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ANNOTATSIOON

Viimaste sajandite jooksul on inimmõjude domineerimine, seal-

asupaigad, põhjustades liikide massilist väljasuremist.

ja looduse vahelistele pidepunktidele, hinnates kuidas arhitek-

hulgas liigne ressursikasutus, tarbimiskultuur ning üleüldine

Sellest tulenevalt on magistritöös uuritud linnaloomaaedade kui

tuuri ja looduskeskkonna seoste tugevdamise läbi on võimalik

tehismaastiku ülekaal viinud enneolematute planetaarsete

peamiselt informaalsete õppekeskuste mõju inimeste keskkon-

inimese kontakti loodusega võimendada. Viimast on analüüsi-

muudatusteni. Käesoleva magistritöö ajendiks on üha märga-

nateadlikkuse suurendamisele ning nende olulisust eri liikide

tud läbi biofiilsete ja osaliselt ka feonomenoloogiliste põhimõtete

tavam lõhe inimese ja looduse vahel, mis soosib aina laienevas

elupaikade püsima jäämisele. Projektlahenduses on antud

rakendamise ehituskunstis, mille abil mõtestatakse lahti, kuidas

urbanistlikus ruumis bioloogilise mitmekesisuse kahanemist.

probleemipüstitust käsitletud Tallinna loomaaia territooriumi

inimese loomupärast külgetõmmet loodusliku maailma suhtes on

Halvimas stsenaariumis võib see aga omakorda viia ökosüs-

uusplaneeringu näol. Hetkel alakasutatud ja killustunud, kuid

võimalik vahendada tunnetusliku arhitektuurikeele läbi, tagades

teemide kokkuvarisemiseni, mis ei mõjuta vaid planeedi

suure potentsiaaliga maa-alale on lähenetud kontseptuaalselt,

seeläbi tervislik, toetav ja keskkonda sulanduv ruumiloome.

looduskeskkonda, vaid ka ühiskonda laiemalt nii majandus-

kasutades ära olemasoleva suure territooriumi hüvesid, pannes

likes kui sotsiaalsetes aspektides. Peale meie iseenda on suureks

põhirõhu loomade heaolule ja vabale liikumisele ning tagades

Teoreetilise osa teises pooles analüüsitakse tänapäeva

kannatajaks ka teised elusorganismid, kellega oma elukeskkonda

seeläbi positiivsema ruumiloome nii loomaaia asunikele kui ka

loomaaedade rolli, olemaks tugevaks keskkonnateadlikkuse

jagame ning kelle heaoluga arvestamine on järjest enam muutu-

töötajatele ja külastajatele. Magistritöö eesmärgiks on analüüsida,

propageerijaks, nende tekke ajalugu ning olulisust tänapäeva

mas teisejärguliseks.

kuidas piiratud territooriumitega linnaloomaaiad on võimelised

urbanistlikus ühiskonnas.

tagama tehistingimustest peetavate loomade heaolu ning suutLooduslikud keskkonnad, olgu nad metsikud linnametsad, suured

likud populariseerima seeläbi keskkonnaharidust võimalikult

Magistritöö sisuks on defineerida ja kavandada Tallinnasse

maastikukaitsealad või hoolega disainitud pargialad, omavad

tunnetuslikul tasandil, viisil et suudetaks mõjutada inimese tead-

urbanistlik oaas, mis kannab edasi Tallinna loomaaia visiooni

inimeste heaolule elulist tähtsust, parandades nii vaimset kui ka

vust ja teadlikkust eluslooduse vastu looduskeskkonna vahetu ja

olemaks keskkonnahariduse, teaduse ja loodushoiu edendajaks

füüsilist käekäiku, aidates sealjuures taastada lähedast kontakti

võimalikult autentse kogemise läbi.

ja teenäitajaks. Terviklik, inimest kaasav ning loomade heaolu

naturaalse maailmaga. Autentsed looduskeskkonnad tugevdavad
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silmas pidav planeering suurendab kontakti metsiku loodusega

sidet elusloodusega, aitavad kaasa võimele märgata elusloodust

Töö teoreetilises osas keskendutakse erinevatele teadusartiklitele

ning tagab positiivse külastajakogemuse võimendumise, mis

enda ümber ning tunnetada kõige elava olulisust muidu tehisli-

tuginedes looduse rollile urbanistlikus keskkonnas, selgitades

omakorda panustab emotsionaalselt juurduva loodushariduse

kus maailmas. Kuivõrd juurduv loodusharidus algab juba maast

kuivõrd see mõjutab inimeste vaimset ja füüsilist heaolu ning

kujunemisse ja aitab kaasa tegemaks samme ökosüsteemide

madalast, on üha laienevas linnakeskkonnas oluline aidata kaasa

mis viisil ja kui oluline on inimese kaasamine looduskeskkonda

jätkusuutlikkuse tagamiseks.

positiivsete hoiakute kujunemisele erinevate looduskontaktide

juba varajases elustaadiumis. Sealhulgas analüüsitakse erinevate

loomise näol. See omab erilist tähtsust meiega koos eksisteeri-

rohealade olemasolu linnakeskkonnas ning nende laiemat mõju

vatele looma- linnu- ja putukaliikidele, eriti nüüd, kus inimene oma

linlaste ja ka teiste urbanistlikus ruumis resideeruvate elusorga

domineeriva käitumisega on hävitanud paljude elusorganismide

nismide jätkustuulikule heaolule. Keskendutakse ka arhitektuuri

ABSTRACT

In recent centuries the dominance of human impact, including

Therefore, the thesis examines the impact of urban zoos as mainly

in architecture, which help to unravel how human attraction to

overuse of resources, consumer culture and the overall predomi–

informal learning centers on increasing people’s environmental

the natural world can be mediated through cognitive architectural

nance of man-made landscapes, have led to unprecedented

awareness and their importance for habitat conservation. In the

language, thus ensuring healthy, supportive, and environmentally

planetary changes. The motivation for this thesis is the growing

thesis project, this problem statement has been addressed in the

harmonious spaces.

gap between man and nature, which favors the loss of biodiver-

form of a new plan for the territory of the Tallinn Zoo. The area,

sity in an ever-expanding urban space. In the worst-case scenario,

which is currently underused and fragmented, but with great

The second section of the theoretical part analyzes the role of

however, this could lead to the collapse of ecosystems, which

potential, has been approached conceptually by taking advantage

modern zoos as a strong promoter of environmental awareness,

would affect not only the planet’s natural environment but also

of the existing large territory, focusing on animal welfare and free

the history of their emergence, and their importance in modern

society at large in both economic and social aspects. Our actions

movement, and thus ensuring more positive spatial creation for

urban society.

affect negatively not only ourselves but also other living organisms

zoo residents, staff, and visitors. The aim of the thesis is to analyze

with whom we share our living environment and whose well-being

how urban zoos with limited territories can ensure the welfare of

The aim of the thesis is to define and plan an urban oasis in Tallinn,

is increasingly becoming secondary.

captive animals and thus popularize environmental education at

which conveys the vision of the Tallinn Zoo to be a promoter and

the most cognitive level, in a way to influence human conscious-

guide of environmental education, science, and nature conser-

ness by experiencing nature authentically and directly.

vation. A comprehensive, inclusive and animal welfare-friendly

Natural environments, whether they are wild urban forests, large
wilderness preserves, or carefully designed urban parks, are vital

design increases contact with wildlife and enhances the positive

to human welfare, improving both mental and physical well-be–

The theoretical part of the thesis, based on various scientific arti-

visitor experience, which in turn contributes to the development

ing, while helping to revive close contact with the natural world.

cles, focuses on the role of nature in the urban environment,

of emotionally rooted nature education and helps to take steps to

Authentic natural environments strengthen the connection with

explaining how it affects people’s mental and physical well-being

ensure the sustainability of ecosystems.

wildlife, contribute to the ability to notice wildlife around us and

and how important it is to involve people in the natural environ-

feel the importance of all living creatures in an otherwise heavily

ment at an early stage of life. The importance of various green areas

artificial world. As rooted nature education starts from an early

in the urban environment and their wider impact on the contin-

age, it is important to contribute to the development of positive

ued well-being of city dwellers and other living organisms residing

attitudes in the form of creating various nature connections in the

in urban space has been analyzed. In addition to the above, the

urban environment. This is particularly important for the animal,

points of reference between architecture and nature have been

bird, and insect species that coexist with us, especially now that

presented, assessing how it is possible to enhance human contact

man, through his dominant behavior, has destroyed the habi-

with nature by strengthening the links between architecture and

tats of many living organisms, leading to the mass extinction of

the natural environment. The latter has been analyzed through the

species.

application of biophilic design and phenomenological principles
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SISSEJUHATUS

Alates esimestest mõtlevatest inimloomadest, on käsikäes

piirkonda uute haljasalade loomisega kaasnevat nähtust, kus

Teoreetilis- uurimuslik osa jaguneb kolmeks suuremaks

käidud koos teiste looduse asunikega, ilma et häiritaks üksteise

rohealade loomine tõstab lähiümbruse elukeskkonna väärtust,

peatükiks. Esimeses osas keskendutakse kvalitatiivsete uuri-

olemasolu. Mida aeg edasi, seda domineerivamaks on aga

põhjustades seeläbi olemasolevale kogukonnale majanduslikku

mismeetodite toel looduse rollile urbanistlikus ruumis ning

inimene muutunud, oskamata ühel hetkel teineteisega sümbioo-

ja sotsiaalset survet.

analüüsitakse urbanistlike loodusalade psüholoogilist, füsioloo-

sis olla. Rahvaarvu suurenemine ning üha rohkema elanikkonna

gilist ja majanduslikku mõju kasutajale. Sealjuures lahatakse

koondumine linnalisse keskkonda ja seeläbi urbanistliku ruumi

Keskendudes laiemalt ühiskonnakihtide keskkonnahariduse eden-

biofiilse ja fenomenoloogilise arhitektuuri mõju inimese kesk-

territoriaalne laienemine, loovad põhja looduskeskkonna

damisse, mängivad suurt rolli ka urbanistlikud loomaaaiad kui

konnatunnetuse võimendamisel. Biofiilia kui armastus elu ja

degradeerumisele. See aga omakorda mõjutab negatiivselt nii

suure külastajate arvuga looduslikud oaasid. Võime suurendada

kõige elava vastu väljendub arhitektuuris sensoorsete protses-

loodust ja selle bioloogilist mitmekesisust kui ka inimest ja tema

sidet inimese ja metsiku looduse vahel on suure kaaluga, kuna

side esilekutsumises, kaasates selleks tehiskeskkonna loomisel

heaolu. Põlvkondlik amneesia, mis tekib üha suurenevast lõhest

just lähedane kontakt loodusega, mida loomaaiad on suutelised

looduslikke elemente ja võimendades inimese kogetavat elamust

linnakeskkonnas üles kasvanud noore generatsiooni ja nende

pakkuma, tagab teadlikuma ja tundlikuma lähenemise looduskait-

looduse tajumisel. See on lähedases seoses fenomenoloogia

keskkonnaalase teadlikkuse ning vaimse ja füüsilise seotuse

sealasele informatsioonile. Kuivõrd loomaaedadega assotseerub

põhitõdedega, mis uurib samuti inimese teadvuse ja keskkonna

vahel, mõjutab negatiivselt bioloogilise mitmekesisuse jätku-

tihtipeale vastakaid, kohati loomaaktivistide negatiivsest

omavahelist suhestumist. Arhitekti käekirjas väljendub see kõik

suutlikkust, mille tulemusena kannatab maailma liigirikkus ning

kriitikast põhjustatud arusaamu, siis mängib suurt rolli ka kesk-

suutlikkuses olla “kohal”, tunnetada keskkonda, konteksti ja

seeläbi ka ökosüsteem. See tähendab, et iga järgneva generat-

konna- ja ruumiloome, ning arhitektuuri võimekus toetamaks

inimese sisemaailma.

siooni indiviidid, kes on tuleviku keskkonnapoliitika kujundajaks,

inimese ja looduse vahelisi positiivseid sensoorseid kontakte.

suudavad suurepäraselt kohaneda oma keskkonnaga, normali-

Tundlik ja immersiivne lähenemine tehiskeskkonna loomisel võib

Teine peatükk lähtub loomaaedade rollist tänapäeva ühiskonnas,

seerides vaesunud olukorda, mille keskel nad on üles kasvanud.

elavdada kohatunnetust ja ruumikasutaja meelte aktiveerumist,

andes ülevaate nende ajaloolisest kujunemisest ning tähtsusest

Seeläbi käivitatakse järkjärguline looduslik allakäik, mille peata-

mis omakorda parandab emotsionaalset kohalolekut ning olulise

kaasaegse keskkonnateadlikkuse propageerimisel. Keskendutud

miseks on vaid üks viis – suurendada inimeste teadlikkust

informatsiooni talletumist. Immersiooni all on silmas peetud

on ka immersioonipõhimõtetel tehislike loodusalade lahen-

keskkonna- ja liigialastest probleemidest ning võimendada sidet

inimese kaasamist võimalikult autentsesse looduskeskkonda, mis

damisele, mis võimaldab hinnata autentse loodusliku keskkonna

loodusega juba varajases eas, et tekitada baas alateadlike loodus-

aitab külastajal enda ümbruskonda tajuda eheda ja naturaalsena.

osatähtusust loomade heaolule ning inimeste kaasatusele.

