laboriuuringus (WGBC, 2014, 20) suurenes
võime otsuseid vastu võtta 11- 23 % langetades süsihappe kontsentratsioon 600
ppm-le võrreldes 1000 ppm-ga.

Joonis 14 - Süsihappegaasi kontsentratsiooni ja õpitulemuse seos.
(allikas: Kurnitski jt., 2015, 21)
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Eelnevate punktide dünaamikat arvesse võttes peavad tehnosüsteemid olema kavandatud nii, et neid on lihtne ringi modifitseerida ja et nad on võimelised teenindama maksimaalselt erinevaid võimalikke ruumipaigutus kombinatsioone.

4.2. Arhitektuur ja sisekujundus
14 P ATTERNS

Hiljutine BCO raport (Harris jt., 2018, 7) defineeris produktiivsust nelja peamise

Visual
Connection
with Nature

muutujana: tervis, efektiivsus, tõhusus ja pühendumus. Produktiivsuse seisukohalt
on oluline tekitada keskkond, mis vähendaks stressitaset, pakuks võimalust kaitsta

Non-Visual
Connection
with Nature

ennast nii visuaalse kui akustilise liigse stimulatsiooni eest, kuid samas motiveeriks
ja pakuks sotsiaalset keskkonda suhtlemiseks ja kiiret ning vaba info levikut.

Non-R hythmic
S ensory S timuli

märksõnade kaupa. Käsitletavad märksõnad on järgmised: biofiilne disain, vaimset
tervist toetav keskkond, liikumist soodustav keskkond ning kodutunne.

4.2.1

Biofiilne disain

Kuna maailma rahvastik jätkab linnastumist, on inimeste suhe loodusega vähenenud

NATURE IN THE SP

ning on suuresti kattuvad vaatlen neid järgmises peatükkides tingimuste asemel

S TRESS R EDU C TION

COGNITIVE PERFORMANC E

E MOTION, MOOD &

*
*
*

Lowered blood pressure and heart rate

Improved mental engagement/
attentiveness

Positively impacted attitude
and overall happiness

*
*

*
*

AC E

Kuna paljud globaalsed ja lokaalsed tingimused tulenevad samadest märksõnadest

*

ning seetõttu on selle teadlik taastamine järjest tähtsam. Biofiilia on termin mis

Thermal
& Airflow
Variability

Presence
of Water

*
*

*
*

võeti kasutusele sotsiaalpsühholoogi Erich Frommi poolt juba 1964 aastal ning
leidis laialdasemat kõlapinda E.O.Wilsoni poolt 1984 aastal. Algselt looduse jäl-

Dynamic &
Diffuse Light

jendamisest eeskuju saanud arhitektuuri võtted on tehnoloogia arenedes pakkunud

*
*

(Brown, Barton & Gladwell, 2013; van den Berg,
Hartig, & Staats, 2007; Tsunetsugu & Miyazaki, 2005)

R educed systolic blood pressure
and stress hormones

(Park, Tsunetsugu, Kasetani et al., 2009; Hartig,
Evans, Jamner et al., 2003; Orsega-Smith, Mowen,
Payne et al., 2004; Ulrich, Simons, Losito et al., 1991)

Positively impacted on heart
rate, systolic blood pressure and
sympathetic nervous system activity

(Li, 2009; Park et al, 2008; Kahn et al., 2008;
Beauchamp, et al., 2003; Ulrich et al., 1991)

Positively impacted comfort,
well-being and productivity

(Heerwagen, 2006; Tham & Willem, 2005; Wigö, 2005)

R educed stress, increased
feelings of tranquility, lower heart
rate and blood pressure

(Alvarsson, Wiens, & Nilsson, 2010; Pheasant, Fisher,
Watts et al., 2010; Biederman & Vessel, 2006)

(Biederman & Vessel, 2006)

Perceived improvements in
mental health and tranquility

Positively impacted on
cognitive performance

(Mehta, Zhu & Cheema, 2012; Ljungberg,
Neely, & Lundström, 2004)

kus nad välja arenesid, andes keskkonna konteksti biofiilia hüpoteesile (Frumkin
jt., 2011, 231). Biofiilse arhitektuuri innovaatilisus tänapäeval seisneb loodusliku

NATUR AL AN ALOGUES

Biofiilne arhitektuur on lähenemine arhitektuurile, kus loodus ja arhitektuuriline

inimesed) arenevad kõige paremini sellistes tingimustes, mis sarnanevad nendega,

keskkonna tähtsustamises arhitektuuris samal ajal suurendades jätkusuutlikust (Al-

Stephen R., jt.,2011, 4 ). Looduskontakt võib samuti parandada tervist stressi
vähendamise kaudu (Frumkin jt., 2011, 231; Kellert, Stephen R., jt.,2011, 4).
Tabel 10 näitab keskkonna konsultatsiooni ja strateegiafirma Terrapin Bright Greeni
poolt koostatud biofiilse disaini aspektide ja nende mõju ülevaadet.

N ATURE OF THE SP

parandada meie heaolu ja kiirendab paranemist (Browning jt. 2014, 4; Kellert,

B iomorphic
Forms &
Patterns

Positively impacted concentration

Improved perception of temporal
and spatial pleasure (alliesthesia)

Improved concentration and
memory restoration

Observed preferences and
positive emotional responses

(Hartig et al., 2003; Hartig et al.,
1991; R. Kaplan & Kaplan, 1989)

(Alvarsson et al., 2010; Biederman &

Vessel, 2006)

E nhanced perception and
psychological responsiveness

(Alvarsson et al., 2010; Hunter et al., 2010)

(Parkinson, de Dear & Candido, 2012; Zhang,
Arens, Huizenga & Han, 2010; Arens, Zhang
& Huizenga, 2006; Zhang, 2003; de Dear
& Brager, 2002; Heschong, 1979)

(Windhager, 2011; Barton & Pretty, 2010; White,
Smith, Humphryes et al., 2010; Karmanov & Hamel,
2008; Biederman & Vessel, 2006; Heerwagen &
Orians, 1993; Ruso & Atzwanger, 2003; Ulrich, 1983)

Positively impacted circadian
system functioning

(Figueiro, Brons, Plitnick et al., 2011;
Beckett & Roden, 2009)

Increased visual comfort

E nhanced positive health responses;
S hifted perception of environment
(Kellert et al., 2008)

Observed view preference

*

(Vessel, 2012; Joye, 2007)

Decreased diastolic blood pressure

Material
Connection
with Nature

(Tsunetsugu, Miyazaki & Sato, 2007)

Improved creative performance

*
*

Prospect

*
*
*

R efuge

*
*
*

Mystery

*
*

R isk/ Peril

Improved comfort

(Tsunetsugu, Miyazaki & Sato 2007)

(Lichtenfeld et al., 2012)

Complexity
& Order

AC E

musaed 2011, lk 45).
Biofiilne disain vähendab stressi, parandab kognitiivset funktsiooni ja loovust,

(Li, Kobayashi, Inagaki et al., 2012; Jahncke, et al.,
2011; Tsunetsugu, Park, & Miyazaki, 2010; Kim,
Ren, & Fielding, 2007; Stigsdotter & Grahn, 2003)

Observed and quantified behavioral
measures of attention and
exploration (Windhager et al., 2011)

Connection with
Natural S ystems

ja adaptiivselt keskkonna teooriad viitavad sellele, et organismid (kaasa arvatud

(Barton & Pretty, 2010)

(Elyezadi, 2012; Kim & Kim, 2007)

välja uusi lahendusi tuleviku arhitektuuriks.

kontseptsioon ühinevad (Almusaed 2011, lk 41-42). Evolutsioonilise kohanemise

PREFERENC E

Positively impacted perceptual and
physiological stress responses

Observed view preference

(Salingaros, 2012; Hägerhäll, Laike,
Taylor et al., 2008; Hägerhäll, Purcella,
& Taylor, 2004; Taylor, 2006)

(Salingaros, 2012; Joye, 2007;
Taylor, 2006; S. Kaplan, 1988)

R educed stress

(Grahn & Stigsdotter, 2010)

R educed boredom, irritation,
fatigue (Clearwater & Coss, 1991)

Improved comfort and perceived
safety (Herzog & Bryce, 2007; Wang

& Taylor, 2006; Petherick, 2000)

Improved concentration, attention
and perception of safety
(Grahn & Stigsdotter, 2010; Wang &
Taylor, 2006; Wang & Taylor, 2006;
Petherick, 2000; Ulrich et al., 1993)

*

Induced strong pleasure response

(Biederman, 2011; Salimpoor, Benovoy, Larcher et
al., 2011; Ikemi, 2005; Blood & Zatorre, 2001)

R esulted in strong dopamine
or pleasure responses
(Kohno et al., 2013; Wang & Tsien,
2011; Zald et al., 2008)

© 2014 Terrapin Bright Green / 14 Patterns of Biophilic Design
Tabel 10 - Biofiilise disaini mustrid ja nende mõjusfäär. (allikas: Browning jt. 2014, 12)
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Looduselemendid keskonnas

Inimestel võivad liigse kontsentreerumise tõttu tekitada tähelepanu väsimus, mille

kõrgema ( kuni 15 %) heaolu taseme ning suurema produktiivsuse (kuni 6 %) (Coo-

Ruumis olev loodus tegeleb looduse otsese, füüsilise ja efemerse kohalolekuga

tulemuseks on mälukaotus, vähenenud keskendumisvõime ja kannatamatus ning

per jt., 2015, 19, 25). Samas on uuringud näidanud, et enamus töötajaskonnast

ruumis või kohas. Siia kuuluvad taimed, vesi ja loomad, samuti tuul, helid, lõhnad

pettumus inimestevahelistes suhtluses. Kokkupuude loodusega on vastukaaluks

tööpäeva kestel väliskeskkonnas aega ei veeda, mis on sageli seotud ettekujutus-

ja muud looduslikud elemendid. Üldised näited on potitaimed, lillepeenrad, lin-

seda efekti parandav, olles väsimust taastav ja parandades kognitiivseid võimeid

est hõivatusest ning nende töökultuur ei hõlma tegevusi väliskeskkonnas, seetõttu

dude söömiskastid, liblikate aiad, vee vulin, purskkaevud, akvaariumid, sisehoov-

(Frumkin jt., 2011, 231).

tähtsustub vaate osakaal veelgi. Vaade välja tagab lihtsa ligipääsu rohelusse, mitte
küll füüsiliselt, kuid alateadvuslikult, võimaldades taastavaid mikro pause (Lottrup

id ja rohelised seinad või rohelised katused. Tugevaima loodusruumi kogemused

jt. 2015, 2).

saavutatakse sisuliste, otseste seoste loomise kaudu nende looduslike elemen-

Osad uuringud on tähendanud suuremat produktiivsust ja suuremat rahulolu kesk-

tidega, eriti mitmekesisuse, liikumise ja mitme sensoorsete interaktsioonide kaudu

konnas, kus on palju taimi võrreldes taimedest vaba keskkonnaga (Lottrup jt.

(Browning jt. 2014, 9).

2015, 2). Toataimede kasutamine ruumis on äärmiselt oluline ning annab viis kor-

Akadeemilistes ringkondades tuntud “tähelepanu taastamise teooria” ütleb, et loo-

da suurema tõenäosuse rahuloluks kui taimevaba ruum. Eriti naiste kollektiivis, kus

duse vaatamine ja kogemine haarab aju erinevat osa sellest, mida kasutatakse suure

Looduselemendid keskkonnas käsitlevad seitset biofiilset aspekti (Browning jt.

selle tähtsuse osakaal on 1,5 korda olulisem kui meeste puhul (Lottrup jt. 2015,

keskendumisvõimega ülesannete lahendamiseks. Seetõttu järeldatakse, et looduse

2014, 9):

11). Looduslikud elemendid nagu toataimed, vee elemendid, värvitoonid roheline,

elementidega domineerivad keskkonda loetakse üksikisikule kasulikuks. Töökesk-

1. Visuaalne ühendus loodusega. Vaade looduse elementidele, elusüsteemidele

pruun ja sinine on osa topp viiest tööruumi elementidest. Sellele vaatamata selgus

konnas looduselementide pakkumisel saavad organisatsioonid oma tööjõus tagada

uuringus (Cooper jt., 2015, 16, 25), et 58 % töötajate tööruumides puudub igasu-

järjepideva tööjõu võimekuse taseme (Cooper jt., 2015, 20).

ja looduslikele protsessidele.
2. Mitte visuaalne ühendus loodusega. Kuulmis-, puute-, haistmis- või mait-

gune rohelus. Töötajad kes olid oma töökeskkonnaga rahul hindasis oma töövõimet

sestiimulid, mis tekitavad tahtliku ja positiivse viite loodusele, elusüsteemidele

2 korda suuremana kui keskmise või madala rahuloluga töötajad ning lausa 3 korda

K.Yildrim leidis oma akna läheduse töökohale uuringus et juba 2,8 m kaugus aknast

või looduslikele protsessidele.

suuremana vaate olemasolul loodusele (Lottrup jt. 2015, 11).

tekitab 1.6 kordse suurema rahulolematuse töökoha valgustuse privaatsuse ja ruumijaotuse suhtes, eriti võimendatud naiste hulgas, vanuselist eristust uuringu käigus

3. Mitte-rütmilised sensoorsed stimulaatorid. Määramatud ja hetkelised ühendused loodusega, mida võib statistiliselt analüüsida, kuid ei pruugi täpselt

Arhitektuuri- või sisekujunduse tunnused, mis määratlevad kontori kogemuse, on

ei täheldatud (Yildirim jt. 2007, 155-156). Teises uuringus (Aries jt. 2010, 534)

ennustada.

akna lähedus töökohast, aknast väljapoole jääva vaate omadused ja kontori jagavate

leiti, et kaugus aknas avaldab otsest mõju ka une kvaliteedile, kuna mõjutab li-

4. Temperatuuri ja õhuvoolu varieeruvus. Peened muutused õhutemperatuuris,

inimeste arv ehk sotsiaalne tihedus (Aries jt. 2010, 538). Töötaja rahulolu eel-

gipääsu valgusele ning selle loomulikule rütmile. Töötaja kes töötab aknaga ruumis

suhtelisel niiskusel, õhuvoolul naha pinnal ja pinnatemperatuurid, mis mat-

duseks on akna olemasolu ruumis. 74% töötajates eelistab töökohta akna vahetus

saab 173 % rohkem päevavalgust ning magab seetõttu keskmiselt 46 min. öösel

kivad looduskeskkonda.

läheduses (Yildirim jt. 2007, 155-156) ja 63 % usub, et päevavalgus mängib

rohkem kui akendeta ruumis töötaja (The Velux Group, 2018, 13). Hea uni tagab

olulist rolli nende produktiivsuses (The Velux Group, 2018, 13). Hollandis on

töötaja parema võime järgmisel päeval tööülesandeid täita. Akna lähedusel on ka

ligipääs aknale lausa kohustuslik ning vaateid väliskeskkonda blokeerida pole luba-

negatiivseid mõjusid, nagu valgusräigus, pimestamine ja ülekuumenemine (Aries

6. Dünaamiline ja hajutav valgus. Võimaldab valguse ja varju erinevat intensiiv-

tud (Aries jt. 2010, 539). Akna lähedus tagab lisaks loomulikule valgusele ka

jt. 2010, 534), seetõttu tuleb arvestada ka meetmetega nende vähendamiseks.

sust, mis aja jooksul muutuvad looduses esinevate tingimuste loomiseks.

vaate väliskeskkonda. Töökoha väliskeskkond ja vaated tööpinnalt välja moodus-

Samas leiti, et tagatud vaade ja väike tagasiaste aknapinnast vähendab oluliselt

7. Seos looduslike süsteemidega. Teadlikkus looduslikest protsessidest, eriti ter-

tavad ühtse terviku füüsilise töökeskkonnaga. Vaated loodusesse, sh ka veekogule

neid probleeme ning seetõttu rahulolu tõuseb märkimisväärselt. Uuringus täheldati,

visliku ökosüsteemi iseloomulikest hooajalistest ja ajalistest muutustest.

(Cooper jt., 2015, 21), vastandina linnakeskkonda on uuringute tulemusel leitud

et keskkonna negatiivsed aspekte kompenseerib vaate kvaliteedi ja huvitatus (Aries

kasutajate heaolu ja tervist edendavatena (Yildirim jt. 2007, 155-156; Lottrup

jt. 2010, 539).

5. Vee olemasolu. Tingimus, mis parandab koha kogemust vee nägemise, kuulmise või puudutamise kaudu.

jt. 2015, 1,14; Aries jt. 2010, 537, Cooper jt., 2015, 19, WGBC, 2014, 8).
Vabakujundusega pargi-taoline keskkond, koos suurte puudega ning võimalusega

Parim valgus töökohal on päevavalgus nii valgushulga, kui bioloogilise rütmi säili-

eraldatud istekohtadega annab suurima positiivse efekti rahulolule. Sama efekti ei

tamiseks. Selleks et päevavalgust maksimeerida on oluline tagada töökohtade lähe-

saavuta me aga niidetud murupinnaga, kuna alateadvuslikult vaatleme seda pigem

dus aknale. Kuigi sügavamate hoonete puhul on võimalik tagada päevavalgus ka

kui pinnavormi kui looduskeskkonnana (Lottrup jt. 2015, 13).

aatriumitega, siis nende puhul ei ole tagatud vaade nii lähedale kui kaugusesse,
mis on vajalik silmade puhkuseks ning stressi vähendamiseks taastavate mikro

Lisaks on täheldatud, et ligipääs rohelisse väliskeskkonda mängib olulist rolli töötajate rahulolus, võimekuses nagu parem töövõime, organiseeritus ja väsimustunde
vähenemine ning samas vähendab tõenäosust töötaja lahkumise osas (Lottrup jt.
Foto 14 - Varjestust pakkuvad puud ja vee-element. (allikas: Browning jt. 2014, 9)
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2015, 2) ja vähendab haigustest tingitud puudumiste mahtu (Cooper jt., 2015,
23). Looduselemendid nii sise- kui välisruumis tagavad töötajate märkimisväärselt

pauside mõjul.

M.Thalfeld analüüsis oma 2016 aasta doktoritöös (Thalfeldt 2016, 176) büroohoo-

Toidu kasvatamine tarbijatele võimalikult lähedal ning selle saavutamine linnakesk-

Hea biomorfsete vormide ja mustritega ruum tundub huvitav ja mugav, võib-olla

nete fassaadi energia-ja majanduslikku kulu ning jõudis järgmistele järeldustele:

konnas on võimalik eelkõige erinevate vertikaalfarmide või katusaedade lahenduste

ka põnev, mõtisklev või isegi imenduv. Meil on visuaalne eelistus orgaaniliste ja

•

ida, lääne ja lõuna fassaadidel on optimaalne 3-kordse paketiga aknad,

abil. Katusele rajatud kasvuhooned (Rooftop Greenhouses e RTG) on nii uutes

biomorfsete vormide suhtes. Kuigi meie aju teab, et biomorfsed vormid ja mustrid

sisemise varjestusega ja akna-seina suhtega 25-40%

kui ka juba olemasolevate katusepindadele projekteerinud kasvuhooned tõstmaks

ei ole elusolendid, võime neid kirjeldada kui elu sümboolseid kujutisi (Browning

põhjafassaadil on optimaalne 3-kordne klaaspakett sisemise

katusepinna kasutamise kasutegurit. Samuti sellisel teel tõstetakse rohelist pin-

jt. 2014, 38).

varjestusega ja akna-seina suhtega 40-60 %.

dala linna siseselt. Üldjoontes kasvatatakse sellistes kasvuhoonetes mullavabasid

akende paigaldamiskõrgus võiks olla 0.9 m põrandast, et see mõjutaks

taimekultuure. Põhiliselt on selline lahendus leidnud kasutamist Ameerikas, kuid

päevavalguse hulka tööpinnal

on hakanud levima ka Euroopasse (Pons jt.. 2015, 441-442). Rohelised katused,

madalaima energiatarbe annab välise varjestusega ja akna-seina suhtega

mis on rajatud katusepindadele mulla baasil kasvavate taimede jaoks annavad suure

60% ning 4-kordse klaaspaketiga, kuid antud lahendus ei ole enam kulu

panuse lisaks toidule ka katusetemperatuuri vähendamisele ning seetõttu ka hoone

optimaalne

energiatarbe kokkuhoiule. Lisaks temperatuuri alandamisele seob roheline mass ka

•
•
•

süsihappe gaasi ja toodab hapnikku (Barreca 2016, 724-725).
Aiad on sageli loodud tervist parandava efekti tõttu, seda eelkõige tervisasutustes
nn. tervendavate aedade nime all. Selle kohta on olemas ka empiirilised uuringud,

Teiseks suunaks hoone põhisele põllumajandusele on vertikaalsed farmid (Vertical

mis selle tervendavat mõju toetavad (Frumkin jt., 2011, 237). HMWhite kasu-

Farming e VF) (Pons et al. 2015, 441-442). Vertikaalsed farmid on hoonesse

tas New Yorgis katusekujundamisel nii rohealasid, puhkealasid, kui  ka veesilma

rajatud toidu kasvatamis üksused. Lisaks toidule peitub nende kasutegur ka hoone

Foto 16 - Suites Avenue hotell, Toyo Ito, 2009. Biomorfne vormilahendus koos dünaamilise

saavutades nii meeldiva ajaveetmis koha (vt. foto 15).

jahutuskoormuse vähendamises (kohati kuni 11%), kuna taimed toimivad varjes-

valguslahendusega. (allikas: Browning jt. 2014, 10)

tuse elementidena ja kastmissüsteem jahutab aurustumise toimel (Davis jt. 2015,
146-147, 158).

Looduses ei eksisteeri täiesti sirgeid jooni. Loodusessageli levinud kaar ja nurk on
120 kraadi (Browning jt. 2014, 38). Biomorfsed vormid ja mustrid on kunstlikult

Looduse analoogid

väljendatud looduse mustreid juba aastatuhandete jooksul, alates vanadest templit-

Looduslikud analoogid tegelevad orgaaniliste, elutute ja kaudsete looduse ilming-

est kuni kaasaegsemate näideteni, nagu Hotel Tassel Brüsselis (Victor Horta, 1893)

utega. Looduses leitud esemed, materjalid, värvid, kujundid, järjestused ja mustrid,

ja Gare do Oriente struktuur Lissabonis (Santiago Calatrava, 1998) Browning jt.

mis on inimloodud keskkonnas kunstiteoste, ornamentide, mööbli, sisekujunduse

2014, 38).

ja tekstiili näol. Koorikute ja lehtede immiteerimine, orgaanilise kujuga mööbli ja
looduslike materjalide (nt puitlauad, graniidist laudaplaadid) jäljendamine, mis
kõik on loodusega kaudselt seotud. Tugevaimad looduslikud analoogsed kogeFoto 15 - Tribeca katusekorteri aed, HMWhite, 2013. (allikas: https://www.architecturaldigest.

mused saavutatakse teabe rikkuse pakkumisel organiseeritud ja mõnikord arenevas

com/)

viisil (Browning jt. 2014, 10).

Üks võimalusi nii stressi vähendamiseks, kui ka tagamaks ligipääsu värskele toit-

Looduse analoogid hõlmavad kolme biofiilse disaini mustrit (Browning jt. 2014,

ainele ning looduskeskkonnale on hoonesse integreeritud toidu tootmine (Building

10):

Integrated Food Production e BIFP). Lisaks on selliste aedade positiivseteks aspek-

1. Biomorfsed vormid ja mustrid. Sümboolsed viited looduses püsivatele, mus-

tideks (Frumkin jt., 2011, 237):

trilistele, tekstureeritud või numbrilistele korraldustele.

•

kasutajate kuuluvus ja ühtsustunde loomine ning toetamine

•

keskkonna väärtuse tõstmine

minimaalse töötlemise kaudu peegeldavad kohalikku ökoloogiat või geoloogiat

•

ligipääsu tagamine värskele, toitainerikkale toidule

ja loovad selge seose asukohaga.

•

oskuste arendamine

•

heaolu ja vaimse tervise parandamine

•

füüsilise aktiivsuse julgustamine

2. Materiaalne ühendus loodusega. Looduslikud materjalid ja elemendid, mis

3. Keerukus ja kord. Rikas sensoorsed andmed, mis järgivad ruumilise hierarhiaga sarnaseid omadusi looduses.

Foto 17 - Hotell Tassel, Victor Horta, 1893. (allikas: https://www.theartstory.org/artist-horta-victor-artworks.htm)

Olukorras kus pole võimalik tagada vaateid loodusesse kompenseerib seda vaate
atraktiivsus või huvitavatus (Aries jt. 2010, 539). Kohas kus kontakt loodusega puudub loob looduse mimiteerimine alateadusliku seose loodusega, mis
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kompenseerib selle puudumist ning toob kaasa ka looduskontakti puhul esinevaid

roheline, et töötaja saaks tõhusalt töötada. Töökoha nutikas värvivalik mitte ainult

klaasmaja näol, kus hoone igast ruumist on tagatud vaated nii lähedale kui kaugu-

positiivseid nähtusi (Browning jt. 2014, 38).

ei suurenda töötajate loovust ja tootlikkust, vaid vähendab ka väsimust ja tervisega

sesse (vaata foto 18). Kaugevaade, üle 30 meetrit tuleks eelistatada lühematele

seotud küsimusi (Sultan jt. 2016, 338-339). Looduslikud värvitoonid nagu ro-

fookuskaugustele alla 6 meetrit, sest see annab suurema mugavustunde ja teadlik-

Disaini võtted, mis võivad aidata luua kvaliteetset keskonda on (Browning jt. 2014,

heline, pruun ja sinine mõjutavad meie keskonda positiivselt sarnaselt loodusele-

kuse ümbritseva keskkonna üle, vähendades seetõttu stressitaset, eriti olles üksi või

39-43):

mentidele (Cooper jt. 2015, 16, 25). Rohelise värvitooni kasutamine suurendas

võõras keskkonnas (Browning jt. 2014, 44).

•
•
•

Kasutage mustreid 2 kuni 3 tasapinnal või elemendil (nt põrandatasandil

loovust, kuid ei mõjutanud analüütilist võimakust (Browning jt. 2014, 40). Aktsent

ja seinal) suurema mitmekesisuse ja vaatevälja esinemise suhtes.

värvid nagu sinine, roheline ja kollane on seotud kõrgema produktiivsusega (Coo-

Vältige vormide ja mustrite liigset kasutamist, mis võib põhjustada

per jt., 2015, 25). Looduslike elementide seotus produktiivsusega on kultuuriruu-

visuaalset toksilisust.

miti erinev, nt. Indias on selleks eelkõige roheline värv, Saksamaal looduslike kivip-

Põhjalikumad muutused on kuluefektiivsemad, kui need on

indade maht ning Austraalias puidu kasutamine siseruumis (Cooper jt. 2015, 26).

projekteerimise alguses juba teada.
•

•

•

(Loodusliku) materjali ja värvi kogused tuleb täpsustada ruumi

Nii kunstis kui arhitektuuris esinem mustrite korduvust, kuigi mustrite suhet ja kor-

kavandatud funktsiooni alusel (nt taastav versus stimuleeriv keskkond).

duvuse rütmi on uuritud ei ole selle osas selget tulemust leitud. Mustrite kasuta-

tekitada materialide varieeruvus ja vältida ühe tooni kõrget 		

misel tuleb arvestada inimestele meeldib selge rütm ja mustrite korduvus, samas

kontsentratsiooni ruumis.

ei tohi tulemus jääda liiga igav või ühetulbaline. Liiga keerukad mustrite aga võivad

Võimalusel eelistada naturaalseid materiale, sest inimese retseptorid

põhjustada psühholoogilist stressi ja äärmuslikul juhul isegi iiveldust (Browning

eristavad reaalse ja sünteetilise materiali lihtsalt. Eelistada minimaalselt

jt. 2014, 42). Looduse mustrite, tekstuuride ja värvide varieeruvus, on eelkõige

töödeldud materjale loodusest.

see, mis toob meile rõõmu. Kui aknale juurdepääs puudub, tuleks mõelda, kuidas

Rohelise värvi lisamine võib aidata kaasa loomingulise keskkonna

me saaksime sellist varieeruvust sisetingimustes uuesti luua. Näiteks lisades pilte

Disaini võtted, mis võivad aidata luua kvaliteetset keskonda on (Browning jt. 2014,

parandamisele.

looduskeskkonnast või näidates loodusfilmi seinal (Cooper jt., 2015, 23-24).