Kirjeldatud probleeme on magistritöös uuritud peamiselt kvali

Uurimuslik osa tipneb kolmandas peatükis lahatud juhtumi-

Tagamaks terve looduse jätkusuutlikkuse ning ka tuleviku gene

tatiivsete meetodite alusel, tuginedes teadustekstidele ja

uuringutega, kus kolme loomaaia näitel on tõestatud piiratud

ratsioonidele head elutingimused, on magistritöös analüüsitud

teemaalastele uuringutele. Keskendutud on inimese, looduse

ruumikasutusega urbanistlikus keskkonnas metsikute loomade

linnakeskkonna rohealade kujundamise olulisi pidepunkte,

ja looma vahelisele kontaktile urbanistlikus ruumis ning biofiilse

heaolu tagamine ja külastaja jaoks positiivse ruumiloome

lähtudes nii ökoloogilise gentrifikatsiooni kujunemisviisidest

arhitektuuri põhimõtetele, mis toetavad magistritöö lõppeesmärki

võimalikkus.

kui ka elurikaste rohealade tähtsusest. Ökoloogiline gentrifikat-

– keskkonnatundliku loomaaia visiooni, mis võimendab süm

sioon tähendab siinkohal linnalisse, tihtipeale amortiseerunud

bioosi inimese, looduse ja loomade vahel.

kaitsjate kujunemiseks.
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I TEOREETILIS-UURIMUSLIK OSA
1 INIMENE, LINN JA LOODUS
1.1 Looduse roll urbanistlikus keskkonnas
Me elame antropotseeni ajajärgus – ajastul, kus domineerib

sõltuvale eluviisile, on märke mis näitavad, et inimene on

sotsiaalsel ja spirituaalsel tasemel (Keniger, et al. 2013, Shanahan,

inimene ja tema loodud tehislik maastik. Oleme üheltpoolt

määratud loodusega koos käima, jõudes ühel või teisel viisil alati

et al. 2015, Lev, et al. 2020). Suhtumine looduskeskkonda ja

kaugenemas oma esivanemate looduslähedasest elusviisist,

tagasi selle tahumata ilu juurde. Seda võib eriti täheldada, jälgides

selle mõjude tunnetamine on tihedas seoses inimeste kogetava

teisalt leiame järjest enam tee tagasi loodusesse ja tema ehed-

ühiskonna käitumismustreid kriisi ajal: pannes inimesed sundolu-

elukeskkonnaga ning seda juba varajastest eluaastatest. Tõendid

usse. Rahvastiku koondumisel linnapiirkondadesse vabastas

korda, kohustatuna viibima kodudes, mis on pungil digitehnikat,

selle kohta, et lapsepõlves loodusläheduse kogemine mõju-

industrialiseerimine paljud otsesest sõltuvussuhtest loodusega.

keset tormilist info virvarri, tekib inimestes ürgne instinkt pääseda

tab hilisemas elus suhtumist loodusesse, annavad hea ülevaate

Sõjajärgses ühiskonnas on inimese ja looduse vastastikune suhe

loodusesse. Soov hingata värsket õhku, kõndida paljajalu murul ja

looduskeskkonna suhtes positiivsete hoiakute ja käitumise

nihkunud vahetust loodussaaduste tarbimisest ja maa kasuta-

kuulata linnulaulu, uidata puude vahel ning tunda metsa lõhna –

kujunemisest ning nende jätkusuutlikkusest inimese eluteel

misest pigem rekreatsiooni ja naudingute otsimiseni (Keniger,

see on ühtlasi rahustav ning ergastav, taastades sisemist tasakaalu

(Keniger, et al. 2013). Seda enam, et seoses ökoloogilise tasakaalu

et al. 2013). Ürgne suhe, kus põlisrahvas austas loodust ja tema

ja vaikust, laadides meid uue energiaga. Inimesed otsivad looduse

ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega on arusaam inimeste

saaduseid ning pidas pühaks kõike, mis tema rüpes elu leidis, on

lähedust, kuna erinevalt kriitilisest ja arvamusterohkest ühiskon-

hoiakute kujunemisest looduskeskkonda tänapäeval vägagi elulise

globaalselt hakanud taanduma ning seda peamiselt nihke tõttu

nast, ei anta seal meile hinnanguid, me ei saa seda kontrollida

tähtusega. On oluline, et urbanistlikus olustikus üles kasvanud

meie prioriteetides. Noor generatsioon, kelle väärtushinnangud

ega nupust kinni keerata või stseene valida – see on koht, kus me

tuleviku generatsioonide indiviididel tekiks seos ja tunnetuslik

hakkavad kujundama tuleviku keskkonnapoliitikat, tunneb sõlt-

saame tingimusteta eksisteerida.

lähedus looduse ja loomadega, mis mõjutaks nende edaspidiseid

laslikku huvi populaarkultuuri ja sotsiaalmeedia vastu, pöörates

otsuseid ja vaateid ka poliitilisel ja ühiskondlikul tasandil. Juurduv

vähem tähelepanu keskkonnateadlikkusele ja naturaalsele maail-

Jättes kõrvale loomade, taimede ja loodusliku keskkonna laia-

loodusharidus algab juba maast madalast ning seetõttu on üha

male. Tehnoloogilised arengud, eriti siseruumides ja virtuaalses

haardelisema mõju meie planeedile, vaatleme lähemalt looduse

laienevas linnakeskkonnas oluline kaitsealade ja loodusparkide

keskkonnas pakutavate võimaluste laienemine, röövivad üüratu

ja urbanistliku keskkonna seost indiviidide ja sotsiaalsete grup-

olemasolu, mis aitaks kaasa positiivsete hoiakute kujunemisele.

osa inimeste vabast ajast, asendades sealjuures looduse kui

pide vaimse ja füüsilise heaoluga. Tänapäeval on erisugustel

Urbaniseerumise ning üha suureneva arvu inimestega, kes on

puhkuse ja meelelahutuse allika (Kesebir ja Kesebir 2017). Muret

looduslike keskkondade variatsioonidel linnapildile ja linnaini

terve oma elu linnakeskkonnas veetnud, võib kaasneda nähtus,

tekitav on asjaolu, et linnastumine eraldab inimesi järk-järgult

mesele märgatav mõju, omades sealjuures suuremal või vähemal

mida nimetatakse põlvkondade keskkondlikuks amneesiaks (Lev,

looduskeskkonnast ning linnade suuruse ja tiheduse kasvades

määral kasulikku toimet inimese tervisele ja heaolule.

et al. 2020). Põlvkondlikku amneesiat kirjeldasid esmasena 1995.

süveneb ka probleem. Kuna suur osa planeedi populatsioonist
elab urbanistlikus olustikus, toimub ka valdav osa meie igapäeva

aastal Kahn ja Friedman oma uurimuses linnalaste keskkonnaa1.2 Looduskeskkonna mõju inimesele

sest suhtlusest loodusega linnakeskkonnas, mistõttu suureneb ka
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laste vaadete ja väärtushinnangute kohta (Kahn ja Friedman 1995),
kus jõuti peale lastega läbiviidud intervjuusid keskkonna alastel

huvi nende suhete dünaamika vastu (Fuller ja Irvine 2010).

Loodusega kokkupuutumisel on inimeste tervisele mitmeid

teemadel tõdemuseni, et lapsepõlves kogetud looduskeskkond

Vaatamata linnainimese tehnoloogiakesksele ja tehislikkusest

positiivseid mõjusid, parandades nii füüsilist, psühholoogilist kui

võetakse normiks, mille põhjal tehakse hinnang tuleviku keskkon-

ka kognitiivset võimekust ning omades sealjuures head mõju ka

dade kohta. Asja tuum seisneb selles, et kui iga uue põlvkonnaga

suureneb keskkonnaseisundi halvenemine, siis praegune gene

mõju kahandamiseks on atraktiivsete ja kättesaadavate

keskkonnaga ning keskkonna heakord on omakorda tihedas

ratsioon hindab end ümbritsevat maailma antud hetke olukorra

rohealade olemasolu. Loodusel on võime kaudselt tervisehädasid

seoses inimeste väärtuste ja tõekspidamistega. Eelpool mainitud

järgi, võttes käesoleva seisu enda jaoks normiks. Ehk mida halve-

mõjutada, soodustades positiivseid tervisealaseid käitumismust

põlvkondliku amneesia vältimiseks on oluline juba varajasest east

mas keskkondlikus ruumis on indiviid üles kasvanud, seda rohkem

reid, suurendades füüsilist tervist ning vähendades sellega ka

noori siduda looduse tooruse ja algupärasusega, liita nad üheks,

suudab ta sellist olukorda enda jaoks normaliseerida ning seetõttu

tervishoidualaseid kulutusi elaniku kohta (Black ja Richards 2020,

et kindlustada sümbioosis ja terve eksisteerimine.

suhtub ka keskkonnaprobleemidesse ja tervisliku keskkonna

Shanahan, et al. 2015). Linnasiseste rohealade looduslikkus, mille

tajumisse pinnapealsemalt. Keskkonnatingimuste halvenedes,

taimestik omab lisaks ka filtreerivat mõju saastunud linnaõhule,

isegi juhul kui inimeste vaimne ja füüsiline heaolu seetõttu kanna-

suurendab inimeste aktiivsust ning vähendab müra ja segajate

tavad, on soodumus vaesunud elutingimusi normaliseerides end

olemasolu, avaldades seeläbi positiivset mõju elanike vaimsele

loodusest distantseerida, mis omakorda vähendab looduskaitse

ja füüsilisele tasakaalule. Looduslik ümbrus, mis pakub huvitavat,

rolli ning sellega ka tuleviku loodusalade osakaalu ja väärtust (Lev,

meeldivat ja turvalist keskkonda, mõjutab suurema tõenäosusega

et al. 2020). Tuleviku keskkonnapoliitika kujundajatena on noorte

inimeste aktiivsuse astet, mis omakorda võib viia rasvumise,

väärtushinnangud vägagi kaalukad mõjutamaks linnakeskkonna

diabeedi ja vaimuhaiguste vähenemiseni (Shanahan, et al. 2015,

ja sellega ka linnakodanike elukvaliteeti. Inimesed küll kohane-

Lev, et al. 2020).

vad kiiresti, kuid muutused millega lepitakse ei pruugi alati olla
eluterved, seda enam et linnaeluga on seostatud mitmesuguseid

Samuti on täheldatud, et instinktiivselt valitakse psühholoogilis

terviseriske, mis mõjutavad indiviide nii füüsilisel kui ka psüh-

test probleemidest taastumiseks või hingeliseks reflektsiooniks just

holoogilisel tasandil.

looduslikud asukohad, kuna linnakeskkond võib vaimse tasakaalu
küsimustes osutuda liialt stimuleerivaks, nõudes rohkem

Linnaelanike vaimne tervis on suuresti seotud nende sotsiaalma-

suunatud tähelepanu võimalike ohtude vältimiseks ning müra ja

jandusliku staatusega ning lähiümbruse keskkonnaga. Näiteks on

visuaalidega toime tulemiseks (Keniger, et al. 2013). Linnastumise

vähekindlustatud ja vaesemates linnaosades suurem seos depres-

negatiivsete mõjudena on tihtipeale välja toodud ka individuaal-

siooni ja skisofreeniaga ning mürarikkad keskkonnad soodustavad

set isoleeritust, sotsiaalse toe puudumist, rassidevahelisi konflikte

stressi ja agressiooni esilekutsumist. Samuti on erinevate teadus

ning suurenenud kuritegevuse ja vägivalla osakaalu. Keninger et

uuringute tulemusel selgunud, et ärevushäireid, sealhulgas

al. uuringute analüüsist selgus, et linnapiirkondades haljasalade

posttraumaatiline stress, distress, viha ja paranoia esineb võrrel-

olemasolu ja neile juurdepääsu võimaldamine võib taolisi sotsiaal-

des maapiirkondadega kõrgemal määral just linnades. (Gruebner,

seid väljakutseid leevendada ning lõppkokkuvõttes suurendada

et al. 2017)

sotsiaalset ühtekuuluvust.

Üheks võimaluseks linnaelanike vaimsete ja füüsiliste probleemide

Inimeste heaolu on väga tihedas seoses teda ümbritseva
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1.2.1 Korrastatud looduskeskkond

võitlustelt kõlbelisematele suundadele. Arhitekt Joseph Paxtoni

käitumiseks, tuleks neid teatud piirides tsoneerida ja näha ette

disainitud Birkenhead’i park, mis on ühtlasi Inglismaa üks esimesi,

alad erinevateks tegevusteks. Kuna loodusaladele minnakse

21. sajandil tervitatakse loodust linnakeskkonnas mitmetel

1847. aastal avatud ning riiklikult rahastatavaid parke, loodi lisaks

enamasti põgenema argimuredest ja kohustustest, otsides kas

eesmärkidel - nad on ühtlasi nii puhkealadeks kui tegevustega

ümberkaudsete maa-alade väärtuse suurendamisele ka moraalse-

turvalist pelgupaika või erinevaid viise lõõgastumiseks, on oluline

seotud vaba aja veetmise kohtadeks ning ühisürituste korral-

tel alustel, eesmärgiga suurendada süütute lõbustuste ja tervisliku

rohealadel inimesi suunata, kuid sealjuures säilitada nende vaba

damiseks. Kui arutleda looduse kohaloleku üle linnaruumis, võiks

puhkuse läbi tööst vaevatud inimeste vooruslikkust ja õnnetun-

tahe, ilma et nad tunneksid ennast piiratult või survestatult.

naturaalsed keskkonnad jagada kahte rühma – korrastatud ja

net. Birkenhead’i park inspireeris ka maastikuarhitekti Frederick

Suunamise all on silmas peetud parkide tsoneerimist ning erine-

metsikud loodusalad. Korrastatud looduskeskkonnaks loeme

Law Olmsteadi ja arhitekt Calvert Vaux’i New York Central Parki

vate aktiivsusastmetega tegevusalade loomist, millega tagada

siinkohal alasid, mille taimestik ja detailid on inimese poolt kujun-

loomisel. Olmsteadi köitis pargi juures enim asjaolu, et terri-

pargi maksimaalne kasutusaste ja eri tüüpi kasutajate rahul

datud ja hallatud, piirates sealjuures taimede isetekkelist kasvu.

tooriumi võlusid võivad kõrvuti nautida nii Briti talupoeg kui

olu. Looduslade kujundamisel on vaja silmas pidada mitmete

Selle näideteks võib tuua nii inimese poolt kujundatud pool-natu-

kuninganna, ruum on loodud rahvale (Clark 1973). Sellest tulene-

inimgruppide soove ja vajadusi, andes keskkonnale vastavalt

raalsed linnaväljakud kui disainitud avalikud pargid.

valt on Ameerika kontekstis Central Park lisaks rekreatsioonilisele

kontekstile ja asukohale võimalikult palju lisandväärtust.

väärtusele ka demokraatlike põhimõtete edasiviijaks, vabaduse
Süvenev nõudlus naturaalse keskkonna järgi linnaruumis sai

sümboliks.

alguse juba 19. sajandil, kui industrialiseerimise tagajärjed üha

like loodusalade eelis on siinkohal nende piiritletus, organiseeritus

enam esile kerkisid. Juba kaks sajandit tagasi täheldati seost

Ka tänapäeva 21. sajandi ühiskonnas on linnaparkidel suur

ja hallatavus. Hästi kujundatud ja korrektselt hooldatud loodusli-

avalike parkide ja rekreatsioonialade vähesuse ning amoraalse

väärtus. Nad kujutavad endast viisi kiireks põgenemiseks, olles

kud ja loodust imiteerivad alad omavad linnapildis olulist kohta,

käitumise, halva tervisliku seisundi ja kuritegevuse kasvu vahel.

kontrastiks kivilinnale. Piisavalt suure territooriumiga linnapark

olles ühes nii silmailuks kui ka puhkekohaks ning ühtlasi ka kaas-

Kasvavad tööstusettevõtted võtsid enda alla maa-alad, mis

tekitab tunde, kus tsivilisatsioon on üheaegselt nii lähedal, kui

aegse maastikuarhitektuuri üheks väljundiks. Näiteks 2005. aastal

ennist olid kasutuses põllumaade ja mänguväljakutena, vähen-

ka kaugel. Kuuleme linna helisid, kuid keskkond meie ümber on

Hollandi linna Enchede südamesse loodud väljakulahendus, mis

dades lihtrahva võimalust minna peale rasket tööpäeva värskes

tunnetuslikult teistsugune. Selles peitub ka linnaparkide võlu –

imiteerib hulpivate liustike vormi, on õnnestunud näide looduse

õhus vaba aega veetma. Linnaelanike rahulolematus elutingi-

kiire põgenemine argimuredest ja kohati närvilisest ümbrusest,

ja läbimõeldud tehislikkuse kooskõlast. Väike oja, mis algselt

muste ja üleüldise tervisliku ja ühiskondliku heakorra üle tõi

võimalus loodust iseseisvalt uurida ja avastada.

tänava all voolas, suunati taas maapinnale ning koos erikujuliste

suurtes tööstuslinnades nagu London, Pariis ja New York kaasa
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Kui rääkida lähemalt tehislikest looduskeskkondadest, siis kunst-

tehiskividega loodi esteetiline ja samas funktsionaalne keskkond,

vägivalda ning epideemiate puhanguid, mis omakorda soosis

Nii nagu ka 19. sajandi parkide puhul selgus, on disain urbanist-

mis viitab oma olemusega looduslike protsesside juhuslikkusele

kuritegevuse kasvu (Clark 1973). Selle kõige varjus kasvas vajadus

likus kontekstis oluline, et tagatud oleks struktuur ja kord, mis

(Hosmer 2012). Veealune karestatud põhi vähendab vee voolukii-

pakkuda linnaelanikele mitmekesisemaid rekreatsioonivõima-

rahvamasse suurel territooriumil juhendaks. Et avalikust ruumist

rust, sealjuures imiteerides looduslike jõgede ja ojade lainetusest

lusi, suunata rõhuasetus baarides alkoholi tarbimiselt ja koerte

ei tekiks „eikellegimaad,“ mis omakorda sillutab teed amoraalseks

tekkivat liiva tekstuuri. Taolised projektid on kodanikuruumi loome

seisukohalt olulised, elavdades ja ilmestades monotoonseid

1.2.2 Metsik looduskeskkond

tänavaid, pakkudes sealjuures mängulisi rekreatsioonivõimalusi
vabas õhus aja veetmiseks.

vormis saadud kodanike kirjeldused antud territooriumil looduses
viibimise ja sellega kaasnenud emotsioonide kohta töödeldi

Metsikut loodust selle kõige algelisemas tähenduses me linnapildis

ümber abstraktselt määratletud mustriteks, mis iseloomustasid

suures ulatuses enamasti ei kohta. Maailma Looduskaitseliidu

füüsilisi ja sensoorseid tegevusi looduse ja inimese vahel. Näiteks

Antud näite sarnased keskkonnad pakuvad elanikele silmailu ning

IUCNi järgi on metsikut loodus defineeritud enamasti kui laiaula-

tulid enim mustritena esile järgmised vastastikmõjud: metsiku

mitmekesistavad linnapilti, kuid tekitavad vähe sügavat kontakti

tuslikku, inimese poolt vähe ümber kujundatud maa-ala, mis on

loodusega kohtumine, lindude vaatlemine, mereelu vaatlemine,

elusloodusega. Teadusuuringutes on täheldatud, et looduse

säilitanud oma esialgsed omadused ja loodusliku seisundi (Trzyna,

maismaaloomade nägemine. Enamus tegevustest olid seotud ala

metsikustamine linnapildis on üheks viisiks, kuidas võimendada

et al. 2015). Sellisteks aladeks on enamasti suured, terviklikud,

metsikuse astmega, millest võib järeldada, et kasutajate emot-

linnaelanike seost looduse tunnetamisel (Lev, et al. 2020), mistõttu

linnavälised territooriumid, millel on rikkalik taimestik ning eripal-

sionaalne kiindumus Discovery parki oli tugevalt tingitud ala

võiks taolisi alasid ka lähemalt analüüsida.

geline maastik. Linna kontekstis ei saa me rääkida sama tüüpi

looduslikkusest. Autorid jõudsid tulemusi analüüsides järeldusele,

metsikusest. Urbanistlikus võtmes võib metsikut loodust kohata

et kuna tänapäeva inimestel on kalduvus olla domineeriv nii kaas-

linna metsades, jõekallastel või mahajäätud hoonestusaladel.

maalaste kui looduse üle, siis just metsiku loodusega kontakt

Neid alasid iseloomustab enamasti fragmenteeritus ja sõltuvus

suudab muuta inimeste kitsarinnalist vaadet iseendast kui domi-

ümberkaudsest keskkonnast, olles piiratud asustatud aladega.

nandist. Metsikud alad linnapildis võimaldavad inimestel osaks

Linnaaladel, kus metsikus on säilinud suuremal territooriumil,

saada suhtest, kus indiviid ei kontrolli loodust vaid eksisteerib

on tihtipeale täheldatud ka konflikti arendustegevuse ja haljas-

tasakaal kahe osapoole vahel. Ka Tallinnas 2017. aastal läbiviidud

alade terviklikkuse vahel. Linnapiiride laienemisel on suurel

uuringust „Linna ökosüsteemiteenused Tallinna näitel,“ võib tuua

territooriumil lasuvad looduslikud äärealad tihtipeale erineva

näiteid kodanike seotusest linna rohealadega. Võrreldes eelneva

arendustegevuse surve all, mistõttu on peetud oluliseks uurida,

uuringuga on küsitlus läbi viidud interneti teel ning etteantud

kas taoliste haljasalade kasud linnakodanikele on sõltuvad ka ala

valikvastustega, mistõttu ei saa tulemustest järeldada indiviidide

suurest territooriumist ja metsikuse astmest.

isiklikku, intuitiivset peegeldust emotsionaalse seotuse kohta

Enchede väljaku detail | Allikas: mymodernmet.com

looduskeskkonnaga. Küll aga annab uuring ülevaate, mida erineva

Enchede väljaku vaade | Allikas: mymodernmet.com

Lev et al läbiviidud uuringus (Lev, et al. 2020) Seattle linnas

linnaosa elanikud prioriseerivad rohealadel liikudes. Selgus, et

202 ha laiuva Discovery pargi metsiku looduse ja linnainimeste

üldiselt nõutakse pealinna rohealadelt võimalust olla mürava-

heaolu seoste kohta, lähtuti koostoime mustritest (ingl.k inter-

bas keskkonnas, hingata värsket õhku ja jalutada looduses, veeta

action patterns), mis võimaldavad analüütiliselt hinnata inimese

aega teiste inimeste ja lemmikloomadega ning säilitada või paran-

ja looduse vahelist seost ning kirjeldada, mis osa kontaktist on

dada füüsilist ja vaimset tervist (Tuhkanen, Kuldna ja Uustal 2018).

seotud tugevamalt inimtunnetuse aktiveerumisega. Küsitluse

Tulemused annavad kinnitust, et linnaelanikele vaimne ja füüsiline
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heaolu sõltuvad suuresti ümbruskonna rohealade kvaliteedist ja

ka omavahelises seoses elanike turvatundega. Tihe põõsastik ja

aktiivne tänavaelu ja kodanike kohalolek tagab turvalisema

kättesaadavusest ning seetõttu ei tohiks looduslike alade mõjusid

puud, mis jäävad käidavatele trajektooridele, piiravad inimeste

keskkonna ning omab kuritegevust pärssivat mõju (Gehl 2015).

urbanistlikus ruumis alahinnata.

vaatevälja ning tekitavad varjatuid soppe, mis tihtipeale soodus

Sama lähenemine kehtib ka urbanistlikel loodusaladel, kus tänu

tavad linnakeskkonnas vaenulike käitumismustrite esinemist.

aktiivsele inimtegevusele tagatakse rohealadel suurem turva-

Olenemata inimmõjude laiahaardelisusest, leiab loodus alati

See mõjutab aga omakorda nendes piirkondades inimeste heaolu

tunne ja sotsiaalne kontroll. Hästi planeeritud haljasaladel leiab

viise, kuidas sekkuda inimeste loodud keskkonda, leides ülla

langust ja stressitaseme tõusu, mistõttu on taimestiku strateegili-

oma koha nii aktiivne kui ka passiivne kasutaja, mis omakorda

tavaid ja elujõudu täis viise, kuidas kohaneda meie tehisliku

sel paiknemisel linnaruumis oluline roll.

tagab haljasala funktsionaalsuse ning soodustab atraktiivse

maailmaga. Isetekkeline looduskeskkond on tingimusteta eksis-

linnapildi teket.

tentsi suurepärane näide. Urbanistlikus linnaruumis on sellisteks

Kui vaadelda linnades alasid, kus keset asustatud kvartalit on

Üheks tuntumaks näiteks endiste industriaalalade taaskasutusest

kohtadeks näiteks mahajäetud hooned ja rajatised, mis peale

tsoone, mis paistavad silma vohava looduse ja amortiseerunud,

looduslikus võtmes võib tuua New York High Lane avaliku pargi,

inimtegevuse hääbumist on jäetud puutumata. Metsik loodus ja

hooldamata hoonestusega, siis sageli kaasneb nendega negatiivne

mis asub Manhattani linnaosas, Chelsea naabruskonnas, ajalooli-

paigad, kus looduse jõud on ilmne, kutsub inimestes esile aukar-

alatoon. Sellised ebamäärase funktsiooniga alad sünnitavad kaht-

sel kõrgendatud raudteeliinil. 1934. aastast kuni 1970ndate lõpuni

tust ja inspiratsiooni (Keniger, et al. 2013), kuid tihtipeale tajutakse

laseid käitumismustreid ning ei soodusta linnaruumi positiivset

töötanud raudtee seisis tühjana ning oli lammutamisohus, kuniks

taolisi alasid ka hirmutava või ebameeldivana. Urbanist Matthew

kuvandit. Kui asendada aga mõni mahajäetud, järelvalveta terri-

kodanikualgatusena loodud mittetulundusühing propageeris ala

Gandy on Berliini metsikut linnaloodust iseloomustanud kui

toorium kogukonna poolt heakskiidetud ja hooldatud haljasalaga,

säilitamist ning taasavamist avaliku ruumina. Tänu metsikule

vabaduse ja kehaliste vajaduste väljaelamise sümbolit, millega

võib see mõjutada positiivselt ka kõrvalasuvaid vähekäidavaid

loodusele, mis salamisi mahajäätud rööbaste vahel võimust võttis,

kaasneb pinge ökoloogilise mõõtme ja sotsiaalse kontrollituse

kinnistuid. Nimelt aladel, mis varasemalt soosisid ebatervis-

kerkis esile visioon taoline salaaed inimestele kättesaadavaks

vahel (Sooväli-Sepping 2017). Ühiskondliku kontrolli tagamiseks

like tegevuste sooritamist, on kõlbmatud seltskonnad sunnitud

muuta. 2009. aastal avatud lineaarne park laiub nüüdseks 2,3 km

on teatud piirkondades eemaldatud suuremad põõsad ja alustai-

tänu sotsiaalsele kontrollile ümber paigutuma või oma tegevusi

pikkusel alal, mis lisaks eriliigilisele loodusele pakub ka mitmeta-

mestik, mille tulemusena kannatavad selle piirkonna loomad, kes

muutma. Selgelt määratletud territooriumid vähendavad omandi

hulist avalikku ruumi, aktiveerides ümberkaudset kogukonda.

kasutavad alasid pesitsuspaikadena ent võidavad linnakodani-

õiguse ebamäärasust ning sellega koos ka amoraalset käitumist (

kud, kes kardavad, et metsik haljastus on aluseks ebasündsaks ja

Shepley, et al. 2019), mistõttu on korrastatud haljasalad kui kollek-

Antud transformatsiooni peetakse õnnestunuks, olles suureks

kuritegelikuks käitumiseks.

tiivsed kokkusaamiskohad selle positiivseks näiteks.

turismimagnetiks ning meelitades aastas ligi 7 miljonit külastajat.
Küll aga on objekti mõju ümberkaudsele kogukonnale siiski palju
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Siinkohal kerkib nähtavale lõhe looduslikkuse ja inim-

Nii nagu tänavaruumis, on ka haljasaladel peamiseks turvatunde

sügavam ja mitmetahulisem kui esmapilgul tundub. Positiivne

normide vahel. Linnakeskkonnas on metsik loodus üheks

tekitajaks lisa silmapaaride olemasolu. Urbanist Jane Jacobs

kuvand on pealiskaudne ning lähemal vaatlusel kerkivad esile

võimaluseks bioloogilise mitmekesisuse suurendamisel, kuid

märkis oma 1961. a ilmunud raamatus „Suurte Ameerika linnade

olulised negatiivsed mõjud, millega urbanistlik taaselustamine

puutumata looduse osakaalu suurus linnakeskkonnas on ühtlasi

Surm ja Elu“ (The Death and Life of Great American Cities), kuidas

silmitsi peab seisma.