44-51):

Foto 18 - Glass House, Philip Johnson, 1949. (allikas: https://www.architecturaldigest.com/)

•

Hoone orienteerumine nii et vaated nii sisse kui välja ulatuksid

Looduslike materjalide kasutamine ruumis tekitab mugava tunde. Uuringud on

Ruumi olemus

täheldanud mõõduka ( ˇ45%) puitkattega pinna olemisel ruumis vererõhu olulist

Ruumi olemus käsitleb looduse ruumilisi konfiguratsioone. See hõlmab meie kaa-

vähenemist ja pulsisageduse tõusu, koos ajutegevuse kasvuga. Sama efekti on

sasündinud ja õppinud soovi näha kaugemale meie lähiümbrusest. Meie võlub

tähendatud näiteks spas lõõgastudes (Browning jt. 2014, 40).

kergelt ohtlik või tundmatu, saladuslikud ja varjatud vaated. Tugevaima ruumikoge-

•

Kaugvaadete tagamine.

muse saavutamine toimub tahtliku ja kaasava ruumilise konfiguratsiooni loomise

•

Treppide avamine välisruumi, või hoonemahu sees paiknedes kasutada

Kõigi muude kontorikeskkonna faktorite hulgas käsitletakse värvi olulise elemendi-

kaudu, mis on seotud ka ruumi seosega looduskeskonnaga ja looduslike mustritega

na töötajate tootlikkuse mõjutamisel. Värv ei tekita mõju füüsiliselt inimkehale, vaid

(Browning jt. 2014, 10).

mõjutab nende tootlikkust ja heaolu läbi mõju inimese meele ja vaimule. erinevad

võimalikult kaugele.
•

Projekteerimine olemasoleva või planeeritud savannilaadse keskkonna
ümber.

klaaspindasid vaadete saavutamiseks.
•

Kõrged laed  (3.6 - 5.4m ) tagavad paremad vaated.

•

Varjupaika pakkuvad ruumid peaksid olema ülejäänud keskkonnast

inimesed seostavad erinevaid värvidega eri tähendusi. Erinevad tegevused vajavad

Ruumi olemus hõlmab nelja biofiilse disaini mustrit (Browning jt. 2014, 10):

		

erinevaid värve ja sobimatute värvide valik võib põhjustada probleeme (Sultan jt.

1. Vaade horisondile. Piiramatu vaade kaugusele, vaba ülevaade ümbruskonnale.

•

2016, 338-339). On suur väljakutse büroo haldamisele, võimaldada igaühele oma

2. Varjupaik. Keskkonnatingimustest või peamisest tegevusvoolust eemaldumise

eelistatud värve. Seetõttu peab enne kontori värvi valimist arvestada kolme olulise
muutujaga (Sultan jt. 2016, 338-339):

võimalus, kus inimene on kaitstud.

madalamad ning eristuva valguslahendusega.

Kaarjas pindade kasutamine tõmbab inimesi ruumi ning avab eri vaateid  
ruumis liikudes.

•

Valguse ja varjude mäng pakub saladuslikku efekti.

3. Saladuslikus. Ahvatlus, mis saavutatakse osaliselt varjatud vaadete või muude

•

töö funktsioon

sensoorsete seadmetega, mis meelitavad üksikisikut keskkonda sügavamalt

Saladuslikus vajadus seisneb inimeste vajaduses ümbritsevat keskkonda mõista ja

•

füüsiline asukoht

avastama.

uurida. Ootusärevus ja põnevus tekitab ajus heaolutunnet ning seetõttu on kontrol-

•

emotsioonide tüüp.

4. Risk / oht. Kindlaksmääratav oht koos usaldusväärse kaitsega.

Nt. reklaamiga, tarkvaraprogrammide ja moekujundamisega seotud töö toimub
tõhusalt, kasutades soojades toonides värve nagu punased ja oranžid värvid. Töö,

Ideaalne vaade tagab vaate nii lähedusse kui ka horisondile koos taevajoonega (Ar-

mis nõuab suuremat kontsentratsiooni, nõuab mahedamaid toone nagu sinine ja

ies jt. 2010, 534). Heaks näiteks selle saavutamisest on arhitekt Philip Johnsoni
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litud riskitunne meile meeldiv kogemus (Browning jt. 2014, 48-50).

Sellist kontrollitud riskikogemust pakum meile näiteks Los Angelesi kunstimuuseu-

4.2.2

Vaimset tervist toetatav keskkond

mi juures paiknev Michael Heizeri kunstiteos, kus reaalne oht pähekukkumiseks on

Mõnedel kohtatel on positiivne mõju vaimsele tervisele ja heaolule. Järgnevas ta-

Uuringud on tõestanud, et mida suurem tihedus seda rohkem esineb ebamuga-

välistatud aga alateadvuslik tunnetus selles võimalikuses on olemas.

belis on välja toodud aspektib, mis mõjutavad keskkonna mõju vaimsele tervisele:

vustunnet. Mida suurem on rahvahulk ja nende aktiivsus, seda raskem on kesken-

Ruumide jaotus määrab keskkonna sotsiaalse tiheduse ehk inimeste arvu ruumis.

dumine ning suurem tõenäosus õhu kvaliteedi languse osas (Aries jt. 2010, 538).
Leesman töökohauuringus (Leesman, 2018, 21-23), kus vaadeldi 151 770 töötaja
töökohti 971 eri kohas üle maailma, said kõrgeima hinnangu nii produktiivsuse kui
ka rahulolu suhtes, töökohad, mis omasid töökohtade vahel enim ruumi. Üllatavalt
konkreetse töökoha suurus märgatavat rolli ei mänginud vaid tulenes pigem kultuurilisest taustast.
Teabevahetuse meetod, mida organisatsioon kasutab oma eesmärkide avalikustamiseks, on tuntud kui kommunikatsioon. Suhtlemist käsitletakse kui ideede, emotsioonide ja arvamuste ülekandmist inimeste vahel ja tööjõu omavahelist suhtlemist
Foto 19 - Michael Heizeri kõrgeletõstetud maht Los Angelesi kunstimuuseumi juures. (allikas:

suurema osa ajast tuleneb uute ideede ja võimaluste arendamisest. Ilma kommu-

https://www.arch2o.com/levitated-mass-michael-heizer/)

nikatsioonita ei ole meil lihtne mõista tundmatuid fakte ja eluga seotud lugusid.
Teabevahetus eeldab teabe edastamist ühelt töötajalt teisele ning vastutab ka
töötaja tavapärase töö kujundamise eest. See kommunikatsioon ei ole mitte ainult
Tabel 11 - Vaimset tervist toetavad ja mittetoetavad tegurid(Sullivan jt., 2011, 108)

oluline vahend neile, kes soovivad olla töörühma tõhusaks osaks. Organisatsiooni tippjuhtkond kasutab organisatsiooni tulemuslikkuse optimeerimiseks tõhusat
suhtlemist oma konkurentsieelise arendamiseks ja säilitamiseks (Sultan jt. 2016,

On tavaline, et inimesed seostuvad kohtadega, mis on nende elus olulist rolli

338), seetõttu on äärmiselt oluline tekitada eri võimalused kommunikatsiooniks ja

mänginud. Inimestel on sageli emotsionaalsed sidemed kohtadega, millega seos-

mõttekäikude arendamiseks.

tuvad positiivsete kogemused ja mälestused. Üksikisikud sidemed on seotud neile
atraktiivsetena mõjuvatele kohtadele, mis toetavad positiivset sotsiaalset suhtlust ja

Lisaks suhtlemise toetamise ja võimaluste tekitamisele on äärmiselt oluline selle

sotsiaalsete sidemete arengut. Ei ole lihtsat valemit, mida arhitektid ja planeerijad

planeerimisel arvestada sellest tekkivat mürataset. Sest müra leviku tõkestamine

saavad kasutada positiivsete emotsionaalsete sidemete loomiseks inimese ja koha

on otseselt seotud ruumide paigutuse ja eraldustega. Ruumide asetus ja plaan-

vahel, kuid on võimalik selle tekke tõenäosust suurendada. Oluline on see seetõttu,

ilahendus mõjutab nii otseselt kui kaudselt töötajate rahulolu ja tootlikust. Faktor-

et inimesed, kes tunnevad emotsionaalset sidet keskkonnaga, näitavad suuremat

id, mis mõjutavad töötajaid on sotsiaalne tihedus, töökoha lahendus, puhke- ning

pühenduvust, teatavad kõrgemat heaolu taset ja on vähem tõenäolised keskkonna

sotsiaalsete ruumide asetus. Need tegurid mõjutavad otseselt mürataset, kesken-

vahetajad (Sullivan jt., 2011, 108).

dumist, koostööd, konfidentsiaalsust ja loovust (WGBC, 2014, 9). Briti veteranist
reklaamimees ja paljude raamatute autor Roger Mavity on öelnud (Mavity,2019,

Keskkond võib mõjutada sotsiaalsete sidemete tekkimist ja säilitamist. Kahjustatud,

tsit: Clark, 2019):

ülerahvastatud ja ohtlikud tingimused on seotud sotsiaalse tagasitõmbumisega ja
takistavad inimestel sotsiaalsete suhete loomist. Raske liikluse lähedusest tingi-

"Esimene asi, mis aitab loovust on üksindus. Loovus on pigem

tud suurenenud müra mõjub negatiivselt suhtlusele naabritega (Sullivan jt., 2011,

üksikisik kui kollektiivne tegevus.”

109). Kuid keskkond võib ka edendada sotsiaalset suhtlust, pakkudes mitte-formaalseid sotsiaalse suhtlemise võimalusi. Ühine ruum, mis ei ole rahvarohke või

Ta tõi välja ka tänapäeva probleemse aspekti kuidas eraldatust tekitada pigem laial-

lärmakas soodustab näost-näkku kontakte, mille kaudu kontakti järjepidev tekita-

daselt levinud avatud kontorite sees (Clark, 2019). Grupitööna produktiivsuse ja

mine loob sotsiaalsed suhted (Sullivan jt., 2011, 109).

loovuse kasv pole alati garanteeritud, jagatud vastutuse tõttu. See efekt on tuntud
Maz Ringelmanni efektina, kes esimesena pani tähele, et indiviidi produktiivsus
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langeb grupi suurenedes. Seda efekti on uuritud juba 70-ndatel, hilisemates uu-

Mööbli ergonoomika mitte ainult ei suurenda töötajate tootlikkust, vaid vähendab

ringutes on leitud aga, et produktiivsus suureneb 4-6 liikmeliste gruppide puhul

ka võimalikke juhtumeid, mis võivad töötajate tervist kahjustada (Sultan jt.2016,

(Ingham jt. 1974, 371).

338).

•

Pakkuda mugavusi ja teenuseid (toit, heaolu, üritused jne) mitmekesise
tööjõu jaoks.

•

Tegevuspõhised ruumid koostööks, koondumiseks, loovust ja
konfidentsiaalsust.

Harvard Bussiness School´i professor Teresa Amabile, kes on aastakümneid

Visuaalne privaatsus ümbritsevast keskkonnast on saavutatud 1.27-1.32 m kõr-

uurinud loovust rõhutab loovuse ja innovatsiooni loomise vasturääkivusest müra ja

guse eraldusega istuva töökoha juures ja 1.67-1.77 m kõrguse eraldusega püstises

4.2.3

tähelepanu häirivas töökeskkonnas. Ta on öelnud:

asendis. Soovituslikuks minimaalseks eralduseks on 1.5 m et tagada nii visuaalne

12 480 osalejaga ülemaailmses uuringus töökohaga osadeks rahulolematuse

kui akustiline privaatsus. Uuringu tulemus täheldab suuremat rahulolu kõrgema

põhjustavad aspektid olid: liikumise vähesus tööpäeva jooksul, füüsilise liikumise

"On inimesi, kes näivad olevat võimelised kohvipoodides tege-

eraldusega võrreldes madalama variandiga (Yildirim jt. 2007, 155). Oluline on

puudumine, sotsialiseerumise vähesus ja info piiratus (Steelcase Inc. 2016, 20).

ma tõesti tipptasemel loomingulist tööd. Kuid enamik inimesi ei

ka töötajate enda võimalus ümbritsevat keskkonda muuta või täiendada, eriti naiste

ole selleks võimelised. Nad peavad olema segavatest faktoritest

puhul (Hoendervanger jt., 2018, 4) nt. plakatite ja taimede näol, mängib suurt

Et tagada mugav ja ohutu keskkond, peaks väliskeskkonna üldplaan looma väli-

vabas füüsilises keskkonnas." (Amabile, 2019, tsit.: Clark 2019).

rolli organisatsiooni kuuluvus- ja heaolutunde ja produktiivsuse osas (Lottrup jt.

ruumi hierarhiad, mis määratlevad selgelt jalgsi, jalgrattasõidu ja autode erinevad

2015, 2).

tsoonid, et jalgratturid ja jalakäijad tunneksid end turvaliselt. Arvestama peab jalgsi

Liikumist soodustav keskkond

liikumisteid, jalgrattarajatise infrastruktuuri ja lihtsat juurdepääsu ühistranspordile.
Keskkonnal on võime leevendada ka vaimset väsimust ja taastada inimese koha-

Kontorite tegevuse rühmitamisel on erinevaid lähenemisviise. Põhiliselt jagunevad

Kõnniteedel ja jalutuskäikudel peaks olema vahelduv visuaalne huvi, varju ning

loluks ja keskendumiseks. Kohad, mis hoiavad meie tähelepanu õrnalt (näiteks

need järgmistesse kategooriatesse (Kämpf-Dern ja Konkol, 2017, 214):

päikse vaheldus, pindade mitmesugused tekstuurid, värvid ja taimed (Heidel jt.,

puude ja rohu või veekogu rohelises ruumis) võimaldavad inimestel vaimsest vä-

•

individuaalne töö, nt. mõtlemine, kirjutamine, esitamine, telefon.

2011, 199).

simusest taastuda. Looduslikud tingimused ja stiimulid, nagu rohelised maastikud,

•

meeskonnatöö ja rühmatöö, nt. suhtlemine, konsulteerimine, arutelu,

haaravad meid märkamatult, ilma vaimse pingutuseta, taastades seega võimet olla

ajurünnakud.

Tööle kuluv aeg 45 minutit või rohkem on otseselt seotud üldise kehvema rahulo-

kohal ja keskendunult (Sullivan jt., 2011, 110).

•

luga, stressi kõrgema tasemega, hea tuju vähenemisega ja halvema tervisega ning

tööd toetavad tegevused, nt. varustamine töövahenditega, trükkimine,

skaneerimine, ladustamine.

toob kaasa ka töötajate pühendumise vähenemise (Harter ja Blacksmith, 2012).