Linnaruumis amortiseerunud hoonestuse ja rajatiste taas-

Taolistest näidetest juhindudes, on uute rohealade loomisel tähtis

elustamine haljasaladena on ühelpoolt kasulik ümberkaudse

silmas pidada kohalike elanike soove ja vajadusi ning kaasata

keskkonna väärtuse tõstmisel, kuid võib mõjuda survestavalt

neid juba algfaasides projekteerimisprotsessi. Et linna haljas-

erineva sotsiaalmajandusliku taustaga ühiskonnakihtidele,

alad oleksid suutelised panustama võimalikult suure inimgrupi

mis viib niinimetatud öko- või rohelise gentrifikatsiooni tekkeni

heaollu, ilma olemasoleva kogukonna eemale tõrjumiseta, tuleb

(Wolch, Byrne ja Newell 2014). Gentrifikatsiooni mõiste selle

vaadata kaugemale majanduslikest võitudest.

laiemas tähenduses on kasutusel juba 1860. aastatest, kui Briti
High Lane kasutusel raudteena | Allikas:
thehighline.org

High Lane isetekkeline loodus | Joel Sternfeld; Allikas: thehighline.org

High Lane tänapäeval | Iwan Baan; Allikas:
thehighline.org

sotsioloog Ruth Glass viis tähelepanu Londonis endise töölisklassi

Uuringud on näidanud, et globaalselt on rassilistel ja etnilis-

linnaosade taaselustamise protsessile, mille käigus pikaaja

tel vähemustel ning madalama sissetulekuga inimestel vähem

lised kohalikud elanikud tõrjuti välja jõukama elanikkonna kihi

võimalusi rekreatsiooniks ning mõneti ka raskendatud ligipääs

poolt. Katie Jo Black’i ja Mallory Richards’i uuringust (Black ja

haljasaladele (Wolch, Byrne ja Newell 2014), peamiselt tingituna

Richards 2020), mis on suunatud High Lane’i mõjude väljaselgi-

kvaliteetsete haljasalade kaugusest eluasemetest ning ka nende

tamisele, selgus, et linnakeskustes uute rohealade tekitamine

kehvast kvaliteedist. On tõdetud, et ühe ökoloogilise fookuspunkti

piirkondadesse, kus neid eelnevalt ei olnud, soodustab ebavõrd-

rajamise asemel, mille ümber kinnisvara arendusstrateegiaid luua,

set hüvede jaotust, mis omakoda võimendab gentrifikatsiooni

võiks keskenduda väikesemahulistele sekkumistele ehk „piisavalt

mõjude kujunemist. Uuringu käigus analüüsiti High Lane’ga külg-

roheline“ (ingl. k just green enough) põhimõttele. Tehes algfaasides

neva kinnisvara hindu 3 aastat enne ja pärast pargi ehitust,

koostööd erinevate kogukonnarühmade ning linnaplaneerijatega,

mille tulemusena selgus, et 80m ulatuses piirnevad kinnisvara

tagatakse eeldused leidmaks rohealadele asukohad, mis tõepoo

hinnad tõusid peale esimest ehitusetappi ligi 40%, ning mada-

lest toetavad kogukondade jõudsat arengut ning sealjuures ka

lama sissetulekuga inimesi soosiv äritegevus asendus eliitsete

linnade sotsiaalset ning ökoloogilist jätkusuutlikkust. Väikesed

teenindusettevõtetega. Sellega tõestatakse kinnisvaraarendajate

sekkumised võivad endast kujutada niinimetatud mitteamet-

ja turismisektori suurt võitu, mis paraku aga tõrjub hindadega

likke rohealasid, mis välistaksid kunstlike ja liigselt hooldatud

välja ala potentsiaalseid elanikke. Haljasala loomisel ei pööratud

territooriumite gentrifitseerivaid mõjutusi, pakkudes kogukonna

tähelepanu olemasoleva kogukonna vajadustele ning selle abil

soovidele ja vajadustele suunatud rohelisi väikealasid. Taolised

nende elukeskkonna parandamisele, mistõttu võib objekti lugeda

lahendused ei keskendu mitte rahvamasside meelitamisele, vaid

ümberkaudsete kohalike elanike jaoks läbikukkunuks.

kohalikele vabalt kasvavale loodusele juurdepääsu tagamisele
ning antud keskkonna kultuurilise iseloomu säilitamisele (Black
ja Richards 2020). Atraktiivne ja sotsiaalselt aktiveeriv looduslik
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keskkond piiratud linnaruumis ei nõua ülehoolitsetud ja kammit-

linnade ees seisvaid keskkonnaprobleeme, peamiselt viisidel,

parandamiseks võimalik luua väikevorme, mis on kohandatud

setud territooriume vaid tihtipeale piisab just väikeste alade

kuidas elurikkus linnapilti tagasi tuua. Projekti käigus külvatakse

vastavalt looma elurütmile ja eelistustele, näiteks linnumajad

lõbimõeldud ja elurikkust soosivatest lahendustest.

kesklinna pargialadele kohalikelt niitudelt pärit taimi, mida

või putukahotellid. Inimestele disainitud linnaruumis on taoliste

niidetakse harvemini ja seeläbi tagatakse erinevatele väikeorga

probleemide märkamine ja nende adresseerimine ökoloogilise

Metsikute haljasalade olemasolu linnapildis on tihtipeale kaduv

nismidele parem elupaik. Putukad tagavad tolmeldades taimede

mitmekesisuse säilimiseks esmatähtis, eriti juhul kui õige ja toimiv

nähtus, peamiselt arendustegevuse tõttu, mis suureneva elanike

täisväärtusliku elu, tuues endaga kaasa linnaparkide elusor-

lahendus võib olla niivõrd mastaapse tähendusega kui liigi välja-

arvuga järjest hoogu kogub ja uusi maa-alasid enda alla haarab.

ganismide mitmekesise koosluse (Tartu 2024). Elurikkad pargid

suremisohust päästmine.

See kõik tuleneb inimeste arvukuse jõudsast kasvust, mis liigub

aitavad propageerida looduse olulisust linnaruumis, integreerides

eeldatavasti praeguselt 7,7 miljardilt 9,7 miljardile 2050. aastaks

linnaelanike vaba aja veetmise ja loodusõppe. Lisaks muudab

(United Nations 2019). Kui 1950. aastal resideerus linnades 30%

tavapärasest lihtsast murualast erinev keskkond eluruumi vahel-

maailma rahvaarvust, siis 2018. aastal oli selleks arvuks 55% ning

dusrikkamaks ja seeläbi meeldivamaks nii kohalikele kui linna

2050. aastal eeldatavasti juba 68% (United Nations 2019), mistõttu

külastajatele.

on laienev arendustegevus linnapildis kindlasti jääv nähtus.
Kuivõrd terviklike, metsikute haljasalade osakaal linnapildis

Rohealade loomisel esteetilise välimuse ja rekreatsiooni prio-

on enamasti väike, on neil ka suurem väärtus, tagades inimeste

riseerimine võib viia linnade biootilise homogeniseerimiseni.

ühendamise looduse algupärasusega. Et juurutada sügavuti

Taoline nähtus tähendab, et elusorganismide elupaigad lihtsus-

inimese ja naturaalse maailma vahelist lähedast suhet, ning anda

tuvad, kuna haljasaladel puudub bioloogiline mitmekesisus.

sellega panus tuleviku linnaruumi ökoloogilise mitmekesisuse

Üldistatud lähenemine maastiku kujundamisele, kus linnare-

rikkalikkusesse, on vältimatu lisaks inimese ja looduse kontak-

gioonides nii üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt kasutatakse

tile keskenduda ka looduse ja loomade vahelistele sidemetele.

samu kujundusvõtteid ja sarnaseid taimeliike, ei toeta liigirik-

Vastandudes detailideni läbimõeldud parkidele, on üha enam

kuse kasvu ning pigem pärsib liigilise mitmekesisuse arengut,

esile kerkinud linnaruumi täiendavad alternatiivsed lahendused,

luues ilmetuid ja üksluiseid haljasalasid (Connop ja Nash 2018).

mis keskenduvad lisaks rohealade tekitamisele ka elusorganis-

Haljasalade loomisel, olgu nad rohekatused või maastikuku-

midele, kes kõrvuti inimestega nende alade hüvesid naudivad.

junduse elemendid, tuleb silmas pidada spetsialist ja generalist
liikide vajadusi. Spetsialist liigid on siinkohal kohastunud kind-
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Eesti kontekstis tuleb looduse ja selle ürgsuse tagasitoomine

late keskkonnatingimustega ja ei allu kiiretele muudatustele hästi

linnapildis esile näiteks Tartus, kus projekti Kureeritud Elurikkus

ning generalistid vastupidiselt suudavad toime tulla erinevates

raames lahendatakse nii Tartu kui ka mitmete teiste Euroopa

tingimustes. Linnaruumis on just spetsialist liikide elutingimuste

1.3 Loodus ja arhitektuur

Jätkusuutlikkust edendav ettevõte Terrapin Bright Green on

6.Dünaamiline ja hajutatud valgus – erineva intensiivsusega

oma raportis „Biofiilse disaini 14 mustrit“ (Terrapin Bright Green

valguse kasutamine.

Võiks arvata, et arhitektuur ja loodus oma esmastes tähendustes

2014) avanud seosed looduse, inimbioloogia ja ehitatud kesk-

on üksteisele vastanduvad mõisted. Inimese loodud ruum on

konna vahel, mida järgnevalt ka biofiilse arhitektuuri põhitõdede

7.Looduslike süsteemidega ühendumine – teadlikkus looduslikest

tänapäeva ehituskunstis jäigalt tehislik ning loodus seevastu

lahtimõtestamisel vaatleme. Biofiilse disaini põhimõtted on

protsessidest, eriti hooajalisest ja ajutistest muutustest, mis on

ehe ja naturaalne. Siiski ei pea neid kahte mõistet üksteisest

jagatud kolme alamkategooriasse: loodus ruumis, looduslikud

iseloomulikud tervele looduslikule ökosüsteemile.

lahutama. Läbimõeldud ning konteksti sobiv arhitektuurikeel

analoogid ning ruumi iseloom.

ei vastandu loodusele, vaid hoopiski võimendab inimese suhet

Looduslikud analoogid käsitlevad orgaanilisi, eluta ning kaudseid

elusaga. Maastikku sulanduvad ning seeläbi multifunktsionaalselt

Loodus ruumis käsitleb looduse otsest, füüsilist või lühiajalist

looduse esilekutsumisi.

kasutatavad vormid aitavad tehislikkust ühildada ümberkaudse

kohalolekut ruumis. Antud kategooria jaguneb seitsmeks biofiilse

Taaskord jaguneb kategooria alampunktideks:

naturaalse keskkonnaga, mille tulemusena on hooned tihtipeale

disaini alamkategooriaks, milleks on:

üleminekuruumiks välis- ja siseruumi vahel.

8.Biomorfsed vormid ja mustrid – sümboolsed viited loodusele
1.Visuaalne side loodusega – vaated loodusele, looduslikele prot-

Biofiilne arhitektuur

mustride ja materjalide läbi.

sessidele ja elusüsteemidele.
9.Materjalide seos loodusega – looduslikud materjalid ja elemen-

Biofiilia tähendab armastust elu ja kõige elusa vastu (Rogers

2.Mittevisuaalne side loodusega – lõhna-, kuulmis-, maitsmis- ja

did, mis vähese töötluse abiga peegeldavad kohalikku ökoloogiat

2019). Biofiilia aitab mõista, miks prõksuv lõke ja merelained

kompimismeelte stimuleerimine, mis tekitab positiivseid viiteid

ja geoloogiat, luues selge kohatunnetuse.

inimest köidavad, miks vaade loodusele võib suurendada loovust,

loodusele ja looduslikele protsessidele.

miks varjud ja kõrgused inimesi üheaegselt lummavad ja hirmu-

10.Keerukus ja kord – sensoorne informatsioon, mis jälgib

tavad ning miks pargis jalutamine omab tervendavat mõju (Ryan,

3.Mitterütmiline stiimul – juhuslikud ja ajutised seosed loodusega,

looduses esinevat ruumihierarhiat. Näiteks korduvad mustrid,

et al. 2014). Arhitektuur kui inimese ja looduse vahelise kontakti

näiteks langev vesi, mööduvate putukate sumin.

ehituskonstruktsioonide nähtavale jätmine.

eskkonnaga, tagades seeläbi tervislik ja toetav ruumiloome.

4.Soojus- ja õhuvoolude vaheldumine – vaevu hoomatavad

Viimaseks kategooriaks biofiilse disaini rakendamisel on ruumi

Näiteks saab läbi arhitektuuri tagada otsese ligipääsu ja vaated

muutused õhutemperatuuris, õhuniiskuses, õhuvoolus.

iseloom, mis käsitleb looduse ruumilisi vorme, jaotudes järg-

vahendaja, kasutab biofiiliat, et siduda ruumikasutajat loodusk-

looduskeskkonnale, kasutades sealjuures materjale, mis austavad

misteks alampunktideks:

ümbritsevat ökosüsteemi. Tänu biofiilsete põhimõtete raken-

5.Vee kohalolu – vee nägemise, kuulmise või puudutuse kaudu

damisele ehituskunstis, on ruumid suutelised haakuma meie

ruumitunnetuse suurendamine.

loomupärase külgetõmbega looduslikku maailma suhtes.

11.Vaade – takistusteta vaade kaugusesse, jälgimiseks ja
planeerimiseks.

17

12.Varjupaik – koht keskkonnatingimustest või põhilisest tege-

Riskide puhul on tegemist inimhirmude peenetundelise esile-

keskkondi. Äärealad ja maapiirkonnad, mis suure loodusega

vusvoolust eemaldumiseks, kus inimene on kaitstud pea kohalt

toomisega. Ruumiloomes on sellisteks võteteks näiteks kõrgustes

inimesi tõmbavad, täituvad seeläbi turistide hordidega, mistõttu

ja selja tagant.

ülekäigud, transparentsed piirded, langeva vee alt läbikäik – kõik,

on nendes kohtades mitmekesisuse jätkusuutlikuks tagamiseks

mis võib tunduda virgestavalt ohtlik, stimuleerides sügavuti koha-

elulise tähtusega pakkuda rajatisi, mis takistaksid edasist hävingut

tunnetust. (Interface 2016)

(Bifulco 2020).

seadmete abil, meelitades inimest rändama sügavamale

Kõik väljatoodud mustrid parandavad vähemal ja suuremal

Toome siinkohal näiteks ühe arhitektuuribüroo lähenemise

keskkonda.

määral inimeste stressitaset ja kognitiivseid võimeid, võimen-

looduse ja inimese ühendamisele. Haavatavate maastike ja

davad positiivseid emotsioone ja seotust looduskeskkonnaga.

arhitektuuri vahelisi seoseid on mitmetes projektides lahendanud

Kuna antud põhimõtted on universaalsed ning vastavalt konteks

Norra juurtega arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja disainibüroo

tile tõlgendatavad, saab neid rakendada pea igas arhitektuurses

Snøhetta.

13.Müsteerium – lubadus lisainformatsiooni saamiseks, mis
saavutatakse osaliselt varjatud vaadete või muude sensoorsete

14.Risk / oht – tuvastatav oht usaldusväärsete kaitsemeetmetega.
Loodus ruumis on praktikas kasutatav näiteks rohekatuste ja –

projektis, eesmärgiga tugevdada inimese kohalolekut, maan-

seinte, looduslike sisehoovide, akvaariumide, veesilmade või

dada pingeid ja pakkuda ruumielamust. Erilist mõju võib antud

2019. aastal valminud „Perspektiivide rada“ on Austrias, Nordkette

ka lindude söötmispaikade näol, kõik selline, mis tekitab füüsi

põhimõtete rakendamine avaldada tervise- haridus- ja kultuuri

mäeahelikus kulgev, kümnest arhitektuursest elemendist koos-

list ja lähedast kontakti naturaalse maailmaga. Siselahendustes

asutuste loomisel, kus tihtipeale peenetundeliselt pingestatud

nev ning 2,8 km pikkune panoraamvaadetega matkarada, milleni

olulised, kui vähesema mõjuga on looduslikud analoogid, mis

ruumielamus aitab kaasa kasutaja meelte aktiveerimisele ja

viib köisraudtee. Kogu raja pikkuses on maastikku integreeritud

leiavad rakendust näiteks looduses leiduvate materjalide, värvide

seeläbi sügavama emotsiooni tekkele.

10 arhitektuurset väikevormi, mis võimendavad maastiku eripära

ja kujundite materialiseerimisel mööbli, ornamentide, sisekujunduse ja tekstiilide näol.

ning lubavad vaatlejal üleliigsete segajateta nautida vaateid
Väikesed sekkumised

erinevatest lähtepunktidest. Jälgides maastiku mänglevust, on
iga element strateegilise asukohaga, markeerides ainulaadseid

Viimased neli punkti suhestuvad tugevalt inimese emotsioo

Arhitektuur ei pea olema alati keskkonna fookuspunktiks, seda

vaateid või kohtumispunkte. Arhitektuursete detailidena on välja

nidega, võimendades ruumi ja keskkonnatunnetust mitmel

eriti kui räägime arhitektuuri rollist looduskaitsealadel ning turis-

pakutud lakoonilisi vorme (konsoolne vaateplatvorm, lihtsad

tasandil. Arhitektuurses projekteerimises väljenduvad vaated

tide surve all olevatest maastikest. Tarbetud elemendid ning

pingid, laiaastmeline amfiteater), mis oma lihtsa vormikeele ja

näiteks avatud ruumiplaneeringutena ja mitmetasandilise, verti-

territooriumi üle ekspluateerimine vähendavad koha võlusid ning

inimmõõtmelisusega ei röövi maastikult tähelepanu ning pigem

kaalsust ja sügavust rõhutava ruumina. Müsteeriumi võib esile

juhtivad tähelepanu keskkonnalt eemale, mistõttu on õrn sekku-

toetavad inimeste eesmärke suure loodusega kontakti loomisel.

kutsuda näiteks looklevate ruumisiseste teekondadega, piilu-

mine looduses üheks jätkusuutlikuks viisiks inimese ja keskkonna

Snøhetta arhitekt Patrick Lüth on kirjeldanud projekti kui eesmärki

misakendega, laburüntidega, kus ruumikasutajas tekitatakse

autentsuse kokku viimisel. Nagu ka eelnevatest uuringutest selgus,

väikeste kujundusžestide abil tuua esile Alpide dramaatiline

ootusärevust ja põnevust, ergutades keskkonda edasi uurima.

otsivad inimesed järjest enam looduslähedust ja algupäraseid

mägimaastik, ilma et peaks looma ühte pilkupüüdvat ehitist
(Pintos 2019).
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Teatud keskkondades, nagu näiteks kaitsealade loodusliku ilu
rõhutamisel, peab arhitektuur mõjuma diskreetselt, ilma et
rööviks oma asukohalt rambivalguse.
Peenetundeline lähenemine arhitektuuri on olnud mitmete
arhitektide ja arhitektuuriteoreetikute arutluspinnaks.
Fenomenoloogilises ruumiloomes, mida on teiste seas praktiseerinud näiteks arhitektid Peter Zumthor ja Juhani Pallasmaa,
on meeltel ja tajudel kohatunnetuse edasiandmisel esmane roll.
Fenomenoloogia arhitekti käekirjas väljendub suutlikkuses olla
“kohal”, tunnetada keskkonda, konteksti ja inimese sisemaailma,
Pink väikevormina |Christian Flatscher Allikas: archdaily.com

osaledes seeläbi sügavamal tasandil eluprotsessides. Selline
lähenemine muudab hoone elusaks, annab talle võime kohalolijat kõnetada, rääkida talle veel rääkimata lugu. Ruumitunnetuse
peenekoeline edasiandmine aitab inimesel olla kohalviibija,
suhestuda ümbritseva keskkonna ja enda olemusega ning tajuda
vahetut seotust enda ja maailmaga. Peter Zumthor kirjeldab,
kuidas iga uus hoone sekkub konkreetsesse olustikku: “Uus
arhitektuur peab omaks võtma need jooned, mis moodustavad
tähendusrikka dialoogi olemasoleva olukorraga, aitama inimesel
mõista seda, mis on juba olemas, uues valguses” (Zumthor 1999,
18) Ka Snøhetta lahendust Alpides võib kirjeldada kui feonomenoloogilist lähenemist, kus taktitundeline liginemine loodusele
on päädinud nii keskkonna kui ka inimese tajude rikastumisena.
Meelelise terviku koostöös avardub kõikehaarav maailmapilt, kus

Konsoolne vaateplatvorm |Christian Flatscher Allikas:
archdaily.com

keskkond räägib inimesega ja inimene keskkonnaga, üheskoos,
eksistentsiaalses ansamblis.
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2 TÄNAPÄEVA LOOMAAIAD

Loomaaiad on mänginud ühiskonnas läbi aegade erinevaid rolle.

Eksperimenteerimine metsikute loomade kodustamisega sai

loomaaedadel. Eksootiliste loomade kollektsioonid sarnane-

Nii nagu on toimunud areng inimväärtustes, kultuuriruumis ja

alguse juba 8000 a. eKr, neoliitikumi ajajärgus, kui inimesed

sid pigem elus muuseumile, kandes endas ajaviite ja lõbustuse

poliitilistel tasanditel, on paralleelselt muutunud ka loomaae-

elatusid korilusest, jahist ja kalapüügist. Algselt arenes looma

eesmärki ning loomade heaolu ja teaduslik väärtus jäi esialgu

dade osatähtsus ning nende ülesehitus ja sisemine struktuur.

kasvatus katsetustest karjatada metsikuid loomi, keda oli lihtne

tagaplaanile.

Iseloomustamaks inimkonna muutuvat suhet looduse ja looma-

tarastada või kes olid noorte loomadena koduloomadeks võetud.

dega, on suuresti mõjutajaks see, kui palju ja mida on laiem

Mõned karja iseloomuga loomaliigid adapteerusid inimeste lähe-

Samuti pakkus kollektsioneerimine meelelahutust reeglina vaid

ühiskond võimeline aktsepteerima eluslooduse ja loomadega

duses paremini, olles võimelised kohanema uue keskkonna ja

kuninglikule ja jõukale ühiskonnakihile. Tihtipeale osutusid

ümber käimisel.

domineerimishierarhiaga, aktsepteerides inimest kui alfa isen-

eksootilised loomad valitsejatevahelisteks kingitusteks, neid

dit. On võimalik, et kinni püütud metsikud isendid, keda ei olnud

presenteeriti kuningliku rikkuse ja võimu sümbolitena.

Inimeste ja loomade vahelist seost on märgata juba aegade

võimalik taltsutada, hoiti siiski alles teatud kollektsioonidena.

Aastatel 1100-1050 eKr rajas Hiinas valitsenud Wen-Wang

algusest saadik. Võime minna ajas tagasi aastatuhandeid ning

Loomade „kollektsioonid,“ mida peeti vaid esteetilisel ja

Teadmiste Aia ( ingl. k Garden of Intelligence) nime all tuntud

avastada esimesi märke loomade ja inimeste erinevatest kooselu

mitteutilitaarsetel põhjustel, tekkisid koos esimeste linnalike

aia, mis laius ligikaudu 607 ha suurusel alal (Rafferty, et al. 2020).

viisidest. Selleks, et mõista tänapäevaste loomaaedade teket ja

tsivilisatsioonide loomisega, umbes 3000 a. eKr. (Kisling Jr 2001,

Seintega piiratud territooriumil elutsesid nii antiloobid, hirved ja

olemust, on vajalik anda ülevaade ka varajaste loomaaedade

6-7)

kitsed kui ka eri liiki kalad ning eriilmelised linnud. Külastajatel

arengust ning ajajoonest koos inimtsivilisatsioonide arenguga.

oli ette nähtud loomade vaatlemine ning nähtu üle filosofeeri2.2 Loomaaedade areng

2.1 Inimese ja looma kooselu areng

olid eraldi loomapidajad ning kohapeal osutati ka veterinaarabi.
Mida suuremat rolli hakkas mängima kaubandus ning tekkis
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mine, edendamaks seost inimese ja hinge vahel. Ala haldamiseks
(Curnutt 2001)

Sotsiaalse keerukuse suurenedes, kui primitiivsed teadmised

märgiline erinevus ühiskonnaklasside vahel, seda rohkem

hakkasid arenema kaugemale loomulikust uudishimust ja

hakkas kasvama võimuvõitlus kõrgklasside seas. Mõjuvõimu

Taoliste loomakollektsioonide pidamine sai alates Wen-Wangist

põhitõdedest, hakkas varajastest inimestest kujunema intellek-

demonstreerimisel ei piisanud vaid luksuslikest ja võõramaistest

Hiina valitsejate seas traditsiooniks ning edaspidi olid kõigil Hiina

tuaalselt ainulaadne liik, kes näitas jõulisemalt enda ülemvõimu

esemetest, vaid neile lisandusid ka eksootilised loomad. Näiteid

riigipeadel ette näidata suured piiratud alaga pargid, kus hoiti

teiste liikide üle. Algas enese distantseerimine teistest liikidest,

esimestest loomade kollektsioonidest, mida ei saa veel nimetada

metsikuid loomi. Kuivõrd kohalikest loomadest ei piisanud, täien-

arendades sotsiaalselt keerukaid kultuure. Hakates iseseisvateks

tänapäevases mõistes loomaaedadeks, saab tuua erinevatelt

dati olemasolevaid kogusid välisreisidega. Näiteks korraldas Hiina

majandajateks ning laiendades enda kontrolli asulaäärsetele

kontinentidelt. Taolisi varajasi eksootiliste loomade „kogusid“

valitseja Yung-lo aastal 1417 ekspeditsiooni Aafrikasse, et täien-

taimedele ja loomadele, pandi alus ka loomade kodustamisele

(ingl. k menageries) võib tolle aja kontekstis samastada loomaae-

dada oma olemasolevat Aafrika loomade kollektsiooni kaelkirjaku

ning ühes sellega esimestele katsetele metsikute loomade

dadega, kuigi sel ajal neile selliselt ei viidatud. Samuti ei olnud

näol. (Allaby 2010)

taltsutamiseks.

nende kogumite eesmärk ja põhimõtted samad, mis on tänapäeva

Ka varajastel Mesopotaamia aladel toimus tiheda kauban-

lahkamisele, kirjeldab ta raamatutes „Loomade ajalugu“ rohkem

dusvõrgustiku ja uute vallutusalade laienemisel nõudlus

kui 500 loomaliiki, andes märkimisväärse panuse zooloogia

eksootiliste loomade järele. Kuninglikud perekonnad hoidsid tihti-

arengusse.

peale taltsutatud lõvisid lemmikloomadena, metsikuid isendeid
kasutati jahtimisel ja võitlustel. Koos teiste loomadega hoiti neid

Tänapäevases mõistes loomaaia terminoloogiat hakati kasutama

ka vaatemängulisel eesmärgil, et lõbustada kohalikke külalisi ning

alles 18. ja 19. sajandil, ajal mil eelmainitud „kollektsioonid“

avaldada muljet välismaistele võimuesindajatele (Kisling Jr 2001,

muutusid oma olemuses märkimisväärselt ning millest on saanud

10-12). Assüüria kuningad rajasid kuninglikke parke, mis sarna-

nüüd meile tuttavad kultuuriasutused (Kisling Jr 2001).

nesid eraloomaaedadele, kus lisaks elevantide, ahvide, lõvide

20. sajandil hakkasid toimuma märkimisväärsed muutused

ja teiste eksootiliste loomade kogumisele, ilmestati territoo

loomadesse suhtumises, mis peegeldus loomaaedades looma

riumi ka võõrliikidest pärit viinamarjaväätide ja datlipalmidega

kasvatuse ja loomade healolu paranemises. Tänu suurenenud

(Department of… 2014). Taolistes parkides korraldati tihtipeale

teadmistele bioloogias ja metsikute loomade vajaduste väljasel-

kuninglikke jahte nii külaliste kui enese lõbustamiseks ning

gitamises, hakati välja töötama õigusakte ja standardeid, mis

kõigest sellest annavad meile tunnistust iidsed seinareljeefid, mis

loomade heaolu kasvu võimendas (Bell 2001).

kaunistasid tolleagsete paleede seinu.
Varasemaid Egiptuse ja Aasia loomaaedu peeti peamiselt avalikeks
vaatemängudeks, õppe ja teadustöö osakaal sealjuures oli teisejärguline. Aristotelese aja kreeklased seevastu pühendusid aga
suure osa energiast ka loomaliikide tundmaõppimisele.
Kreekas peeti vangistatud loomi juba 7. sajandist eKr ning
on tõenäoline, et taolised kollektsioonid olid 4. sajandiks eKr
olemas suuremas osas Kreeka linnriikidest (Rafferty, et al. 2020).
Vanakreeka filosoof Aristoteles, kes elas aastatel 384-322 eKr,
rajas Ateenasse looma- ja botaanikaaia, täites need eksootiliste
loomade ja taimedega, mis pärinesid Aleksander Suure vallutuskäikudest (Allaby 2010). Tuginedes seal vaatlusele ja loomade

Lõvi vabastamine puurist. Assüüria 645-640 eKr |
Allikas: Britishmuseum.org
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2.3 Modernse loomaia roll ühiskonnas

aktuaalne. Bioloogiline mitmekesisus kõikide elusorganismide

et uuringus hinnatud loomade ja taimede hulgast keskmiselt 25%

näol on meie kultuuripärandis oluliseks elemendiks, mida hinna-

on ohustatud, mistõttu võib hinnanguliselt 8. miljonist looma- ja

Inimesed jagavad planeeti Maa hämmastava hulga elusolen-

takse nii meelelahutuslike, vaimsete kui ka esteetiliste väärtuste

taimeliigist 1. miljonit ohustada väljasuremine. Maapealsete liikide

ditega, keda me läbi ajaloo oleme üritanud uurida, mõista ja

poolest ning mille vähenemisel on fundamentaalsed tagajärjed nii

elupaikade kadumise ja elukeskkonna allakäigu tulemusena, mis

kaitsta, elades sealjuures enneolematute planetaarsete muuda-

ühiskonnale, majandusele kui ka inimeste tervisele ja heaolule.