Ülerahvastatud, mürarikkad ruumid tekitavad stressi, eriti vähem sotsiaalsete isikute

•

Et vähendada tööle jõudmise aega ning julgustada autole alternatiivsete liikumis-

puhul. Liigne rahvahulk seostub agressiivsuse kasvu ja ohutunde tõusuga (Sulli-

mine, lõõgastumine.

sotsialiseerumis- ja puhketoimingud, nt. vestlemine, söömine, sporti-

vahendite eelistamist, peaks asukoht olema valitud väga hea ühistranspordiühendusega, turvalise ligipääsuga jalakäijatele ning ühendatud kergliiklusteede võrku.

van jt., 2011, 112). Ka vähene juurdepääs päevavalgusele võib paljudel inimestel
tekitada talvedepressiooni ehk sesoonset masendust. Kõik need tingimused mõ-

Põhiliste teenindavate ruumide nagu toaletid, puhkeruumid, söökla, printimine ja

juvad inimesele negatiivselt ning pärsivad nende võimet toimida efektiivselt. Kehv

varustuse lao asukoht oluline, et ei oleks põhjendamatut ajakulu ning kaastööta-

Jalgrattaga eelistamisel on naiste puhul orienteeruvaks distantsiks kodu ja sihtkoha

negatiivne keskkonna kvaliteet suurendab märkimisväärselt tõenäosust depressio-

jate häirimist, kuid samas oleks tagatud piisav liikumine ja juhuslik sotsialiseeru-

vahel 6,6 km, meeste puhul 11,6 km (Heinen jt. 2009, 62). Seetõttu võib pidada

oniks. Kuid liikumist soodustavad keskkonnad võivad seda mõju vähendada ja ravi-

misvõimalus. Ruumid nagu köök, (sealhulgas ligipääs söögile ja joogile) muudab

oluliseks asukohast 7 km raadiuses igapäevaseks eluks vajalike funktsioonide nagu

da (Sullivan jt., 2011, 111). Oluline on ka hoone selge ülesehitus ja struktuur ning

töökoha töötaja silmis ihaldatumaks (Greenhill jt., 2017, 21). Eraldatud ruumid

elamispindade, kui toetava struktuuri olemasolu nagu lastehoid, toidupood, söögi-

väliskeskkonnas orientiiride nähtavus. Kuna ebamugavus ja eksimistunne tekitab

kontsentratsiooniks ja mõttetööks annavad võimaluse keskenduda täielikult tööüle-

kohad, apteek, treeningvõimalused jpm.

ärevust ja vähendab positiivset kogemust (Sullivan jt., 2011, 114).

sandele ilma häirivate teguriteta. Niisiis on oluline tekitada tasakaal kõikide ruum-

Sisekujundus mõjutab kontori keskkonda. Ruumikas, vaikne, mugav ja puhas

itüüpide vahel ning arvestades rahuloluuuringute tulemusi on keskendumine suht-

Aktiivne disain ja treenimisvõimalused annavad töötajatele võimaluse tervislikku

lusaladele ning nende akustilisele eraldusele tööalast prioriteediks.

seisundit parandada. Seda soodustada hoone nn. aktiivne disain ja eriotstarbelised
ruumid ning nende kasutusvõimalused, nagu spordisaalid, jalgrattahoidla ja hal-

keskkond põhjustab vähem ärritust, keskendumisprobleeme, stressi ja haiguste
levikut (Aries jt. 2010, 539). Toolid, kirjutuslauad, riiulid, sahtlid jne on osa kon-

Vastavalt BCO raportile (Harris jt., 2018, 8) võiks olla uue keskkonna põhiprin-

jastatud ruum või keskkond. Taolised ruumid võivad olla nii büroohoone mahus

torimööblist ja kõik need vastutavad nii töötaja tootlikkuse suurenemise ja vähene-

tsiibid:

kui ka lähipiirkonnas. Vähesed uuringuid, mis käsitlevad treeningu ja büroopõhise

mise kui ka organisatsiooni toimimise eest. Üheks kõige olulisemaks probleemiks

•

Ruumi kasutamine ettevõtte kultuuri ja väärtused väljendamiseks

tootlikkuse vahelist seost, viitavad väiksemale arvule haigepäevadele neile, kes jal-

kontorimööbli valikul on nende ergonoomika. See on oluline, kuna töötajad ka-

•

Viia inimesed kokku, et luua ühised eesmärgid.

gratastega tööle sõidavad (WGBC, 2014, 9).

sutaksid neid kogu tööl veedetud aja jooksul. Ergonoomilise mööbli kasutamine

•

Disain tagab pideva kohanemisvõime ja mitmekülgse kasutamisviisi.

suurendab tõenäosust, et töötaja tunneb end neid esemeid kasutades paremini.

•

Luua ja hallata meeldejäävat kogemust, et meelitada talente.
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Eestis on sõltuvus autost suurenenud märkimisväärselt. Tööle minekuks kasutab

•

Minimaalne laius 1.4 m

autot iga teine töötaja (Leesment, 2018), alternatiivsete liikumisviiside (sh. jal-

•

Esteetiliselt kutsuv ( nt. maal, muusika, päevavalgus, vaade välja, loodus

•

väliskeskkond (loodusekeskkonna lähedus) ja asukoht
(ohutus ja teenuste kättesaadavus)

likud elemendid)

gratas) osakaal tööleminejate hulgas on aastatega kahanenud. Samas on jalgratta

Parmimaid tulemusi Leesman+ uuringus töökohtade produktiivsuse ja rahulolu

vähese kasutamise põhilise põhjusena välja toodud turvalisus ja jalgrattateede
puudumine, kui ka jalgrataste hoiustamise probleem (Thompson 2012,6-7;

Aktiivsemat elustiili julgustades peaks neile lisama ka treenimisruumid ning ajalise

suhtes saavutasid mingisuguse naabrussüsteemi (või perekondade) rakendamine,

Heinen jt. 2009, 66). Oluliseks peetakse ka pesemisvõimaluste ning riietusruum-

ressursi tööpäeva jooksul treenida. Teha treenimine kättesaadavaks töötajatele, kas

kus töötajal on kodubaas või talle määratud meeskonna ala (Leesman, 2018, 31).

ide olemasolu koos hoiustamise võimalusega. Turvalised kinnised jalgratta parki-

hoonesiseste või lähikeskkonnas treeningruumide või treeningklubi kompensat-

Ringelmanni effekti arvestades võiks need töökobarad olla 4-6 liikmelised, mis

misalad peaksid olema ettenähtud max 200 m kaugusel hoone sissepääsust min.

siooni teel, võimaldab neil olla tööülesannete lahendamisel ergas ning energiline

oleks vastavalt kasutajate eelistele disainitud ning üksteisest akustilise mugavuse

5% töötajatele, lisaks lühiajalised hoiustamise 2,5 % töötajatele (WBI 2017, 116).

(WBI 2017, 108).

saavutamiseks eraldatud.

Nagu eelnevalt juba korduvalt mainitud on looduskeskkonna lähedus oluline nii

4.2.4. Kodutunne (Homelikness)

Selline lahendus pakub töötajale turvatunnet sobiva töökoha olemasolu ilma seda

töökoha vaadete, kui puhkepausidel ligipääsu tagamiseks vähendamaks nii stressi,

Paremaks sisekeskkonna, nii sotsiaalse kui füüsilise saavutamiseks, võiks aluseks

otsimata ning pakkub võimalust ka ala isikupärastada. Perekeskset lähenemist

kui suurendades töötajate rahulolu. Aktiivsuse tõstmise võimaluste parandamiseks

võtta perekonna ja kodu ülesehituse. Meie ajastul on sageli selged piirid kodu ja

toetab ka teenuste kättesaadavus, eriti lapsehoid, mis võib olla põhjuseks tööta-

on vajalik pakkuda töötajatele nii sotsiaalseid kui aktiivseid aja veetmis võimalusi

töö aja vahel sassis ning tehnoloogia võimalustest tulenevalt oleme kättesaadavad

mise ja mittetöötamise vahel Vähestes uuringutes, mis on püüdnud seda mõõta, on

väliskeskkonnas nagu väline treeningsaal, lauatennis või piknikulauad mugavaks

ning informatsioonile avatud 24 tundi. Oma kodu tekitab üldiselt kõigis rahulolu ja

finantsmõju tööandjatele märkimisväärne (WGBC, 2014, 9).

lõunapausiks.

mugavust ning sellest tulenevalt võiks võtta seda ka kui töökoha strateegiat.

Soovituslik 30 minutit mõõdukat liikumist päeva jooksul (Dunstan jt., 2012,

Homelikness ehk kodutunde tekitamine keskkonna näol on uuritud kui kontsept-

369) ning liigutamine iga 30 min tagant (Healy jt., 2013, 45) aitaks terviseriske

siooni eelkõige meditsiiniasutuste puhul. Tänaseni ei ole suudetud täpselt paika

ennetada ja seeläbi vähendada haiguste tõttu puudumiste mahtu või vähenenud

panna täpseid füüsilisi, kui ka sotsiaalseid faktoreid, mis seda mõjutavad (Rijnaard

töövõimet ning seeläbi suurendada töötaja produktiivsust. Mõõdukas treening, 2,5

jt. 2016, 2).

h nädala jooksul, vähendab suremuse riski ligi 20 % (WBI 2017, 112). Ka kontori

2618 artikli kokkuvõttes kujunesid välja järgmised punktid (Rijnaard jt. 2016,

lahendus mõjutab haiguspäevi, näiteks eraldatud kontoriruumid tähendavad vähem

4–13):

pisikute edasikandumist töötajate vahel, mis omakorda väljendub vähemates hai-

•

psüholoogilised aspektid:

guspäevades, vähem külmetushaigusi ja töötajate paremat enesetunnet (Seddigh

•

isiksuse tunnustamine.

jt. 2016, 2).

•

harjumuste ja väärtuste säilitamine ja tunnustamine

•

iseseisvus ja kontroll

•

kohanemine

Suurendamaks inimeste liikuvust ja seeläbi ka tervist, on oluline läbi mõelda hoone
sisemised liikumisvõimalused ning korruste ühendused. Üldjoontes on inimesed

•

sotsiaalsed faktorid:

mugavad ning tihti eelistavad lihtsamat teed, kuid kui teha vertikaalne liikumine

•

sotsiaalne läbivus ning sõprussuhted ülemustega

hoone siseselt pilkupüüdvaks ning hästi ligipääsetavaks, siis pakuks trepil liikumine

•

sotsiaalne läbivus töötajate vahel ning sõprussuhted

mõõdukat lühiajalist treeningu võimalust ja ootamatuid juhuslikke kohtumisvõima-

•

pere- ja sõprussuhete toetamine

lusi teiste töötajatega.

•

lemmikloomade võimaldamine

•

ühised tegevused

Et seda inimestele kutsuvamaks teha on inimeste tervise parandamisele keskenduv

•

füüsiline keskkond:

Well Building Institution välja pakkunud järgmised kriteeriumid (WBI 2017, 110):

•

privaatsus, oma koha olemasolu

•

Püsiv ligipääs treppidele

•

avalik suhtlusruum arvestates perekondliku suurust

•

Kergesti leitav sissepääs trepikotta, sh ka juhatav silt liftide juures

•

ruumi isikustamine

•

Max 7,5 m kaugus hoone peasissepääsust või vastuvõtuletist

•

tehnoloogiline tugi ning mugavus

•

Visuaalselt nähtav ning hoonesse sisenemisel asetus ligemal kui liftidele

•

vaated ja mõju. kodutunde tekitamine

pääs
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5. KOKKUVÕTE

SUMMARY

Lõputöö peaeesmärgiks on välja selgitada töökeskkonna istuva tööviisiga teadmis-

The main objective of this thesis is to answer the question of what the aspects

tepõhise töötaja produktiivsusega seotud aspektid. Oma uurimustöös leidsin, et ke-

that influence the productivity of a knowledge-based employee with a sedentary

skkond mõjutab tööviljakust märkimisväärselt läbi paljude eri aspektide nagu müra

working environment are. In my research, I found that the environment has a sig-

valgus, vaate olemasolu ja palju muud. Eri tüpoloogiaid lähemalt vaadates selgus,

nificant impact on productivity through many different aspects such as noise light,

et neil kõikidel on nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. Ühe tüpoloogia ka-

the presence of the view and much more. Looking more closely at the different

sutamine ennast ära ei õigusta vaid eelkõige tuleks lähtuda eri tüüpide positiivsetest

typologies, it turned out that they all have both positive and negative aspects. The

elementides ja moodustada palju eri variatsioon pakkuv uus keskkond. Eelkõige

use of one typology does not justify itself. A new environment offering a wide vari-

peaksid organisatsioonid pakkuma keskkonda, mis on sobilik tööülesannete täit-

ety of variations should be based on the positive elements of the different types of

miseks ning arvestaks konkreetse töötaja soovitud tingimusi. Arvestades järjest

typology. In particular, organizations should provide an environment that is suitable

kiiremat muutuste lainet tuleks arvestada võimalike muutuste võimaldamisega

for the employees’ performance and takes into account the conditions required

võimaldades maksimaalset paindlikkust ja ümberkonfigureerimis võimalusi.

by the individual employee. Considering the increasingly rapid wave of change,
consideration should be given to enabling possible changes, allowing maximum

Palju on uuritud ehitatud keskkonna siseklimaatilisi tegureid, kuid kuna need on

flexibility and reconfiguration options.

suuresti omavahel ühendunud ning üksteisest sõltuvad, siis on raske eristada iga
aspekti üksikmõju ning keskenduda sellele vaid pigem tuleks vaadata kõike kui üht

Much has been researched about the inner climate of the built environment, but

suurt tervikut. Kuna teadmistepõhise töötajaga ettevõtete peamine kuluartikkel on

since its elements are largely interconnected and interdependent, it is difficult to

eelkõige palgakulu, siis igasugune produktiivsuse kasv kompenseerib töökeskkon-

distinguish the single effect of each aspect and focus on it rather than to look at

da investeeritud kulud. Eestis on olemas küll kehtivad sisekeskkonna normid, kuid

one single large entity. Since the main cost for companies with a knowledge-based

nende tasemed on arvestades produktiivsust soovituslikust madalamad. Seetõttu

employee is primarily wages, any increase in productivity compensates for the cost

tuleks ka kriitiliselt suhtuda nende esitatud nõuetele ning käsitleda neid kui miini-

of investing in the work environment. Although there are valid internal environmen-

mumi, mitte eesmärki.

tal standards in Estonia, their levels are below the recommended levels in terms of
productivity. They should therefore also be critical of their claims and treated as a

Meie senini tekitatud keskkond on oluliselt mõjutanud ka meie tervist, nii vaimsed

minimum, not as a goal.

kui ka füüsilist. Seetõttu on oluline võtta ette ka samme, mis antud probleeme
vähendaks või lausa tagasipööraks. Selleks on eelkõige oluline vähendada stressi-

The environment we have created so far has also had a significant impact on the

tasemeid töökeskkonnas, edenda töötajate liikuvust ning toetada nende vaimse ter-

employee’s health, both mental and physical. It is therefore important to take steps

vise aspekte. Nendele kõikidele aspektidele on positiivne mõju biofiilse arhitektuuri

to reduce or even reverse this impact. To this end, it is particularly important to

põhimõtetel, mida rakendan ka antud töö projektlahenduse osas.

reduce the levels of stress in the work environment, promote worker mobility and
support their mental health aspects. All these parameters have a positive effect on
the principles of biophilic architecture, which I also apply to the design of this work.