on omakorda otseselt seotud inimtegevusega, on hinnanguliselt

tuste keskel. Viimaste sajanditega on inimtegevuse mõju saanud

Vaatamata Euroopa liikmesriikide püstitatud eesmärkidele liigi-

üle 500 000 maismaa liigi asualad jätkusuutlikuks ellujäämiseks

niivõrd domineerivaks, et paljude teadlaste arvates oleme

rikkuse kaitse osas, on bioloogiline mitmekesisus kahanemas

ebapiisavad. Kui ohustatud liikide elupaiku ei taastata, võivad nii

sisenenud uude geoloogilisse ajajärku – antropotseeni (WWF

murettekitava kiirusega. See teadmine põhineb loodusdirektiivi

mõnedki neist juba lähimate aastakümnete jooksul olla väljasure-

2018). Populatsiooni kiire kasvu, liigse ressursikasutuse ja ületar-

alusel kaitstavate liikide ja elupaikade hinnangutel, mille alusel on

misohus. (IPBES 2019, 24)

bimise tagajärjel on viimase kolme sajandi jooksul inimtegevuse

ebasoodsas kaitsestaadiumis 60% kaitstavatest liikidest ning 77%

poolt muudetud hinnanguliselt 30-50% maapinnast (EEA 2015),

elupaikadest. Samuti ei ole bioloogiline mitmekesisuse vähene-

Arvestades, et ka inimene, olgugi elu Maal muutub üha

mis on omakorda mõjutanud planeedi liigirikkust. Lisaks mõju-

mine siinkohal piiratud vaid haruldaste ja ohustatud liikidega, kuna

tehnoloogiakesksemaks, on siiski eluslooduse osa ning täis-

tavad ökosüsteeme ka loodusvarade kaevandamine, reostus,

pikaajalise seire tulemus näitab ka harilike linnu- ja liblikaliikide

väärtuslikuks eksisteerimiseks peab tasakaalus olema kogu

kliimamuutused ning invasiivsed võõrliigid (EEA 2019). Inimrassi

populatsioonides langustrende, näiteks põllulindude seas 32%

ökoloogiline süsteem, on üha olulisem pöörata rõhku liigikaitsele

üha suurenev sõltuvus tehnoloogiast nõrgendab inimeste püüd-

ja rohumaa liblikate puhul 39%. (EEA 2019) Sealjuures tasub aga

kõikvõimalikel viisidel, mis tänases urbaniseerunud ühiskonnas

lust loodusega kontakti loomiseks mis omakorda võib viia

meeles pidada, et väikseimadki elusolendid on ökosüsteemidele

on võimalik. Samuti ei ole mõeldav bioloogilise mitmekesisuse

inimeste austuse kaotuseni loodusmaailma vastu. Üheks võima-

ja ka ühiskonna majanduslikul toimimisel vitaalse tähtusega.

vähenemise vastaste eesmärkide saavutamine, kui suur osa ühis-

likuks teguriks, mis põhjustab liikide väljasuremist ja loodusliku

Näiteks tolmeldajatest, kelle hulka kuuluvad muuhulgas nii mesi-

konnast ei ole probleemist teadlik ja ei reageeri sellele piisava

keskkonna hävinemist, on inimeste soov üha vähemal määral

lased, liblikad, mardikad, herilased, kui ka mõningad linnuliigid,

intensiivsusega, mistõttu on üldsuse teadlikkuse tõstmisel

naturaalse maailmaga kontaktis olla, vähendades seeläbi nende

sõltub rohkem kui 75% ülemaailmsetest toidutaimedest. Lisaks

eluslooduse hoius ja taastamises suur mõju.

lugupidamist inimkonna ellujäämist toetavate eluvormide mitme-

suurendavad tolmeldajad ka globaalset põllumajandustoodangu

kesisuse vastu (Rogers 2019). Siin saab paralleele tõmmata ka

mahtu, mille turuväärtuseks võib igal aastal hinnata 235-577

Siinkohal tulevad mängu kõikvõimalikud loodusteadus- ja meele-

käesoleva magistritöö esimeses pooles kirjeldatud põlvkondade

miljardit dollarit (WWF 2018), andes sellega märkimisväärse

lahutusasutused, mille abil on võimalik avalikkust päevakorras

keskkondliku amneesiaga, kusjuures mõlemad rõhutavad loodus-

panuse globaalsesse majandustegevusse.

olevate globaalsete teemadega kurssi viia. Ka loomaaedadel ei

kaitse ja inimese ning naturaalse maailma sideme taastamise
vajalikkust.
Sellest tulenevalt on just kaitse osakaal tänapäeva maailmas eriti

22

ole sotsiaalsel tasandil seetõttu vaid meelelahutuslik roll, vaid üha
Valitsustevaheline elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu,

rohkem tuleb neil asutustel suhtuda kriitiliselt enda eesmärkidesse

IPBES-i (ingl. k Intergovernmental Science-Policy Platform on

ja ideoloogiasse, aitamaks luua hoolivat looduskultuuri.

Biodiversity and Ecosystem Services), hiljutisest raportist selgub,

Olenemata loomaaedade suurusest, asukohast ja ajaloolisest

et kui 1980. aastal vaid 30% loomaia külastajatest läksid sinna

tööd, luues standardeid nii loomade ekspositsioonialadele kui ka

taustast, peavad aktiivsed loomaaiad täitma aina suuremal

eesmärgiga midagi uut õppida, siis nüüdseks on sellel eesmärgil

loomade ülalpidamisele. Sellisteks organisatsioonideks on näiteks

hulgal nõudmisi, seoses teaduslike uuringute, eluslooduse kaitse,

külastajate arv kasvanud rohkem kuni 70 protsendini. Seda võib

ülemaailmne loomaadedade ja akvaariumide ühing WAZA ( ingl.

külastajate kogemuse ja loodushoiu alase haridusega. Järjest

mõjutada asjaolu, et järjest rohkem loomaaedu reklaamivad end

k World Association of Zoos and Aquariums), Euroopa loomaae-

enam nõustutakse, et tänu loomaaedade suurele külastata-

haridusasutusena, tänu millele on muutunud ka külastajate taju

dade ja akvaariumide ühing EAZA (ingl. k. European Association

vusele, peidavad nad endas võimet jõuda aktuaalsete loodus- ja

nende suhtes. Samuti on tänapäeva ühiskond tänu laialdasele

of Zoos and Aquaria), Ameerikas loomaaedade ja akvaariumite

loomakaitse teemadega suurema publikuni (Roe, McConney ja

info liikumisele teadlikum loodushoiu alastest murekohtadest,

assotsiatsioon AZA (ingl. k. Association of Zoos and Aquariums),

Mansfield 2014), seda enam, et populaarseid Euroopa ja USA

mistõttu on nad sellealasele teabele ka vastuvõtlikumad.

Euraasia loomaaedade ja akvaariumide piirkondlik assotsiatsioon

loomaaedu külastab aastas miljoneid inimesi. Näiteks Saksamaal

EURAZA, ülemaailmne mittetulundusühing Species 360 ning palju

Berliini loomaaias oli 2017. aastal külastajaid ligi 3,5 miljonit (Zoo

Siinkohal tasub märkida, et vaatamata loomaaedade püüd-

teisi. Neid kõiki ühendab missioon loomaaedadevahelise koostöö

Berlin 2018), Inglismaal Chesteri loomaaias 1,9 miljonit (Luty

likkusele, on teadlikkuse suurendamise aluseks ka külastajate

hõlbustamiseks ja hariduse, teadusuuringute ning looduskaitse

2018), Taanis Kopenhaageni loomaaias ligikaudu 1,2 miljonit

endi valmidus ja tahe teadmisi koguda. Sarnaselt kaasaegsetele

propageerimine. Tänu nende ühingute tööle ühtlustub ülemaailm

(Ridder 2019), Viini loomaaias 2019. aastal üle 2 miljoni (Brownlow

teaduskeskustele ja muuseumitele, toimub ka loomaaedade kesk-

sete loomaaedade tase, hõlbustub rahvusvahelise teadusliku

2020). Tallinna loomaaed ületas 2017. aastal külastajate arvuga

konnas niinimetatud informaalne ja mitteformaalne õppimine,

koostöö tegemise võimalikkus ning ühtlasi koondatakse jõud

400 000 piiri, näidates sealjuures kasvutrende (Maran 2018) ja olles

millest mõlemad lähtuvad inimese vabast tahtest, olles vähe-

ühise sihi nimel – kaitsta meie planeedi elusloodust.

Baltimaade külastatuimaks loomaaiaks.

mal (informaalne) või suuremal (mitteformaalne) määral seotud
teadliku enesearendusega (Eesti elukestva… 2020). Taoline tege-

Suurt rolli loomaaia imago juures on mänginud, ja on seda ka

Lähtudes loomaaedade külastusstatistikast, on üha määravam,

vus on vabatahtlik ning otseses seoses ümbritseva keskkonna

tänapäeval, loomaaedade roll vaba aja veetmise kohtadena.

mil viisil ja kui efektiivselt suudetakse edasi anda looduskaitse ja

tunnetusliku tajumisega, mistõttu on õppeprotsessi käivitamisel

Siinkohal on täheldatud kahetist suhtumist loomaaeda kui meele-

ohustatud loomaliikide asurkondade alaseid teadmisi ning läbi

võtmeküsimuseks nende tajude stimuleerimine erinevatel viisidel.

lahutusasutusse. Ühelt poolt suhtutakse loomaaedadesse kui

selle tõsta üldsuse teadlikkust. Järjest enam tuuakse ka loomaae-

Looduse vahetu kogemuse võimaldamine ning tema helide,

põnevatesse turismiatraktsioonidesse, mis võimaldavad üheaeg-

dade enda missioonina välja loodushoiu ja hariduse edendamist

lõhnade ja elanike otsene tundmaõppimine on loomaaedade

selt viibida looduslikus keskkonnas ning puutuda kokku metsikute

(Roe, McConney ja Mansfield 2014), millest võib järeldada, et

puhul siinkohal üheks tõhusaimaks viisiks seesuguse mittefor-

loomadega, näha isendeid, keda tavaelus reaalselt kohata ei ole

neist põhimõtetest on tänapäevaks saanud olulised mõjutegurid

maalse õppe korraldamisel ja loodushariduse propageerimisel.

võimalik. Teisalt leidub aga inimgruppe, kes on loomaaedadele

loomaaiasiseses kultuuris.

pigem vastased. Üha rohkem on loomaaedade olemasolu kohta
Loomaaedade suunamiseks ja omavahelise koostöö eden-

sõna hakanud võtma loomaõiguslased, kes näevad loomaaedu

Roe ja McConney 2014. aastal läbiviidud rahvusvahelisest loomaae-

damiseks on loodud mitmeid ülemaailmseid, piirkondlikke ja

suuresti vaid loomade kinnipidamisasutustena, kus tihtipeale ei

dade külastatavuse uuringust (Roe ja McConney 2015) selgus,

riiklikke organisatsioone, mis aitavad koordineerida loomaaedade

arvestata loomade heaolu ega õigustega. 1980. aastal asutatud,
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loomade õiguste eest võitlev PETA (People for the Ethical

2.4

Loomaaiad linnakeskkonnas

Treatment of Animals) ehk Inimesed Loomade Eetilise Kohtlemise
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on tegemist universaalse, kõiki pooldava keskkonnaga, mistõttu
on just nendel asutustel suurem eeldus jõuda keskkonnaalase

Eest, on seisukohal, et isegi parimad loomaaiad ei suuda

Tänapäeva loomaaedade üheks eripäraks võib pidada seda, et

hariduse edendaja ja naturaalse keskkonna populariseerijana

luua piisavalt sarnaseid tingimusi metsloomade loomulikele

linnainimene ja loom jagavad sama elupaika. Loomaaiad asuvad

suurema publikuni.

elupaikadele. Loomulikud tegevused nagu jooksmine, jahti-

tihtipeale tihedalt asustatud piirkondades, sõltudes suuresti

mine, ronimine, partneri valimine ja muud loomade instinktiivsed

külastajatest ja piletituludest. (Meuser 2018) Tihedas linnakesk-

Loomade ja inimeste kõrvutamisel on tehiskeskkond justkui

tegevused on tehistingimustes piiratud ning samuti on loomad

konnas asumise tõttu on piiratud ka loomaaedade territoorium,

meediumiks metsiku ja normidele allutatu vahel. Sealjuures

sunnitud elama kitsastes tingimustes, üksildasena, jäetuna ilma

mistõttu tuleb olemasolev ala jagada külastajate ja loomade vahel.

nõuab tehisliku keskkonna roll looduse ja loomadega põimumi-

kõiksugusest kontrollist oma elu üle (PETA 2020). Taoliste tõeks

Selleks, et külastajatel tekiks positiivne kuvand loomaaiast ja et

sel mitmenäolisi lahendusi. Üheltpoolt on arhitektuuril

pidamiste ülemaailmne kaja on sihiku ette võtnud mitmeid vääriti

kujuneks pinnas vaimsel tasandil isenditega kontakti loomiseks,

loomaaedades kaitsja roll, pakkudes turvatunnet mõlemale –

toimivaid loomaaedu. Avalikest sõnavõttudest ning külastajate

mis omakorda aitab kaasa loomade ja inimeste vahelise sümpaa-

nii külastajale metslooma ettearvamatu käitumise eest kui ka

küsitlustest selgub, et peamine probleem, mis häirib loomaõigus

tia arenemisele, külastaja teadlikkuse ning info vastuvõtlikkuse

territooriumi asukale inimese eest. Siinkohal tuleks lahata ka

lasi ning mõjutab ka külastajate hinnanguid, on loomade kitsad

suurenemisele, peab ka antud keskkond olema meeli stimu-

küsimust, kuidas suhtuvad erinevad loomaaia asukad külastaja-

kinnipidamistingimused. Sellele murekohale järjepidevalt

leeriv, tekitama tõetruu pildi eksponeeritavate loomade heaolust

tesse? Kas ka piiratud territooriumil ja tehistingimustes kasvanud

tähelepanu pööramine on mõjutanud ka loomaaedade otsu-

ja loomaaia võimekusest tagada neile mitmekesine ja täisväär-

loomale tunduvad inimesed sissetungijatena, kui nende elupai-

seid loomade elualade uuendamisel, tänu millele suunatakse

tuslik eluase. Kuivõrd negatiivne alatoon loomaaedade suhtes

gale liialt lähedale kiputakse? On külastajate nägemine eri liikide

akrediteeritud loomaaedades palju energiat ekspositsioonialade

ongi tekkinud peamiselt loomade territooriumi kesistest tingi-

jaoks stressirikas või pigem meeli stimuleeriv? Vastavalt eri liikide

värskendamisele ja laiendamisele ning looduslähedasemaks

mustest, ebapiisavast ruumist ning tihtipeale amortiseerunud

omapärale, tuleb ka ekspositsioonialade loomisel taolistest

muutmisele. Ühiskonna surve loomaaedade suunas, kes talitavad

hoonestusest ja naturaalse keskkonna vaegusest, on tänapäeva

eripäradest lähtuda. Nii nagu ka inimkodude loomisel lähtume

kitsastes tingimustes laiema eesmärgita kui seda on meelela-

linnaloomaaedade peamiseks väljakutseks tagada piiratud

endi igapäevastest vajadustest, oma harjumustest ja ööpäeva

hutuse pakkumine, paneb nii mõnedki asutused ümberhindama

territooriumil vastavad tingimused, mis rahuldavad ühtlasi nii

režiimist, peab ka loomade elualade lahendamisel silmas pidama

oma eksistentsi vajalikkuse ja ulatusliku mõju. Näiteks suleti 2016.

külastajate, töötajate kui ka kõige olulisema- loomaaia isendite

nende sissekodeeritud käitumismaneere ja eluviise metsikus

aastal ca 17ha suurune Buenos Aires’i loomaaed puudulike kinni

vajadused. Linnaloomaaiad kui haljasalad on suurepäraseks

looduses. Kõik selleks, et tagada isenditele võimalikult täisväär-

pidamistingimuste tõttu, eesmärgiga avada see taas avatuma ja

võimaluseks ühendamaks erineva sotsiaalmajandusliku ja etnilise

tuslikud elutingimused.

looduslikuma ökopargi näol (Anzilotti 2018).

taustaga inimesi looduskeskkonnaga, pakkudes neutraalset pinda
looduskontakti loomeks. Kuivõrd antud töö esimestes peatükkides

Mida rohkem lahata loomaaedades inimeste ja loomade vahelisi

toodi välja seos rohealadele ligipääsetavuse, nende kvaliteedi

kontakte, seda selgemalt eristuvad märksõnana piirid. Loomad

ning erinevate ühiskonnakihtide vahel, siis loomaaedade puhul

tajuvad piire nii looduslikes kui ka tehislikes tingimustes ning

viimaste puhul eriti tundlikult. Puhvertsoon looma piiratud

elusloodusesse kujundada. Immersioonipõhimõtetel alade lahen-

territooriumi ja külastaja vaatlusala vahel ei ole mõeldud ainult

damine toob külastaja lähemale vaadeldavale loomale, kasvatab

Üheks järgmiseks pidepunktiks loomade heaolu kujutamisel on

inimeste turvalisuse tagamiseks, vaid ka looma jaoks turvalise

uudishimu ning suurendab elamuslikku kogemust. Defineerime

nende territoorium. Tihtipeale on loomaaia asukad, tulenevalt

tsooni markeerimiseks. Kui külastaja ületab piiri, mida ta ei ole

siinkohal seotuse loodusega kui määra, mille ulatuses inimene

linnaloomaaedadae piiratud territooriumist, sunnitud elama

ette nähtud ületama ning millest tavaliselt inimene üle ei tule, on

arvab end loodusega ühes olema ning kaasab looduse enese

suhteliselt kitsastes oludes. Vaatluse tulemusena tekib külastajas

see looma jaoks ohu märgiks, signaaliks, et võõras siseneb tema

minakäsitlusse. Immersioonipõhimõtetel keskkond on multisen-

tunne, nagu looma vaba tahe oleks piiratud ning seetõttu tema

territooriumile ja võib olla potentsiaalne ohuallikas. Seetõttu ei

soorset kogemust esilekutsuv kohaloome, mis tõmbab külastaja

elutingimused kesised. Kuivõrd see mõningate loomaaedade

ole hea, kui loomaaias looma ja inimese vaheline ala on inimesele

välja ühemõõtmelisest muuseumilaadsest vaatlusrituaalist ning

puhul on kahjuks ka tõsiasi, tuleb siinkohal rõhutada, et kuigi

kergesti ületatav ning ei mõju piisavalt eraldavalt. Nii nagu ka

juhatab nad teise aega, kohta või situatsiooni, kus neist saavad

loomaaia loomadele peab igal juhul tagama piisavalt suure ning

looduses liikidevahelises kontaktis, kui isendid ületavad üksteise

aktiivsed osalejad selles, millega nad silmitsi seisavad (Pennisi,

looduslikult mitmekesisel territooriumil liikumise võimaluse, ei

territooriume, on liialt lähedale tulek ka tehistingimustes peeta-

Lackey ja Holland 2017). Ehitiste ja tõkete visuaalne mõju mini-

pruugi ala lõputu suurus niivõrd olulist rolli mängida, kui esma-

vatele loomadele agressiooni märgiks, mistõttu on piisava vahe

meeritakse ning looduslikku keskkonda matkivate helide ja

pilgul võiks arvata. Tegelikkuses on tihtipeale ka looduses nii, et

hoidmine ja endale ette nähtud territooriumil püsimine loomaaias

visuaalidega panustatakse külastajate teadlikkuse avardamisele

vabadus looma jaoks ei tähenda mitte piiramatuid maa-alasid,

väga oluline, et säilitada isendite rahulik meel.

bioloogilise mitmekesisuse eluprotsesside ja tervete eluviiside

vaid pigem ruumilist seotust enda vallutatud territooriumiga,

osas.

mida ta märgistab ja kaitseb. Palju sõltub ka liikidevahelistest

2.5 Immersiooni põhimõtete rakendamine loomaaedade
planeerimisel

sotsialiseerumisest, nimelt mida kaugem on loomaliikide vaheline
Et võimendada keskkonna positiivset kuvandit ning võimendada

ühendus, seda rohkem nende eluterritooriumid kattuvad. Näiteks

seeläbi looma ja inimese vahelise sümpaatia tekkimist, on alust

lõvisid jätab suhteliselt ükskõikseks hüaanide kohalolu nende

Kuna loomaaiad hõlmavad endas liike erinevatest maailma punk-

pidada oluliseks, et inimene näeks looma võimalikult naturaalses

territooriumil, kuid kui tegu on võõra liigikaaslasega, on käitu-

tidest, on loomaaedade loodusliku keskkonna olemus suuresti

ja visuaalselt stimuleerivas keskkonnas. Selleks, et inimene

mismuster teine. Ühes biotoobis ei saa isend A siseneda isend B

sõltuv tema asukatest. Järjest enam liigutakse loomaaedade

tunnetaks vaid loodust, mitte tehislikkust, mängivad olulist rolli

territooriumile ilma võitluseta, kui tegemist on ühe liigi erinevate

disainipraktikatega puurikesksetest lahendustest loodusliku-

piirded, mis ei tohiks mõjuda silmatorkavalt. Lahendust piirete

isenditega (Hediger 1950, 9-10) – tõde, mis kehtib nii forelli kui

matele, millel on külastajate keskkonnatunnetuse seisukohast

visuaalsele mürale pakuvad näiteks kraavidena lahendatud

tiigri kohta.

positiivne mõju. Loomade jälgimine nende mitmekesises elupai-

barjäärid, kus selgelt nähtav piire puudub. Sõltuvalt loomast

gas ilma visuaalsete barjäärideta tekitab külastajas tunde, et

võivad kraavid olla nii kuivad kui veega täidetud, peamine on

Sellest lähtuvalt saab immersiivse tunnetuse ja autentse kesk-

nad on loodusega ühes. Mida lihtsamalt suudetakse tekitada

külastaja ja loomaia elaniku vahelise piisava distantsi taga-

konna loomisel tehistingimustes lähtuda ka põhimõttest, et

lähedus looma ja inimese vahel, seda paremini on võimalik

mine, arvestades looma eripärasid (näiteks hüppe, ronimis- ja

erinevate liikide isendid võiksid ka piiratud tingimustes elada

külastajat emotsionaalselt mõjutada ning seeläbi tema suhtumist

ujumisoskust).

harmoonias, nii nagu võime seda kohata looduses. Loomaaias,
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kuna looma liikumisala on piiratud, peavad aga kindlasti olema tagatud ka alad eemaldumiseks
ja eralduseks, juhul kui asjaolude sunnil on vaja isendeid üksteisest lahutada. Kasulik on ekspo
sitsioonialade lahendamisel rakendada ka rotatsiooni põhimõtteid, kus isenditel on võimalus
territooriumite vahel liikuda ning valida endale sobivam keskkond. Alade ristkasutus erinevate
liikide vahel võimaldab omakorda stimuleerida loomaaia asukate meeli läbi haistmise ja märgistamise. Näha loomi kasutamas nende loomulikke instinkte on siinkohal ka üheks külastajakogemuse
võimendajaks, mis haarab vaatleja tähelepanu ning seeläbi suurendab tema kaasatust loodussüsteemide toimimisse.
Ent kuidas olla kindel, et tehiskeskkond on looma jaoks sobiv ning isendid tunnevad end hästi?
Šveitsi zooloog ja zoosemiootik Heini Hediger on arvamusel, et looma bioloogilise seisundi heaolu
hindamisel eksisteerib üks kindel kriteerium, milleks on edukas aretustöö. Kui loomad ei sigi, on
nende pidamismeetodites midagi valesti, sest regulaarne paljunemine eeldab teatavat heaolu
taseme olemasolu. Samaväärselt oluline on ka loomade õige kohtlemine, mis väljendub loomade
sigimises ka kitsal territooriumil (Hediger 1950, 37). Siinkohal saame järeldada, et territooriumi ja
vaba liikumise suurus ei mängi ainsana rolli looma hüvangu tagamisel. Looduses liiguvad loomad
enamasti tulenevalt välistest tõugetest või sisemistest vajadustest, näiteks territooriumi kaitsmisel, põgenedes vaenlase eest või jahtides ja otsides süüa. Loomaaedades on need tingimused
isenditele tagatud, mistõttu võivad paljud liigid liikuda päeva jooksul tunduvalt vähem kui nende
heaoluks on ette nähtud. Väliste stiimulite puudumisel on aedikute mitmekesine keskkond üheks
viisiks kuidas loomi erksana hoida ja seeläbi panustada nende heaollu ning immersioonipõhimõtetel lahendused just seda soosivadki.
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Loomad looduslikus keskkonnas. Autori foto

3 JUHTUMIUURING

Loomaaiad, olles väga eripärased asutused, sõltuvad oma toimi

3.1 DALLAS ZOO

mises kahe iseäranis konfliktse osapoole ühendamisest – inimesed

betoonkonstruktsioonid ning sajandi keskpaigast hoonestus,
mis on jäänud mälestuseks loomaaia algusaastatest ning ei ole

ja loomad. Vajalik on mahutada suurel hulgal külastajaid ent mitte

Suurus		

43 ha

näinud erilist uuenduskuuri. Zoo North’i immersiooni põhimõtete

loomade kui koha püsielanike elukvaliteedi arvelt, vaid tehes seda

Asukoht

Dallase kesklinn

silmapaistvamaks näiteks on aga tiigrite teemaala.

metsiku looduse ja inimeste harmoonilisel ühendamisel.

Loomade arv

2000 (406 liiki)
1999. aastal avatud ning ligi 8500 m2 laiuv territoorium on maas-

Et loomaaiad saaksid olla lisaks liigialastele teadmistele ka laie-

ASUKOHT

tikupõhine, läbikäidav keskkond, mis koosneb kahest välisalast

mas mõttes keskkonnateadlikkuse avardajaks, peaks visiooni

Texase vanim ja suurim, 1888. aastal asutatud ja 43 hektaril laiuv

ning kesksest vaateplatvormist ja hooldushoonest. Külastajad on

toetama ka keskkond ise. Urbanistlikus olustikus, kus tehiskesk

Dallase loomaaed asub kesklinnast ca 5 km lõunapool. Loomaaed

viidud bambusmetsa ja märgalade vahele, kus avanevad vaated

kond tihtipeale domineerib loodusliku üle, on linnaparkidel ja

on ümbritsetud tiheda infrastruktuuriga, olles põhjast piiratud

tiigritele nende võimalikult autentses, dzungellikus keskkonnas.

ka üleüldse kõiksugusel naturaalsel ruumil märkimisväärne roll

kiirteega, lõunast maantee ja kergraudteega.

Loomadele on võimaldatud 2600 m2 õuealast ca 1800 m2, kuhu

pakkumaks vaheldust kõigest kunstlikust ning võimendades

neil on igakülgne ligipääs ning lisaks 148 m2 siseala (Lash 2000).

inimeste võimet märgata elusat enda ümber. Seetõttu on eduka

Loomaaiale on iseäralik ala jagunemine kaheks. Territooriumi

loomaaia puhul oluline võimendada ja pidada esmatähtsaks

lahutab keskelt maantee, millest põhjapoole jääb varasemalt

Tuues võrdluseks AZA ruumilise soovitused (AZA 2016):

looduse naturaalset esitlust.

ehitatud Zoo North ja lõunapoole uuemate ekspositsioonidega

- Tiigrite ekspositsiooniala minimaalne suurus: 144m2, millele

Wilds of Africa. Alad on omavahel ühendatud maa-aluse tunne

lisandub 50% soovituslikust alast iga uue isendi puhul.

Magistritöö üks eesmärke, tuginedes kvalitatiivsele uurimismeeto-

liga. Loomaaial on üks peasissepääs, idapoolse maantee viadukti

- Keskmine tiigriala suurus AZA poolt heakskiidetud loomaae-

dile, on hinnata juhtumiuuringute põhjal linnasüdames asuvate,

all, mis külgneb omakorda maapealse parkimisalaga. Lääne-

dades: 510m2

akrediteeritud loomaaedade tööd, analüüsides sealjuures viise,

ja lõunapoolses osas piirab loomaaia territooriumi eramajade

kuidas tihedas linnakeskkonnas ning limiteeritud maa-ala kasu-

rajoon, põhjast ühiskondlikud hooned.

tusega territooriumitel on tagatud loomade ekspositsioonialadel

Dallase loomaaia tiigrite territooriumil on arvestatud nii talitajate, külastajate kui loomade heaoluga, tagamaks metsikule

immersiooni põhimõtete rakendamine, külastajate kaasamine.

EKSPOSITSIOONID

loomale võimalikult täisväärtusliku elukeskkonna, ning hoolda-

Eritletakse loomaaedade linnaehituslikku asukohta, hinnatakse

Loomaaia vanem osa, Põhja loomaaed (ingl. k. Zoo North), kolis

jatele võimaluse turvaliselt looma käekäiku jälgida. Haldusala

loomaaedade pindala ja silmapaistvamate ekspositsioonialade

praegusesse asukohta 1912. aastal, 78 aastat hiljem sai loomaaed

paigutuse puhul on arvestatud, et talitajatel oleks selged ja

suuruse suhet ning küsitluste ja külastajate tagasiside olemasolu

täiendust Metsiku Aafrika (ingl. k. The Wilds Of Africa) näol.

nähtavad vaatekoridorid tiigri liikumisaladele, võimaldades neid

korral nende mõju külastuskeskkonnale.