II OSA: PROJEKTLAHENDUS

5100 mm

6. BÜROOHOONE LAHENDUS
Et saavutada muga ja ohutu töökoht töötajale on palju aspekte, mida peaks järgima ja võimalusel arvestama. Töö esimeses
pooles käsitlesin neist paljusid. Et kujundada inimsõbralik keskkond alustan inimtasandilt ja tema peamisest töökohast ning
siis liigun edasi konkreetse asukoha ja asukoast tulenevalt hoonemahtude juurde.

2500 mm

6.1 Töökoht ja privaatsus
Prokseemika on teadusala, mis uurib inimkäitumise ruumilist tingitust. Termini võttis kasutusele ameerika antropoloog Ed-

1200 mm

ward T. Hall 60-ndatel. Tema uurimistöö põhjal jagunes kauguse tsoon nelja sfääri (vt. joonis 13): intiimne ala, isiklik ala,
sotsiaalsed alad ja avalik ruum (Nussbaumer, 2014, lk 10). Sõpradele on lubatud ligipääs isiklikku tsooni.Sotsiaalses

isiklik ala

tsoonis toimub üldjuhul meie igapäevasuhtlus. Avalik ala algab 3.6 m ning on distants, mis on mugav inimestele kes üksteist

sotsiaalne
ala

avalik
ala

ei tunne (Nussbaumer, 2014, lk 10).Professor Alton Delong arendas edasi Hall´i tsoone ning keskendus istuvas asendis
olevale inimesele ( vt. joonis 14) ning jaotas eri tsooni lisaks veel alaliiki (Nussbaumer, 2014, lk 10). Kuid isiklik ala, mida

1

austada jäi külgedes samasse distantsi ning ettevaates suurenes 1700 mm-i. Privaatsus, mis tagab inimesele kontrolli oma
vahetu keskkonna üle ja garanteerib isiku turvatunde säilimise, respekteerib neid piire nii, et isikliku ala piiride üle omab

2
3

kontrolli kasutaja. Seetõttu on oluline ruumipinna jaotuse ja töökohapaigutuse projekteerimisel neid piire arvesse võtta.
Kui lisada DeLongi distantside tsooni isikliku ala piirid töölauaga ühtsele joonisele, tekib selgesti eristatav piir, kus vajalik

4

inimese mugavuse ja ohutustaseme tagamiseks vajalik lisada privaatsusekraanid ( vt joonis 15) Samad ekraanid võivad lisaks
5
3600 mm

2500 mm

1200 mm

450 mm
intiimne ala

visuaalsele privaatsusele ka tagada akustilist privaatsus, valides nende materjali helineelava kattega.

6

7
Joonis 16 - DeLongi distantsite tsoonid, autori motifikatsioon. (allikas: Nussbaumer, 2014, lk 10)

3 sotsiaalne
mitte-formaalne ala

4 sotsiaalne
formaalne ala

avalik ala

Joonis 15- Prokseemika, autori motifikatsioon. (allikas: Nussbaumer, 2014, lk 10)

Joonis 17 - Delongi distantside tsoonid koos töölauaga ja privaatsusekraaniga

privaatsusekraan

2 isiklik ala

privaatsusekraan

1

6.2 Inimese vaateväli

VAADE 1

Paljud biofiilia aspektid on seotud inimese vaateväljaga ning töökoha paigutamisel
tuleb võimalusel ka sellega arvestada, mis jääb tavaasendis meie vaatevälja alasse.
Joonis 18 näitab inimese vaatevälja ulatust ilma pea asendit muutmata.

3
1
1
3

VAADE 2

3
3
3
3

Joonis 18- Inimese nägemisväli (alikas: http://www.extron.com/img/mktg/environconhumanfact_fig2_3.jpg)

6.3 Tööala lahendus
Töötaja kontroll keskkonna üle võimaldab tal luua temale ainuomase mugava keskVAADE 3

konna, mis suurendab nende rahulolu (Steelcase Inc. 2016, 8), mugavust ja efektiivsust, samal ajal kulutades vähem energiat, kui keskselt kontrollitud süsteemid
(Kurnitski jt., 2015, 21). Kuna inimeste eelistused siseklimaatiliste tingimuste kohta
on erinevad, siis avatud ruumi jagamine eraldatud tsooniteks (vt. joonis 19) annab
paremaid võimalusi vastavalt kasutaja soovidele ka ruumiosi eraldi reguleerida.

22o
21o

19o 18o

21o

4
1
1
4

Joonis 19- Hoonemahu jagamine eraldi reguleeritavateks tsoonideks

Produktiivsuse seisukohalt olla ruum jaotatud väiksemateks tiimialadeks. Et selgitada välja kuni 6 liikmeliste gruppide paigutamine tsooni nii, et oleks tagatud
töötajale nii vaade, kui ka kaitse privaatsuse eest, analüüsisin eri võimalusi töökohtade paigutamiseks ruumis. Joonistel 20 ja 21 on välja toodus osad analüüsitud
võimalused. Analüüsi tulemusel selgus, et inimeste paigutamine lauaga pikki seina

Joonis 20- Nelja liikmeliste gruppide töökohtade paiknemine ruumis

VAADE 4

2
1
2
1

blokeerib ära nende vaated nii kaugusesse ja väliskeskkonda. Inimeste paigutamisel

VAADE 1

risti aknapinnaga tuleb arvestada distantsi aknast. Mida kaugemale aken jääb seda
piiratum on vaateväli. Inimese paigutamine paralleelselt aknapinnaga tagab küll hea
vaate välja, kuid kuna inimese ohutunnet riivab vaatevälja taga toimub liikumine,
seetõttu välistasin seljaga põhiliikumissuunas püsivate töökohtade paigutamise.
Ringelmanni efekti arvestades otsustasinüldjuhul paigutada inimesed tsoonidesse
ühes reas kahekaupa näod vastamisi. See garanteerib optimaalse lahenduse nii
vaate kui isikliku ala turvalisust silmas pidades.

2
2
1
1

VAADE 2

4
1
1
4

Töötajatel peab võimaldama kaitset mitte-soovitud segamiste ja keskkonna liigse
stimuleerimise eest, et vähendada nende stressitaset ning suurendada rahulolu
ümbritseva töökeskkonnaga (Yildirim jt. 2007, 154-155). Lükandseinte süsteemi
abil on võimalik tööalad tsoonid osaliselt avada ülejäänud kontorisse, kuid samas
on töötajal ka võimalik end ülejäänud keskkonna müra ja häirivate tegurite eest
sulgeda, kui vajadus tekib. Kuna inimene ei taha olla täielikult isoleeritud, siis
on vaheseinte materjaliks üldalaga valitud visuaalset ülevaadet võimaldav klaasseintesüsteem. Suurema privaatsuse vajaduse tekkimisel ning mustrite sissetoomise eesmärgil on klaaspind osaliselt kiletatud loodust imiteeriva mustriga.
Et pakkuda isolatsiooni sisemise tehnoseadmete poolt tekitatud häirivate helide
eest on üldjuhul tehnoseadmed peamagistralid viidud tööalast välja ning paigu-

VAADE 3

tatud lae alla liikumisteede kohale. Passiivsed akustilised lahendustena on valitud
helisummutatavad põrandakattematerjalid (vaipkate) tööalasse ning osaliselt vaheseinte kui ka privaatsusekraanides kasutatud helineelavaid kangaid. materjalide
füüsikaliste omaduste ära kasutamine, et blokeerida, neelata või kõrvale suunata
Biofiilne disain vähendab stressi, parandab kognitiivset funktsiooni ja loovust,
parandada meie heaolu ja kiirendab paranemist (Browning jt. 2014, 4; Kellert,

3
1
1
3

VAADE 4

4
1
4
1
4

Stephen R., jt.,2011, 4 ). Looduselemendid nii sise- kui välisruumis tagavad
töötajate märkimisväärselt kõrgema ( kuni 15 %) heaolu taseme ning suurema produktiivsuse (kuni 6 %) (Cooper jt., 2015, 19, 25). Seetõttu on töökohad hoones
paigutatud nii, et need võimaldaksid vaateid välja haljasalale ning kontori sisekeskkonda on toodud eri taimestikuga toataimede valik, mis pakub nii käega katsutavat
kontakti looduselemendiga, kui ka mitmekesisust eri taimede valikuga.
Looduslike materjalide kasutamine ruumis tekitab mugava tunde. Uuringud on
täheldanud mõõduka ( ˇ45%) puitkattega pinna olemisel ruumis vererõhu olulist
vähenemist ja pulsisageduse tõusu, koos ajutegevuse kasvuga (Browning jt. 2014,
40). Seetõttu on peamiste liikumisteede pinnakatted osaliselt kaetud loodusliku

Joonis 21- Viie ja kuue liikmeliste gruppide töökohtade paiknemine ruumis

materjaliga või looduskeskkonda immiteeriva mustri või kunstiteosega. Vaated
väikeste tiimide tööalalt nendele seinadele on tagatud läbi eraldavate klaasseinade.
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Joonis 22- Töökoha optimaalsete tingimuste tekitamine

-2

KASUTAMINE

08

damine stimuleerib inimest ning aitab tal hommikul paremini erksaks saada ja

2018, 13 ; Sultan jt. 2016, 340). Ventilatsioonisüsteemi lahendusel valimis-

Parim valgus töökohal on päevavalgus nii valgushulga, kui bioloogilise rütmi

pärastlõunane soe, väiksema värvitemperatuuriga (<5000 K) valgus mõjub rahus-

el lähtusin Euroopa KVJ katuseorganisatsiooni REHVA tõrjuva õhuvahetussüs-

säilitamiseks. Akna lähedusel on ka negatiivseid mõjusid, nagu valgusräigus, pi-

tav ning aitab kaasa hea unerütmi tekkimisele, et järgmine päev jälle värskelt tööle

teemi (Displacement Ventilation) süsteemi põhimõtetest, kuna see võimaldab

mestamine ja ülekuumenemine (Aries jt. 2010, 534), seetõttu tuleb arvestada ka

hakata.

suurte õhukoguste vahetust ruumis ja on suunatud eelkõige kasutustsoonis on
ergiasäästlikult parima siseklimaatilise tingimuste saavutamiseks. Ventilatsiooni

meetmetega nende vähendamiseks. Antud juhul on hoone akendele ette nähtud
väline liikumist võimaldav varjestus, mis siinide peal joostes on võimalik verti-

Naturaalse ventilatsiooni kasutamine täielikult või osaliselt võib anda kokkuhoidu

suurendamine tõstab õhu tajutavat kvaliteeti ja vähendab tõenäosust haige hoone

kaalse joonena akna ühte nurka kokku lükata või täielikult avade kogu aknapinna

tervisekuludele 0.8-1.3 %, suurendada produktiivsust 3-18 % ning vähendada

sündroomi tekkimiseks (Kurnitski jt., 2015, 15). Õhuvahetuse kahekordistamine

katta. Et pakkuda visuaalselt põnevat ja saladuslikku valgusmängu on varjestus,

ventilatsioonile kuluvat energiakulu 47-79 % (WGBC, 2014, 21). Lisaks avatava

vähendab haigestumist ja haiguse tõttu puudumist 10% - 35% ning suurendab

kavandatud perforeeritud paneeline, mile perforeeringud kujutavad leherootsude

akna olemasolu ruumis, pakub võimalust soovi korral ennast väliskeskkonnale ava-

kontoritöö produktiivsust ca 1,5% (Kurnitski jt., 2015, 21, WGBC, 2014, 20). Ka

mustrit.

da, näteks tundes tuule liikumis nahal või kuulda linnulaulu või väljas toimetavate

võime otsuseid vastu võtta 11- 23 % langetades süsihappe kontsentratsioon 600

inimeste suminat.

ppm-le (WGBC, 2014, 20).

oloogiale, kontrollides inimese bioloogilist kella. Regulaarsed valguse ja pimeduse

Ruumide kõrguse suurendamine tavapärasega võrreldes võimalikult kõrgeks, tagab

Optimeerides sisekeskkonda võimaldame töötajatel täita tööülesandeid kõrge-

rütmid on vajalikud meie keha toimimiseks ning une kvaliteedi tagamiseks (Aries

päevavalguse suurema ligipääsu ning annab võimaluse eri õhukvaliteediga kihtide

ma võimekusega, kiirusega ja täpsusega (Rajat jt., 2018, 15). Lisaks on oluline

jt. 2010, 533-534). Valgustsüklite säilitamine ligipääsuga loomulikule valgusele

tekkeks (vt. joonis 23), mis võimaldab aeglustada ventilatsiooni kiirust, siiski

võimaldada töötajale kontrolli neid ümbritseva keskkonna üle, kuna on leitud, et

või dünaamilise tehisvalguse lahendusega tagab väljapuhkamise ja värskuse ning

tagades suurepärase õhukvaliteedi hingamistsoonis ja tagades mugavama siseklii-

isegi tagasihoidliku muutuse võimaldamine ruumi kasutajale, võib tootlikuse kasvu

omab määravat rolli vaimse tervise tagamises. Kuna inimeste valgustugevuse vaja-

ma ning samas pakkudes kasutajatel soovitud avarust (WGBC, 2014, 21).

parandada ühe % võrra (WGBC, 2014, 8).

Kuid lisaks mõõdetavatele väärtusetele on valgusel ka mitte-visuaalne mõju füsi-

dus oleneb nii tööülesandest kui ka konkreetse töötaja füüsilistest aspektideks, on
lisaks üldvalgusele paigutatud igale töökoha kohale valgustugevuse reguleerimist

Halva õhukvaliteedil on arvukalt negatiivseid mõjusid töötajate tervisele, näiteks

võimaldav joonvalgusti. Kuna ka värvitemperatuur peaks arvestades päikesevalguse

hingamisteede probleemid, peavalu ja väsimus. Kõik eelnevad võivad põhjustada

rütmi päeva jooksul varieeruma, siis kõrge värvitemperatuuri (>6500 K) võimal-

töötajate tootlikkuse vähenemist ja halvendada töö kvaliteeti (The Velux Group,

Joonis 23- Õhutsoonide teke olenevalt ruumi kõrgusest.

Kopli kalmistupark

6.4 Asukoht

Valitud ala paikneb Põhja Tallinna linnaosas Kalamaja piiirkonna lõunapoolses

Pensilvaania
saarehoonestus
kultivar,
(Kirjulehised
saared)
otsas. Kalamaja
koosneb
peamiselt 19.sajandi
lõpust ja 20.saj algus-

Arvestade inimeste paiknemist ning äriringkonna kontsentratsiooni, siis enim

Kopliranna kivi

inimeste hulka mõjutab asukoha valik Tallinnas. Samas võib eelnevates peatükkides
mainitud põhimõtteid rakendada ka mitte asukohas põhiselt asulates üle terve Eesti.

TALLINN

5/19/2019

Joonis 24 - Valitud asukoht ja võimalik asukoht

+
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tänavat (vt.joonis 27). Antud töös pikendan ka sama põhimõtet Reisijate tänale ja

est pärinevates kahe- kuni kolmekorruselistest puitelamutest. Tegemist on ajalo-

käsitleteva ala. Tallinna üldisest pindalast moodustab haljas ja rohealad 10,3%.

olise, omapärase ja miljööväärtusliku alaga, mis kesklinna läheduse ja hea trans-

Põhja-Tallinna on võrreldes Tallinna keskmise tänavapildiga visuaalselt rohelisem

pordiühenduse tõttu on viimastel aastatel märkimisväärse uuenduse ja arenduslaine

ning haljastus
ja rohealad moodustavad
linnaosa pindalast 23,7 % (Tallinna halKalamaja
kalmistupark

läbinud. Käsitletava ala vahetus läheduses on Telliskivi loomelinnak ja Balti Jaama

TALLINN

Vastavalt Tallinna haljastuse arengukavale on rohekoridor pikki Kopli ja Telliskivi

jastus tegevuskava aastateks 2013-2025). Lähimad pargialad on Šnelli parkja

turg, mis toimivad tõmbekeskustena. Ala piirneb põhjast Kopli tänavaga, lõunast

Tornide väljaku pargiala. Põhja-Tallinna linnaosa menetluses olevale üldplanee-

Reisijate tänavaga ning läänest Telliskivi tänavaga. Käsitletava ala on sihtotstarbelt

ringule on olulised faktorid mida antud kinnistu puhul arvestada (vt. joonis 28)

äri ja transpordimaa. Alast põhja jääb põhiliselt elamumaa ja lõunasse Telliskivi

vaatesektor vanalinnale Katariina kailt ja vaatekoridor pikki Kopli tänavat Kopli

loomelinnakunäol nii äri kui tootmisala. Idasse Balti rongijaam koos seda ümbrit-

poolt vanalinna poole liikudes. Lisaks on ülplaneeringu lahendusega kavas ümber

seva transpordimaaga ning läänesse kunagine raudee tsisternide hoiustamisala,

käsitletava ala kergliiklustee rajamine. Alale on algatatud detailplaneering KOKO

mille sihtotstarve
on transpordimaa (vaata joonis 26).
 

Arhitektide poolt koostatud visioonkontseptsiooni
järgi (vt. joonis 29).
Legend

Tallinna ruumiandmete registri (TAR) aluskaart

Tallinna ruumiandmete registri (TAR) aluskaart
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Joonis 26 -Kontakttsooni
katastriüksuste sihtotstarbed. (allikas: http://gis.tallinn.ee/taralus-
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Joonis 28 - Põhja- tallinna linnaosa üldpalneeringu Maatulundusmaa50
piirangud ja väärtused kaart, seisuga
Haljastuse arengukava, muinsuskaitse
23.05.2019 (allikas: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering
)
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Joonis 25 - Valitud asukoht Tallinna kontekstis

Joonis 27 - Kontakttsooni haljastuse arengukava. (allikas: http://gis.tallinn.ee/taraluskaart/)

Väikeelamute haljasalad

Põldvaher
puud)
Joonis
29 - Alale (2
algatatud
KOKO

Staadionid ja spordirajatised

Arhitektide koostatud detailplaneeringu eskiis, seisuga

18.04.2019 (allikas: https://tpr.tallinn.ee/ )
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Kolm hariliku

Hariliku pöögi kultivar, (Punaselehine pöök)
Hariliku vahtra kultivar (2 puud), (Kerakujuline vaher) Val

TINGMÄRGID:

TINGMÄRGID:

Käsitletav ala
Lammutatavad ehitised
Ajalooliselt väärtuslikud
ehitised

800 M / 10 MIN

Käsitletav ala
Rongiliiklus peatusega
Bussiliiklus peatusega
Trammiliiklus peatusega
Perspektiivne trammiliiklus
peatusega
Trolliliiklus peatusega
Inimeste käigusuunad

BALTI JAAMA TURG

reisijatevaguni
remonditsehh koos
elektritsehhiga
katlamaja garaaž

MUUSEUMID
PÜHAKOJAD
KOOLID / LASTEAIAD
SPA

Joonis 31 - Olemasolev hoonestus. Päike

Joonis 32 - Transpordiskeem

Ümbritsevas piirkonnas on palju vabaaja veetmise võimalusi. 10 min. kaugusel

tänava ääres. Reisijate tänava kinnistud 7 ja 9 on hoonestamata. Ajastu ja stiililiselt

Kinnistu on väga hea ühistranspordiühendus, vahetus läheduses sõidab tramm,

asub nii erinevaid lasteaedu, kool ja ülikool ning palju erinevaid spateenuseid pa-

saab ol.oleva hoonestuse jagada kaheks tsaariaegsed tootmishooned ja teise maa-

peatusega käsitletava ala põhiosas. Olemasolevale trammiteele on projektlahen-

kkuvaid ettevõtteid ning sportimisklubisid ja jõusaale (vt joonis 30). Balti Jaama

ilmasõjajärgsed tootmishooned. Oma lahenduses säilitan enne 1940.aastat ehi-

duses lisatud perspektiivse trammiliiklus tagasipöördega ümber käsitletava ala,

turuhoone kompleksis on olemas nii sprodiklubi kui ka mitmed lõunasöögivõima-

tatud ajaloolised historitsistlik arhitektuuristiilis tsaariaegsed tootmishooned, mis

mis toob uue trammitee pikki Reisijate tänavat. Trammitee juurdeehituse lahenduse

lused, samas hoones asub ka supermarket, kus igapäevasi ostlemisi teha. Seetõttu

on ehitatud vahemikus 1899-1902. Säilitatavad hooned on 1-3 korrusega paekivist

aluseks on võetud K-projekti eskiislahendus 05.2016. Rajatav telliskivi tänav on

ei plaani neid funktsioone duubeldada samas kvartalis teistkordselt.

fassaadiga, põletatud savitellistest silluste ja telliskarniisidega hoonemahud. Nõu-

kavandatud ühesuunalisena ja pikki tänavat on ettenähtud parkimiskohad haljastu-

kogudeaegne hoonestus, mis on ehitatud vahemikus 1940-1989 pärinevad raudtee

staskutega vaheldumisi. Lisaks on Balti Jaama juures trolli ja bussi peatused ning

Käsitletav ala ilma Baltijaama turuhooneta on ~2,4 ha ning koosneb järgnevatest

rekonstrueerimise ajast, lammutatakse. Lammutatav hoonestus on krohvimata si-

rongide Kopli kaubajaam, lähi-ja kaugliinirongide Tallinna lõppjaam. Autode liiklus

kinnistutest:

likaattellisest või betoonpaneelidest tootmis- ja ärihooned.

ümber kvartali, ligipääs parklasse Telliskivi ja Reisijate tänavalt.

Joonis 30 - Funktsioonid lähipiirkonnas

Telliskivi tn. 62 (katastritunnus: 78408:801:0042)

•

Telliskivi tn. 64 (katastritunnus: 78408:801:4290)

•

Reisijate tn. 7 (katastritunnus: 78408:801:1470)

•

Reisijate tn. 9 (katastritunnus: 78408:801:5510)

Kinnistul ei asu ühtegi ehitismälestist, kuid kinnistu paikneb Tallinna vanalinn, I-II
a-tuh. muinsuskaitseala (reg. nr. 2589) kaitsevööndis. Tegemist on ajalooliselt

KOPLI TN. 3

REISIJATEI TN.

•

TELLISKIVI TN.

SPORT

Raudtee tehase alaga kus vabaplaneeringulise planeeringu järgi on Telliskivi tn 62
säilinud neli tööstushoone, kinnistul Telliskivi 64 on säilinud kaks hoonet Telliskivi

Joonis 33 - Lõige läbi ala
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Joonis 34 - Säilitatavad väljakud ja perimetraalne hoonestus

Joonis 36 - Hoonestuse liigendus

Joonis 37 - Projekteeritud Haljastuse paiknemine

Endise tehasala ümberkujundamisel linnakeskkonnaks olen mahtude paigutusel

Peamised jalakäijate liikumissuunad säilitatakse ning korrastatakse selgete sihtide

Olemasolevad avalikud alad haljastatakse maksimaalses mahus. Tagatakse lähi ja

lähtunud kvartali perimetraalses hoonestusest, et tekiks tänavaruum nii Telliskivi kui

seadmisega Lisaks rajatakse kvartalisse kaks sisetänavat pikki ajaloolist vagunire-

kaugvaated rohealale igast hoonest, võimalusel igast töökohast. Loodusele avane-

ka Reisijate tänava äärde. Hoonete võimalikud asukohad järgivad nii tänavajoont kui

monditehase hoonet, et väärtustada eri ajastu kihte alal.

mine nii hoone seest vaadates, kui ka hoonete vahel liikudes on oluline saavutamaks rahustav ning stressi alandav keskkond. Projekteeritud haljastus rajatakse

ka päikese ligipääsu kõikidele külgedele. Kuna kitsam põhiplaan tagab valgusküllasemad ruumid ja võimaldavad hoonesse tuua palju loomulikku valgust, siis ei

Mahtude kõrguse planeerimisel on arvestatud Kopli tänava kaugvaate säilitamisega

ebakorrapäraselt ja rohke taimestikuga, pakkudes jalutajale igal sammul uut põne-

ole antud alasse planeeritud suure sügavusega hoonemahte. Suure mahu jagamine

vanalinnale, seetõttu ei ole selles suunas kavandatud kõrgeid hoonemahte. Kõrge-

vat fookuspunkti. Lisaks rohekele taimestikule on mängitud ka maapinna kõrguste-

tekitab ka inimmõõtlisema ruumi, mis arvestades arvestades miljööväärtuslikku ala

mad mahud on kavandatud Telliskivi loomelinnaku suunas, kuna nende kvartalite

ga, pakkudes haljastatud terrassiastmeid istumiseks.

lähedust on vajalik. Antud alal on kolm olemasolevat väljakut, mis säilitatakse, kuna

osas on juba hoonestud kõrgem ning samasse vaatesektorisse kõrguse lisamine ei

need on inimeste poolt omaks võetud ja täidavad oma funktsiooni.

halvenda kaugvaatekoridore.
Kuna ala on tehtud maksimaalses mahus jalakäijate tsooniks, siis parkimis tagamiseks on kavandatud see uute hoonete alla. Parkimise mahu vähendamiseks on
valitud asukoht väga hea transpordisüsteemiga ning lisaks on ettenähtud jalgrattaliikumise soodustamiseks tingimused nagu riietusruumide ja suletud jalgrataste
parkimisalade olemasolu. Hoonete pikkuse ja laiuse osas on seetõttu ka aluseks
võetud moodul, mis järgib parkimiskohtadade võimalikku paigaldamist hoone alla.
Moodul tagab süsteemse lahenduse terviklikku silmas pidades ja võimalik hilisema

Joonis 35 - Hoonemahu jagamine

ümberehitus lihtsustamise hoone kasutusea maksimaliseerimiseks.

Joonis 38 - Vaated haljasalale nii siseruumist kui ka hoonete vahel

Joonis 39- Vaated alale
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TINGMÄRGID:
Projekteeritud hoonestus 1-2K
Projekteeritud hoonestus 3-4K
Ajalooliselt väärtuslikud ehitised
Projekteeritud paekiviplaatidega kergliiklustee
Proejkteeritud haljasala
Projekteeritud sportkattega väljakuslaa
Projekteeritud sportkattega lastemänguväljak
Autode liikumissuunad
Jalgrattarada
Projekteeritud haljastus
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KOPLI TN.

REISIJATE TN.

Joonis 40 - Asendiplaan
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6.5 Arhitektuurne lahendus
Antud piirkonnas domineerib peamiselt viilkatusega puitasumid. Ka antud lahenduses lähtusin miljööväärtusliku alaga ühinduvusest ning arhitektuursete lahenduste väljatöötamise juures oli peamiseks eesmärgiks vaadelda tervet ala kui
tervikut ning hubaste ja naturaalsete materjalidega luua keskkond, mis pakkuks
rohelist puhkeoaasi keset linna kaost. Ala keskseks südameks sai roheala, mis
jookseb hoonemahtude vahel ning kohati tänavajooneni välja. Selline lahendus
pakun kutsuvaid vaateid sisekeskonda ja hakkab toimuma tõmbenu mbrina, eriti
arvestades kõrvalalade haljastuse vähesust. Koduse tunde saavutamine toimub läbi
inimskaalalise mahutunnetuse ja sobivusega olemasolevasse keskkonda andes piisavalt distantsi säilitatavast ajaloolisest hoonestusest ja tekitades uue sisetänava
ühendamaks Telliskivi loomelinnakut Balti Jaama turu sihis ning ka trammipeatuste
paiknemise seisukohalt.
Hooned on selge rütmiga ning mahuliselt liigendatud, pakkudes nii eri vaatenurki
nii hoonemahule kui ka hoone seest välja. Hoonemaht järgib ühtset rütmi, mille
proportsioonid pikki fassaadi muutuvad jättes ühtse mulje samaks. Sama põhimõtet
on järgitud ka fassaadimaterjali valikul, kus puitlaudisega on kaetud enamus fassaadist. Mänglus toob sisse laudise toonivalik ja paigutuslahendus. Palju on kasutatud ka klaasi, eelkõige lõunapoolses küljel, mis parema sisekliima tagamiseks
on laehndatud tagasiastena ning mille ees on ronimtaimede sein, mis suvel liigse
päikesesoojuse eest varjestust pakub. Kuna üheks eesmärgiks on naturaalse valguse tagamine maksimaalsel määral, siis on klaaspindasid ka teistel fassaadidel
soovituslikust pinnast rohkem kasutatud. Antud makistritöös lahendan täpsemalt
läbi ühe hoonemahu käsitletud alal. Valitud hoonemahuks võtsin Balti Jaama
turuhoonega ühendusse jääva hoonestuse.
Antud hoonemahus on tegemist 4 maapealse korrusega ja ühe maa-aluse parkimiskorrusega äri- ja büroohoonega. Peasissepääs hoonesse on hoonemahu keskelt
haljastatava väljeku poolelt. Lisaks on arvestatud olemasoleva Balti Jaama turu
lõunapoolse platvormiga, kust on tekitatud teine sissepääs fuajeesse. Lisaks on
hoone sisse jäetud vaatesektor turu terrassialat haljasalale.
Hoone on lahendatud multifunktsionaalsena, kus hoone põhjapoolsem ots on
toetava funktsioonina projekteeritud lastehoiuks esimesel korrusel ja teisel korrusel
laste huviharidus ruumidena. Sellina lähedus pakub vanematele meelerahu kerge
ligipääsu näol ja mugavust transpordi probleemide vähendamisel. Ülejäänud hoonemahu esimese korruse mahus on ette nähtud konverentsiruumide hoone fuajee
kõrval ja äripinnad Reisijate tänava poolsesse otsa.
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Ülejäänud korrused on lahendatud büroopindadena ümber keskse aatriumi. Plaanilahenduse väljakujundamisel on eelkõige lähtutud vaadetest, loomuliku valguse
maksimaliseerimisest ning sotsiaalse suhtluse jaoks ruumide tekitamisest.

6.6 Funktsioonid
Kontorite tegevuse jagunevad järgmistesse kategooriatesse (Kämpf-Dern ja Konkol,
2017, 214):
•

individuaalne töö, nt. mõtlemine, kirjutamine, esitamine, telefon.

•

meeskonnatöö ja rühmatöö, nt. suhtlemine, konsulteerimine, arutelu, ajurünnakud.

•

tööd toetavad tegevused, nt. varustamine töövahenditega, trükkimine, skaneerimine, ladustamine.

•

sotsialiseerumis- ja puhketoimingud, nt. vestlemine, söömine, sportimine,
lõõgastumine.

Lisaks neile on ka stressi vähendamise seisukohalt oluline igapäevaseks eluks
vajalike funktsioone toetava struktuuri olemasolu või lähedus nagu lastehoid, toidupood, söögikohad, apteek, treeningvõimalused. Põhiliste teenindavate ruumide
nagu toaletid, puhkeruumid, söökla, printimine jm. asukoht on oluline, et ei oleks
põhjendamatut ajakulu ning kaastöötajate häirimist, kuid samas oleks tagatud nii
liikumine kui juhuslik sotsialiseerumisvõimalus. Eri funktsioonide (keskendumine,
koostöö, suhtlus, loovus) jaoks on ettenähtud eri kohad. Eraldatud ruumid kontsentratsiooniks ja mõttetööks annavad võimaluse keskenduda täielikult tööülesandele
ilma häirivate teguriteta. Järgnevalt vaatan põhilisi eri funktsioonide alasid eraldi,
analüüsides nii nende sotsiaalset tihedus kui keskendumise võimalust.
Lisaks tavapärasele on ette nähtud ka nn. tukastamisruumid, sest hea uni tagab
töötaja parema võime tööülesandeid täita. Ka lühikesed tukastamispausid tagavad
väljapuhkamise ja värskuse ning omavad määravat rolli vaimse tervise tagamises.

100 %			0			100 %

Töökoht

Ruumi omadused

Koht, kus toimub peamiselt igapäevane töö. Töökoht on varustatud kõrguse regu-

Formaalne							Vaba

leerimist võimaldava töölauaga ning järgib ergonoomika reegleid.

Fikseeritud							Paindlik
Personaalne							Sotsiaalne
Keskenduv							Uuriv

Foto 20 - Ergonoomiline töökoht
(allikas: https://www.archi-living.com/28438/))

Stuudiod / tiimiala

Ruumi omadused

Tiimiala töökohtade vahetus läheduses. Annab võimaluse väikesteks koosolekuteks

Formaalne							Vaba

tiimiliikmete vahel eraldatud osas, et ülejäänud tööalas töötavaid inimesi suhtluse-

Fikseeritud							Paindlik

ga mitte häirida. Lisaks pakub stuudiovõimalust tiimitööks.

Personaalne							Sotsiaalne
Keskenduv							Uuriv

Foto 21 - Stuudiod
(allikas: https://www.archi-living.com/28438/

Telefoniboks

Ruumi omadused

Minimaalne, eraldatud, vaikne ja privaatne ruum, mis on ülejäänud kontorist eralda-

Formaalne							Vaba

tud seintega. Ala, kus saab rahulikult rääkida telefoniga ilma töökaaslasi häirimata.

Fikseeritud							Paindlik
Personaalne							Sotsiaalne
Keskenduv							Uuriv

Foto 24 - Mikomax telefoniboks
(allikas: https://www.genesys-uk.com/Acoustic-Phone-Booth.Html)

100 %			0			

Keskendumis ruum

100 %

Ruumi omadused

Keskendumisruum on väike, vaikne, privaatne ruum, mis on ülejäänud kontorist

Formaalne							

Vaba

eraldatud seintega. Ala, kus saab keskenduda tööle olles segavate faktorite eest

Fikseeritud							

Paindlik

kaitstud.

Personaalne							 Sotsiaalne
Keskenduv							

Uuriv

Foto 23 - Keskendumisruum
(allikas: https://www.archi-living.com/28438/)

Söögituba - köök

Ruumi omadused

Koht kus vabas keskonnas kontorisiseseid sotsiaalseid suhteid arendada ning välja

Formaalne							

Vaba

lülitada tööst.

Fikseeritud							

Paindlik

Personaalne							 Sotsiaalne
Keskenduv							

Uuriv

Foto 28 - David Jones ja Country Road Group Kontorihoone, Gary Puksand, 2018 (allikas:
https://officesnapshots.com)

Elutuba

Ruumi omadused

Elutuba on kokkusaamiste koht, kus puhata ja ennast korraks väljalülitada, et siis

Formaalne							

Vaba

uuesti värske peaga tööle keskenduda. Multifunktsionaalne ruum, mis on sobilik ka

Fikseeritud							

Paindlik

mitteformaalseteks koosolekuteks.

Personaalne							 Sotsiaalne
Keskenduv							

Foto 27 - Etsy Corporate Peakontor, Gesler, 2016
(allikas: https://www.gensler.com/projects/etsy)

Uuriv

100 %			0			100 %

Raamatukogu

Ruumi omadused

Vaikne puhkeala mõtte puhastamiseks ja uute ideeda ammutamiseks. Võib olla la-

Formaalne							Vaba

hendatud ka eraldatud nurgatagusena või vastuvõtu ooteala pikendusena.

Fikseeritud							Paindlik
Personaalne							Sotsiaalne
Keskenduv							Uuriv

Foto 26 - Element AI Kontor, Linebox Studio, 2018
(allikas: https://officesnapshots.com)

Töökoda

Ruumi omadused

Avatud avar ruum, eri ideede läbimängimiseks ja prototüüpide valmistamiseks.

Formaalne							Vaba

Vajadus sõltub ettevõttest, kuid hoone peale ühe ruumi olemasolu eri rentnike

Fikseeritud							Paindlik

kasutamiseks on kindlasti vajalik. Multifunktsionaalne ala, mida võib kasutada ka

Personaalne							Sotsiaalne

suuremate tiimide koosolekuteks või ajurünnakuteks.

Keskenduv							Uuriv

Foto 22- Colapso Studio disainitud Softhead kontor (allikas: https://www.dailytonic.com/softheads-office-workshop-and-showroom-by-colapso-studio-es/)

Avatud multifunktsionaalsed alad

Ruumi omadused

Ühisalas paiknevad multifunktsionaalsed ala nagu vertikaalne liikumistee istumisal-

Formaalne							Vaba

adega. Puhkealad fuajees ja liikumisaladel jpm.

Fikseeritud							Paindlik
Personaalne							Sotsiaalne
Keskenduv							Uuriv

Foto 25 - Atlassian Austin bürooruum (allikas:https://robinpowered.com/blog/stairs-architecture-office-design-ideas/)

100 %			0			

Jalgrattahoidla

100 %

Ruumi omadused

Füüsiline liikumine aitab vähendada tervisest tingitud probleeme ning töötaja

Formaalne							

Vaba

stressitaset ning lubab paremini keskenduda tööülesannetele. Turvaline koht koos

Fikseeritud							

Paindlik

pesemisvõimalustega motiveerib inimesi rohkem kasutama jalgratta transporti.

Personaalne							 Sotsiaalne
Keskenduv							

Uuriv

Foto 29 - Wild & Wolf Kontor, Interaction, 2017
(allikas: https://officesnapshots.com)

Lastehoid

Ruumi omadused

Toetades töötajate era- ja tööelu korraldust pakkudes lastehoiuteenust, aitab vähen-

Formaalne							

Vaba

dada lastevanemate stressitaset. Väikelaste emadele annab võimaluse varem tööle

Fikseeritud							

Paindlik

naasta ning laste lähedus alandab ärevustunnet nende hülgamise suhtes ning

Personaalne							 Sotsiaalne

toetab imetamisvõimaluse jätkamist ka imiku kõrvalt.

Keskenduv							

Uuriv

Foto 30 - The Wing koostöötamiskoha lastehoid, (allikas: http://redtri.com/co-working-spacesthat-offer-child-care/slide/1)

Treening

Ruumi omadused

Sise- ja väliskeskonnas treeningvõimalused suurendavad töötajate rahulolu ning

Formaalne							

Vaba

nende vahetu kättesaadavus motiveerin rohkem enda tervise eest hoolitsema. Ruum

Fikseeritud							

Paindlik

on vaba, paindlik ning pakkub sotsiaalset koosliigutamise võimalust.

Personaalne							 Sotsiaalne
Keskenduv							

Foto 31 - Adobe San Francisco kontor, Valerio Dewalt Train Associates, 2016 (allikas: https://
officesnapshots.com)

Uuriv

Joonis 41 - Hoone funktsionaalne skeem

BÜROOALA
TEHNILINE RUUM

BÜROOALA
KATUSETERRASS

KASVUHOONE

KESKNE AATRIUM
BÜROOALA

RÕDU

BÜROOALA

KESKNE AATRIUM
BÜROOALA
BÜROOALA

ÜHENDUS KÕRVALHOONE TERRASSIGA
KESKNE AATRIUM
BÜROOALA

LASTE HUVIALAKOOL

ÄRIPIND
VÄLINE JALGRATTAPARKLA
PEATREPP ISTUMISTASAPINDADEGA

FUAJEE
MULTIFUNKTSIONAALNE ALA /

RIIETUS- JA PESEMISRUUM

LASTEHOID 2 RÜHMAGA

JALGRATTA PARKLA

SISSESÕIT PARKLASSE

PARKLA
Joonis 42 - Hoone funktsionaalne skeem
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Joonis 42 - Korruse funktsionaalne skeem

TIIMIALA
VÄLISRUUMI TÖÖKOHAVÕIMALUS
TUKASTAMISALA
AVATUD TÖÖALA
KOOSOLEKUTE RUUM
TELEFONI BOKSID

SAN.RUUM
PRINTIMINE

“SÖÖGITUBA”

“ELUTUBA”

KESKENDUMISRUUM
TIIMIALA

VÄLISRUUMI TÖÖKOHAVÕIMALUS
TAIMESEIN

SAN.RUUMID
TIIMIALA

KESKENDUMISTUBA

KESKNE AATRIUM

“SÖÖGITUBA”
KOOSOLEKUTE RUUM

“ELUTUBA”
TUKASTAMISALA

TIIMIALA

Joonis 41 - Korruse funktsionaalne skeem
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6.7 Biofiilse disaini elemendid hoones
Looduselemendid keskkonnas
Hoone plaanilahendus on kavandatud nii, et tekiks visuaalne ühendus loodusega.
Töökohtadelt on tagatud vaade nii väliskeskkonnas paiknevale haljastusele, kui ka
on paigutatud akna alla toalilled. Aknad on avatavad ning töötajal on võimalik avada akend ning kuulata tuule käes liikuvaid puulehti ja linnulaulu. Akent avades on
võimalik ka tekitada õhuvool ja reguleerida õhu liikumisega temperatuuri. Sisehoovis on projekteeritud veekogu koos vee sülitidega, mis tekitab meeldivat vee
liikumise heli.
Iga töökoha juurde on lisatud dünaamilise valgusega reguleeritav rippvalgusti ning
tagatud loomuliku valguse olemasolu. Katuseterrassil on rajatud kasvuhoone, kus
võimalik kasvatada maitsetaimi ja väiksemaid köögivilju, selline lahendus võimaldab näpud mullaseks saada ja järgida looduse rütme ise sellest midagi toitvad
saades.
Looduse analoogid
Akende varjestuspaneelidel on kasutatud perforeeritud lehemustrit. Samas on nii
välisfassaadil kasutatud puitlaudist ja mängitud laudise paigutus asendi ja toonaalsusega. Sees kasutatud osaliselt nähtavale jäävaid puitkonstruktsioone ja teisi
naturaalseid seina ja põrandamaterjale nagu savikrohv. Hoone ülesehitusel selge
ja lihtne struktuur ning välisfassaadi rütm on korduv ning varjeerud eri dimensioonidega. Välismahu range struktuuri tasakaalustamiseks on siseseinte paigutamisel
kasutatud voolavamaid jooni ja tekitatud kaarjaid mahte, vältides liikumisel koridoris monotoonsust ja sopikesed annava ruumi kõrvale astuda ja näiteks töökaaslastega suhelda vaiksemast töötsoonist eemal. Ka trepi piiretel kasutatud eri samme, et
tekitada põnevat valgusemängu ja vältida üksluisust.
Ruumi olemus
Hoonestus käsitletaval alal on paigutatud nii et lisaks lähivaadetele on tagatud ka
kaugvaated, üldjuhul ka horisondile. Sisehoovid on projekteeritud rohke haljastusega. Igale korrusele on paigutatud tukastamisruum, mida saab kasutada pelgupaigana. Siseruumi kaarjad pinnad tõmbab inimesi ruumi ning avad liikudes eri vaateid.
Saladusliku ja keget ohutunnet effekti annab nii valguse ja varjumäng perforeeritud
aknavarjestus elementide näol, kui ka lõunaküljel paiknev ronimtaimede sein.
Liikumisteed on paigutatud hoone keskelt äärde, et tagada ka sinna aknapinda,
muutes need kasutajale kutsuvamaks. Kõrged laed tagavad paremad vaated ja
parandavad õhukvaliteeti hingamistsoonis.
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6.8 Vaimset tervist toetavad elemendid hoones

6.9 Liikumist soodustavad elemendid hoones

6.10 Kodutunde aspektid hoones

Plaanilahenduse kavandamisel on suuresti pandud rõhku sotsiaalse suhtluse ja

Mugava ja ohutu keskkonna aluseks on selge struktuur. Väliskeskkonnas on käi-

Kodutunde tekitamine vähendab stressitaset ning tõstab töötajate mugavust.

tööruumi tasakaalustamisel. Töötajate jagamine väiksemateks gruppideks, tekitab

guteed kavandatud visuaalselt huvitavad, pakkudes nii varju kui valguse vaheldust

Selle eesmärgiga on puhkeruumid lahendatud nn. elutoa kujundamispõhimõtteid

võimaluse ülerahvastatuse tunde vältimiseks ja positiivsete sidemete loomiseks

ning eri haljastusmahtude paiknemist liikumiteede ääres kui ka eri tekstuure ei tai-

järgides. Pakkudes laia mugavat diivanit ja teleka või videomängude mängimis

on tiimi inimestega. Korrustele on tekitatud nii suurde avarasse aatriumisse kui ka

mestiku näol.

võimalust. Teise suure elemendina on igale korruselel ettenähtud söögituba-köök

liikumisteede äärde eraldatud sopikestesse istumiskohti, pakkudes nii võimalust

suure lauaga. Pakkudes nii alternatiivi väljas söömisele nn. töötajate perega ühtse

uute suhete tekitamiseks ja juhuslikul kokkupõrkamisel vana tuttavaga võimalus

Jalgratta kasutamise soodustamiseks, on lisaks välisele jaögtrattaparkimisvõima-

teineteist oma eludega kurssi viija.

lusele ettenähtud kas siseruumi jalgratta parkla. Parkla juurde on projekteeritud nii
peasemisruumid, kui ka riietusruumid, koos asjade hoiustamise võimalustega.

Igal hooneosal on eri suurusega koosolekute ruumid, et pakkuda eraldatud võima-

suure söögilaua taga.
Lisaks on koduelu toetamiseks hoone põhjapoolsesse otsa ette nähtud väiksematele lastele lastehoid, kui ka huviringide ruumid suurtematele lastele.

lust grupitööks austades nii tiimialal teisi inimesi. Samas väga kontsentreeritud

Kuna olemasolevas Balti Jaama turuhoones ja Telliskivi loomelinnakus on olemas

töö jaoks on lisatud ka keskendumistoad, mis on akustiliselt kui ka visuaalselt üle-

spordiklubid ja jõusaalid siis antud hoonesse neid dubleerima ei hakanud. Vä-

jäänud kontorist eraldatud. Rohkelt toataimede lisamine sisekeskkonda ning vaated

liskeskkonda on projekteeritud nii lastemänguväljakud, kui ka täiskasvanutele is-

välja loodusele pakuvad taastavaid looduslike stiimuleid. Ja lihtne plaani struktuur

tumisvõimalused, kui ka treenimisvõimalused, näiteks lauatennise näol. Sisemiste

väldib eksimustunnet suurendades seeläbi töötaja turvatunnet. Siseruum on puhas,

liikumisteedele on tagatud loomulik valgus, vaated välja ja peamisse aatriumisse

selgete joontega ja ruumikas, mööblivalik järgib ergonoomikat.

on projekteeritud taimesein. Lisaks on lift viidud trepi taha, pakkudes esimesena
võimalust korrustevaheliseks liikumiseks treppide kaudu.
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6.11 Vaegnägijate ja –kuuljate ning liikumispuudega inimeste abivahendid
Hoone on projekteeritud vastavalt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministeri
29.05.2018.a. määrusele nr.28 “ Puudega inimeste erivajadusest tulenevad nõuded ehitisele”. Hoone on proejkteeritud ligipääsuga maapinnalt otse fuajeesse, seal
on liftiga tagatud pääs kõikidele korrustele. Lisaks on olemasolev Balti Jaama turu
välisterrass ligipääsetav pandusega ning proejkteeritud hoone teise korruse pääs
on kavandatud terrassiga samasse tasapinda. Tualettruumid liikumispuuetega
inimestele on projekteeritud üldpinnalt ligipääsuga. Ratastooliga ligipääsetavus on
tagatud minimaalsete lävepakkudega, kuni 20 mm.
Tualettruumi projekteerimisel järgiti allolevaid põhimõtteid:
• ratastooli pööramisruum, läbimõõt vähemalt 1400 mm;
• WC-poti nõutav kõrgus (47-50 cm prill-laua peale) ning paigutatud loputuskastiga vastu seina;
• ukse avamine väljapoole ning ratastoolimärgiga tähistamine;
• lisakäepide uksel (paigutus ukse sisemisele küljele ukselingi kõrgusele ja
hingede poolsesse serva
horisontaalselt, pikkus 40-60 cm, kõrgus 75-85 cm, painutatud metalltoru);
• kätepesuks kasutada tavalist kangsegistit;
• klosetipotil olles peab saama kasutada painduva varrega termostaatilist käsidušši;
• klosetipoti kasutamist hõlbustavad käsitoed peavad olema mõlemal pool klos-

etipotti 600-mm vahega,

korrustel on kasutatud betoonkonstruktsiooni ja ja jätkatakse ülemist post-tala süs-

(üles) tõstetavad ja reguleeritavad, kõrgus käsitoe peale 800 mm;

teemi põhimõtet, kuid selleks kasutatakse raudbetoonkonstruktsioone. Parkimiskor-

• Inva WC-d varustatakse häirenupuga, häirenupp või selle pikendusnöör, peab

ruse põrand on rajatud pinnasele monoliitse betoonkonstruktsioonina ja keldriosa

olema kättesaadav nii

ning 1 korruse vahelagi on ka monoliitsest raudbetoonist.

potil olles kui ka põrandalt;
• wc-paberi hoidja käeulatuses 30 cm või käetugede küljes;

Välisviimistluses on kasutatud tuulutusvahega nii horisontaalset kui ka vertikaalset

• nõutav peegli kõrgus maapinnast (peegli alumine serv 900 mm põrandast),

puitlaudist. Osaliselt on ettenähtud laudis paigaldada ka diagonaalselt. Katusekatte

samuti seebidosaatorid,

materjali valikul on arvestatud tööstuslikku taustsüsteemi ning jäetud valtsplekk

kätekuivatuspaberi hoidjad jms seinale kinnituv varustus;

katuse juurde. Hoonete rõdusid kannavad analoogselt ülejänud hoonega ristkiht-

• nagide kõrgus maapinnast (klosetipoti kõrvale seinale tuleb põrandast ca 1200

puit konstruktsioon. Kõik välisseinad on õhutihedad ja korralikult soojustatud ning

mm kõrgusele

kandekonstruktsiooni läbiviigud on lahendatud soojuskatkestusena.

paigaldada 2–3 nagi rõivaste, karkude, keppide jms riputamiseks);
• invatualettruumi lukustamiseks seestpoolt soovitame kasutada pööratavaid luk-

Tarandite ehitusfüüsikalised parameetrid:

kkäepidemeid.

•

Põrand pinnasel U ≤ 1,32 W/m²K

•

Põrand parkla kohal U ≤ 0,32 W/m²K

•

Välissein U ≤ 0,15 W/m²K

Hoone rajatakse vaivundamendile, mida ühtlasi kasutatakse energiavaiadena. Et jat-

•

Katuslagi U ≤ 0,12 W/m²K

kata välisfassaadi looduslähedust ka konstruktsiooniosas on hoonemaht projekteer-

•

Vahelagi välisõhu kohal U ≤ 0,18 W/m²K

itud ristkiht puit konstruktsioonidest, CLP posti-tala kandesüsteemina. Vahelaed

•

Valtsplekk katuslagi U ≤ 0,13 W/m²K

ja seinad on analoogselt kasutatud kandeseinte osas ristpuitkiud seinaelemente,

•

Avatäited (Uksed) U ≤ 0,9 W/m²K

muus osas kipskarkassil kergseinu. Ülemiste kaldkatuse alla jääva õhuruum on

•

Avatäited (Aknad) U ≤ 0,9 W/m²K

avatud bürooruumidesse, kohtades kus pole tehnilisi ruume katuse all. Maa-alustel

•

Klaasfassaad U ≤ 0,9 W/m²K

6.12 Konstruktsiooniosa lahendus
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6.13 Energiatõhusus ja eriosade lahendused

Hoone sisekliima peab vastama normtingimustele, eesmärgiks on ruumiõhutem-

klassile RC2(EVS-EN 1627:2011). Kõik kinnitusvahendid peavad omama CE

peratuur talvel peab olema 21 C ja suvel 24 C. Ruumide suhteline õhuniiskus peab

märki ja vastavat tõendatud EAD 2015_Fastening Screws for Metal & Sheeting

hästi soojustatud ning õhutihedad.

olema suvel 40-60% ja talvel min. 20%. Õhu suurim liikumiskiirus suvel 0,25m/s

(330046-01-0602) keskkonnaklassi , sh. kasutamiseks väliskeskkonnas ja piird-

ja talvel 0,2m/s. Hoone juurdeehitatava mahu välispiirete õhupidavus on 3 m³/

ekonstruktsioonides. Avatäited tuletõkkeseintes peavad olema pool tuletõkkeseina

Hoones on ette nähtud optimaalse sisetemperatuuri tagamine nii talve- kui ka suve-

m²h. Liited avatäidetega (aken, klaasfassaad, uks) tihendada seest- ja väljastpoolt

tulepüsivusklassist: EI-60 tuletõkkekonstruktsioonis olev avatäite klass on EI-30.

õhupidava ja aurutiheda teibiga näiteks Tremco teip või samaväärne

Üldjoontes on hoonel projekteeritud erinevas mõõdus saksa tüüpi puit- alumiinium

Kõik hooned on energiatõhusad ning vastavad liginullenergia nõuetele. Hooned on

perioodil. Hoone varustatakse mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniga
ning ruumid on köetavad ja jahutatavad. Ventilatsioonisüsteemi lahendusel valimisel lähtusin Euroopa KVJ katuseorganisatsiooni REHVA tõrjuva õhuvahetussüsteemi
(Displacement Ventilation) süsteemi põhimõtetest, kuna see võimaldab suurte
õhukoguste vahetust ruumis ja on suunatud eelkõige kasutustsoonis on ergiasäästlikult parima siseklimaatilise tingimuste saavutamiseks. Ventilatsioon on keskse
seadega ning soojustagastusega. Pööningud, kus nad katuse alla on ette nähtud,
on kasutusel tehniliste ruumidena. Ventilatsiooni väljavise toimub katuselt, õhu sissevõtt läbi otsaviilu seina. Projekteerimisel on arvestatud, et tehnosüsteemide poolt
tekitatav müratase oleks väiksem kui EV sotsiaalministri määruses nr 42 4. märtsist
2002 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoone-

o

o

aknaid ja terrassiuksed. Nende avatäidete päikesefaktor on analoogne klaasfassaPeamise küttena energiavaiade näol maakütet. Vesi-põrandaküte on ette nähtud es-

adiga.

imesel korrusel ning radiaatorid ülemistel korrustel. Energia tootmiseks ja sooja

Avatäited ajaloolistel fassaadidel järgivad ajaloolisetele omast raamijaotust teise ja

tarbevee ning küttevee soojendamisel on katusele ette nähtud päikesekollektorid.

kolmanda korruse ulatuses.

Passivse kütteallikana kasutatakse lisaks ka päikest. Päikese varjestamiseks kasutatakse liigutatavaid perforeeritud väliseid paneele, mida on vastavalt päikese liiku-

•

Avatäidete sissemurdmiskindluse klass RC2 (EVS-EN 1627:2011).

misele ja kasutaja vajadustele võimalik liigutada. Lõunaküljel on lisaks projekteer-

•

Akende õhukindlus: min. 2 (DIN EN 12207, EVS_EN 12208:2003)

itud ka looduslik varjestus, mis tagatakse ronitaimedega, nagu nt metsviinapuu.

•

Akende löökvihmakindlus: min. 5A (DIN EN 12208, EVS-EN 12208:2003)

Varjestusena saab kasutada lisaks sisemisi ruloosid või lamelle. Päikesekollektorid

•

Akende vastupanu tuulekoormusele min klass C5 (EVS-EN 12210).

ning -paneelid paiknevad hoonete lõunapoolsete katuste osas. Elektrienergiat suu-

tes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ toodud näitajad.

natakse oma tarbesse, ülejääk müüakse võrguhaldajale. Ala on liidetud tsentraalse

Päikesekaitse:

vee ja kanalisatsioonisüsteemiga. Vihmavesi kogutakse ja viiakse taaskasutusse

Klaasfassaadi osas on kasutatud toonitud päiksekaitseklaasidega kolmekordset

Hoone kasutamise otstarve: büroo -ja ärihoone.

näiteks wc-de lopustuskastides ning kastmisveena. Katus varvihmavee äravoolu-

klaaspaketti argoontäitega., päikesefaktor g=0,25.

toruga iga 200m2 kohta vähemalt üks katuse sadevete ärajooks ja vahekaugusega

Tehnilised näitajad:

maksimaalselt 20m. Äravoolulehtrid ja vihmaveetorud varustatakse soojendus-

•

Klaasfassaad kokku: U≤0,9 W/(m²K).

kaablitega. Kogumismahutid asuvad maa all. Sooja tarbevee mahutid asuvad teh-

•

- Akna klaaspakett Ug≤0,6 W/( m²K).

nilistes ruumides.

•

- Al - profiil Uf≤1,1 W/(m²K).

•

- Al-klaasfassaadi avatavad avaäited Uf≤1,4 W/(m²K).

•

Klaasfassaadi õhu läbilaskvus klass AE (EVS-EN 12153).

•

Veepidavus RE1200 (EVS-EN 12155)

Ruumide projekteeritavad temperatuurid:
•

Tehnilised ja abiruumid +18 °C

•

Muud ruumid +22 °C

6.14 Avatäited
Akende ja välisuste toimivuskarakteristikud, tarindus, kinnitus ja sulused peavad
vastama järgmistele nõuetele
ja järgima eeskirju:

6.15 Tehnilised näitajad

- Tarindi RYL 2000 52 „ Uste ja akende paigaldamine“

•

Käsitletav ala (ilma Baltijaama turuhooneta)

~2,4 ha

- Sisetööde RYL 2013 peatükid 1315, 1316, 632 ja 732 - RT 42-10274 (SFS 4487)

•

Projekteeritud haljasala			

6325 m²

Uksed, funktsionaalsed omadused, katsetusmeetodid ja nõuded

•

Haljastus %					26 %

- ET-1 0109-0093 Tuletõkkeuksed

•

Hoone kõrgus 				

21.4 m

- ET-1 0403-0119 Ehitiste heliisolatsiooninõuded

•

Hoone mõõdud				

106x 17 m

- EVS 859” Aknad ja välisuksed”

•

hoone sügavus				3 m

•

Ehitusalune pind (ala)				

6245 m²

sh. projekteeritud hoone			

1434 m²

Välisuksed on soojustatud, ilmastikukindlad külmakatkestusega alumiiniumkonstruktsioonist ja klaasitud. Välisseintesse paigaldatavate avatäidete kinnitustar-

•

vikud peavad vastama keskkonnaklassile C3. Avatäidete paigaldamine teostada
Foto 32 - Wood Innovation and Design Centre, Canada, MGA, 2014 (allikas: http://mg-architecture.ca/work/wood-innovation-design-centre/)

Hoone brutopind				23905 m²
sh. projekteeritud hoone			

7082 m²

vastavalt Tarinditööde RYL2010 juhistele ning tootja paigaldusjuhistele. Avatäit-

•

Hoonestustihedus				1

ed ja nende tarvikud peavad vastama ( va automaatuksed) sissemurdmiskindluse

•

Projekteeritud hoone netopind			

5902 m²		
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