Tänu loomaaia suhteliselt suurele territooriumile, on aladel

treenida ja jälgida nende tervislikku seisundit. Peidetud tehiskesk

immersiooniväljapanekute rakendamine hästi õnnestunud.

konna näitena saab tuua vaatlusala loomast eraldava frondi, kus

Põhjapoolses osas domineerivad enamasti eelmisest sajandist

poolläbipaistva seinana toimivad teraspostid on maskeeritud
bambuspuudeks.
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Lisaks tiigritele on loomaaia põhjaosas immersioonipõhimõtetel
lahendatud ka saarmate ala, mida iseloomustab samuti naturaalne, tehislikkust võimalikult suurel määral vältiv keskkond.
Ala keskseks osaks on kivises maastikus tsentraalselt voolav oja
ning bassein, mis on klaasitud seinana vaadeldav ka veealusena,
võimaldades silmata looma ka vees olles. Võrreldes puurikeskse
lahendusega, kus inimesed on pelgalt vaatlejad, võimendavad
antud näited suuresti külastajate keskkonnatundlikkust ning
võimaldavad suhestuda lähedasemalt looma ja tema elupaigaga. Linnakeskkonnas, kus metsiku looduse ja tema asukate
kohalolekut on pea võimatu kohata, aitab see omakorda kaasa
looduskaitse alaste probleemide jõudmise inimeste teadvusesse, süvendades sealjuures ka kaitsealase hariduse ja harituse
progressi.
Dallase loomaaia teine osa, Metsik Aafrika, on võrreldes esimesega
kordades keskkonnatundlikum, panustades immersiooni
põhimõtetesse veelgi võimsamalt. Üks suuremaid atraktsioone
on üherööpaline rong, mis viib külastajad ringile metsikusse
Aafrikasse. Loomaaia lõunapoolse ala perimeetris kulgev rong
liigub läbi erinevate teemaalade ning umbes 20 minutilise
reisi jooksul sõidetakse läbi 1,6 km pikkune teekond, kus lisaks
loomaaia üldligipääsetavatele alade vaatlemisele näeb ka neid
ekspositsioonialasid, milleni jalutades ei pääse. Tänu külastajate
videotele on võimalik ala hinnata ka ilma seal viibimata, mis jätab
vaatleja küll ilma otsesest kontaktist ja vähendab kohaloleku
emotsiooni, kuid siiski annab ülevaate olukorrast.
Vaated Dallase loomaaia tiigrite alale | Allikas: zoochat.com
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Vaated Dallase loomaaia saarmate alale | Allikas: zoochat.com

Võrreldes tänavatasandil liiklemisega, annab rongisõit võimaluse

ringlusele. Põhimõte seisneb selles, et loomadel on lisaks külasta-

tsoonideks. Kogu alast 26% on pühendatud loomade välialadele,

linnulennul loomade territooriumi vaadelda. Kuivõrd sõidu algus,

jatele nähtavatele aladele võimalik vahekäikude abil liikuda

11% teenindusaladele ning 9% külastajatele (Greene 2016). Ala

mis viib läbi metsiku looduse ja võimaldab kõrgelt silmata lopsaka

sise- ja välisekspositsiooni aladesse, mis stimuleerib nende

iseloomustab vahelduv maastik, rikastatud tehislike jugade,

taimestiku ja veenvate jugadega teemalaasid ning nende asukaid,

loomulikku käitumist. Lisaks liigipõhisele lähenemisele saab

basseinide ja rohualadega, mis üheltpoolt toetavad liikidevahe-

on sõidu lõpu keskkonnatundlikkus vähene ning ei tekita nähtud

lahendust kasutada ka erinevate isendite elupaikade ühildamisel,

list suhtlust ent jätavad ruumi ka isenditevaheliseks distantsiks.

loomadega ega nende keskkonnaga erilist sidet, kuna enamasti

lubades üksteisega sobivaid liike omavahel kokku, nii nagu neid

on vaateväljas majandushooned ning külastajad ja kergliiklus-

võib märgata reaalses looduses. Vahekäikude süsteemid võimal-

teed (Loop 2016). Samuti vähendavad loodusega kontakti rongi

davad hooldajatel loomi vastavalt vajadusele turvaliselt eraldada

helid ning reisi kontrollimatu kiirus. Juhul kui tahta teatud

ja grupeerida (Louisville Zoo).

ekspositsioonialade juures pikemalt peatuda, hetke nautida
ning keskkonda vaadelda, pole see paraku võimalik. Lisaks vajab

Taoline lähenemine on oluline, kuna aitab kaasa loomade

rööbastee hooldust ja uuendusi ning ei ole kriisiolukordades tasuv

muidu rutiinse elukeskkonna rikastamisele, mõjutades neid

ülal pidada, mistõttu 2020. aastal, suuresti Covid-19 ülemaailm-

olema aktiivsemad ja uudishimulikumad. Näiteks on loomaaia

sest olukorrast tulenevalt, atraktsioon ka suleti.

isendite puhul tavaline, et hakatakse ettenägelikult ootama söötmisaegu, mis on paljudele loomadele päeva tipphetkeks, muutes

Sellised olukorrad ja valikud jätavad ruumi arutluseks, kas taolised

nad ülejäänud ajal loiuks. Seetõttu on territooriumi vaheldumi-

rööbaslahendused, mis koormavad loomaaedu kui niigi keerulise

sel suur roll isendite igapäevaelu mitmekesistamisel, aidates

finantsilise seisuga asutusi majanduslikult, on oma positsiooni

kaasa loomade füüsise ja üleüldise heaolu suurendamisele ning

väärt. Kas emotsioonid, mida taolised atraktsioonid külastajates

olles sealjuures külastajatele ja talitajatele põnevaks õppimis-

esile kutsuvad toetavad piisavalt loomaaia visiooni ja aitavad

ja vaatlusvõimaluseks. Kui traditsioonilises loomaaias võib üks

neil jõuda kaitsealaste eesmärkideni, või saaks sarnast mõju üle

isend või isendite grupp veeta kogu oma elu ühel piiratud alal,

kanda ka teiste, odavamate ja vähem loodusele pealetükkivamate

siis ringluse põhimõttel disainitud ekspositsioonialad võimalda-

lahenduste näol.

vad loomadel näiteks hommikuse aja veeta ühel alal ning õhtune
teisel, kusjuures samal ajal saab teine loomagrupp hõivata hetkel

Loomaia üks silmapaistvamaid immersiooninäiteid on siiski

vaba oleva territooriumi (Coe 2004).

Giants of the Savanna ehk Savanni hiiglased, mis keskendub
lisaks autentsele looduslikule keskkonnale ka aktiivsuspõhisele

2010. aastal avatud Aafrika savanniloomade ekspositsiooniala

disainile, eri liikide omavahelisele kontaktile ja liikidevahelisele

hõlmab endas 45 680 m2 territooriumi, mis on jaotatud erinevateks

Savanni hiiglaste ühine ekspositsiooniala| Allikas: clrdesign.com
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3.2 SAINT LOUIS ZOO

Suurus		

36 ha

Loomaaia ala vahetus lähiümbruses paiknevad peamiselt

kellest viimased kipuvad vastassugupoole suhtes olema agres-

Asukoht

St Louis, Missouri, USA

tiheasustatud elamurajoonid, lõuna- ja läänepoolses osas

siivsed (Krishnan ja Braude 2014).

Loomade arv

12 000 (500 liiki)

valdavalt kahe kuni kolme korruselised eramajad ja korterelamud.
Pargi põhjapoolses osas domineerib samuti 3-6 kordsete korter-

Loomaaedade ja akvaariumide assotsiatsiooni (AZA) soovitusel

Saint Louis on iseseisev osa suuremast, kahte osariiki (Missouri ja

majadega elurajoon, idas, kagus ja loodes rõhuasetus büroodel ja

peaks elevantide ala suurus välistingimustes olema 167 m2 isendi

Illinois) läbivast linnastust. 170km2 suurusega linnas elab 2020.

avaliku funktsiooniga hoonetel.

kohta, siseruumides 37 m2. Antud nõuded on loomade suurust

aasta seisuga ligikaudu 297 700 elanikku, kokku metropoli alal 2,8
EKSPOSITSIOONID

tud. Küll aga selgus Krishnan’i poolt läbiviidud uuringus St Louise

St Louis’e loomaaed koosneb kuuest peamisest teemaalast, mis

Aasia elevantide stereotüüpsete käitusmismustrite ning ekposit-

ASUKOHT

jagunevad omakorda väiksemateks ekspositsioonideks. Kogu ala

siooniala suuruse seotuse vahel, et olenemata ala suurusest, on

1910. aastal asutatud Saint Louis Zoo asub Saint Louise linna

suures osas lahendatud immersiooni põhimõtetel, tagades isen-

siiski võimalik täheldada korduvate käitumismustite ilmnemist.

lääneosas, ühes USA suurimas linnapargis nimega Metsa Park

ditele võimalikult autentse naturalistliku keskkonna.

Tähtsam ala suurusest on liikumist ja tegevusi rikastavad ning

(ingl. k Forest Park). 526 hektarilisest pargist hõlmab loomaaed 36

Üks suuremaid ja ühtlasi ka loomaaia esimene immersiooni

ala mitmekesistavad elemendid, mis hoiavad looma aktiivse ja

hektarit, meelitades ligi umbes 3 miljonit külastajat aastas (Saint

põhimõtteid rakendav teemaala on 4 hektari suurune River’s Edge

erksana.

Louis Zoo 2020).

(tõlk. Jõeäär). Ala koosneb viiest väiksemast teemaalast, mis on

miljonit.
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arvestades ilmselgelt minimaalsed ning St Louise loomaaias täide-

koduks Lõuna- ja Põhja-Ameerika, Aafrika savannide ja Niiluse

Haldusalad jagunevad loomaia ala peale hajusalt, kus igal teema

Loomaaia „tagahoovis“ asuv, 1986. aastal loodud ning mitte

ning Aasia isenditele. Kogu ala iseloomustab lopsakas loodus ning

tsoonil on omaette majandushooned. Näiteks polaarkarude

tulundusühinguna toimiv park omab lisaks looduslikkusele ka

naturalistlikud väljapanekud. Ala analüüsides tuleb selgelt esile,

teematsoon hõlmab endas 3700m2 asuvat kompleksi, millest

kultuurilist väärtust. Multifunktsionaalne, ristkülikukujuline

kuidas ekspositsioonialade planeering toetab loomaaia visiooni

loomade hoolduskeskus võtab enda alla ca 270 m2 ning eraldi

park hõlmab endas nii golfiradu ja tennisekeskust, muuseume,

ja väärtuseid. Näiteks on loomaaia osalus SSP-s ehk ohustatud

hoones ca 280 m2 tehniliste seadmete ja veepuhastusseadmete

teaduskeskust kui ka naturaalseid loodusradasid, olles sealjuures

liikide aretusprogrammis (ingl. k Species Survival Plan) olnud

jaoks.

suurepäraseks loomaaia ideoloogiaid toetavaks keskkonnaks.

mõjutajaks elevantide ekspositsiooniala loomisel. Neljast alast

Asukoht linnasüdames tagab loomaaiale lihtsa ligipääsu, olles

koosnev, ligi 5000 m2 paiknev ekspositsiooniala, millest üks on

2017. aastal avatud karude teemaala on samuti immersiooni

põhjas, lõunast ja idast ümbritsetud kahesuunaliste sõidutee-

külastajatest eraldatud, et tagada loomadele privaatne keskkond,

põhimõtetel lahendatud. Ligi 650m2 suurune välisala sisaldab nii

dega, kirdest on pargile ligipääs ka metrooga. Loomaaia kaks

on lopsakalt haljastatud ning rikastatud veesilmade, ojade ja juga-

magevee basseini, oja kui ka juga ning teisi loomi stimuleerivaid

peasissepääsu asuvad põhja ja lõuna küljel, millede juures asuvad

dega. Sõltuvalt loomade käitumismustritest, on alasid võimalik

välislahendusi. Lisaks õuealale on uuel alal ka ligi 300 m 2

lisaks teeäärsetele parkimiskohtadele maapealsed asfalteeritud

omavahel ühendada, et tagada suurem liikumisvabadus ning seal-

haldushooneid.

parkimisalad.

juures ka lahutada, tagamaks emas- ja isasloomade eraldatuse,

Linnaloomaaedade piiratud territoorium teeb ala kasvamise
tihtipeale väga keeruliseks, olles igast küljest piiratud tihedalt
asustatud äärealade ning teedevõrgustikuga. Seetõttu nõuab
igasugune laienemine loomingulist lähenemist, et võimalikud
kaugemal asetsevad kinnistud siduda olemasoleva toimiva keskkonnaga. Sarnase väljakutse ees on ka St. Louise loomaaed, kelle
30. aasta visioon näeb ette ala laienemise lõunasse, teiselepoole
maanteed (SWT Design 2020). Perspektiivselt on sellesse piirkonda
ette nähtud lisaks teadushoonetele bürood, majutus, söögikohad
ja avalik ala. Olemasolevat loomaaeda ühendaks laiendusega üle
maantee viiv jalakäijate sild ning gondel, millest viimane on ette
nähtud läbima ligi 800m teekonna üle maantee ja ekspositsioonialade põhjasissepääsuni.

St Louise loomaaia laiendusplaan | Allikas: swtdesign.com

St Louise loomaaia Rivers Edge ekspositsioonid | Allikas: stlzoo.org
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3.3 VALENCIA BIOPARK

Suurus		

10 ha

Asukoht

Valencia, Hispaania

Loomade arv

4000 (250 liiki)

ASUKOHT

siinkohal suurema rõhu külastajakogemusele, mis ehk selle biopargi

2008. aastal avatud Valencia biopark asub Hispaania idaosas,

puhul on isegi informatiivsemaks väljundiks, kuna keskendutakse

Vahemere rannikul, 800 000 elanikuga asustatud Valencia linnas.

külastaja tunnetuslikule ning vahetule kogemusele, mida immersiooni

Linnakeskusest asub loomaaed 10 minutilise sõidu kaugusel,

lahendustega üritataksegi stimuleerida.

paiknedes Cabecera pargis, Turia aedade idaservas. Loomaaeda
ümbritseb mitmekesine linnaruum, olles lõunast ja idast piiratud

Teemaalad on lahendatud liikideüleselt ehk nii nagu looduses võib

tiheda elamurajooniga, läänest hajusa äri- ja kaubandushoones-

kohata mitmeid eri liike üheskoos eksisteerimas, on sama võimalik

tusega ning põhjast põllumaadega.

kogeda ka Valencia loomaaias. Külastajaid paelub ekspositsioonialade

Sissepääs paikneb Cabecera pargi idaküljelt, kus asub piletikeskus

avatus ning barjäärideta lahendused, mis tekitavad tunde tervislikust

ning maapealne parkimisala. Peale läbipääsu viib ekspositsiooni-

keskkonnast. Lugedes kogemusi Tripadvisor kodulehel, saab üsna

aladeni 145m pikkune jalakäijate sild, mis kõrgub üle Cabacera

pea selgeks, et peamine, mis inimesi antud keskkonna juures paelub,

pargi järve, suunates külastajad ekspositsioonialadele.

ongi immersiivne keskkonnalahendus. „Loomad tunduvad õnnelikud,
nad saavad vajadusel külastaja silma alt eemalduda ning neil tundub
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EKSPOSITSIOONID

olema palju ruumi looduslikus keskkonnas... (Sor1985 2021)“ selli-

Valencia loomaaia teeb eriliseks selle üdini immersioonipõhimõtel

selt on üks külastaja mitmetekümnete teiste hulgas kirjeldanud enda

ülesehitus. Asutus on spetsialiseerunud Aafrika ökosüsteemidele,

külastuskogemust. On kohane järeldada, et antud loomaaia visiooni

millede lahendamisel on järgitud väga täpselt immersiooni

kaasata inimesed autentsesse keskkonda, näidates loomi võimalikult

põhimõtteid, luues võimalikult autentsed keskkonnad peaaegu

mitmekesisel ja naturaalsel territooriumil, võib lugeda kordaläi-

et barjäärideta loomaaias. Loomaaia eripära seisneb tema terri-

nuks. Kuivõrd nüüdisaegsete loomaaedade eesmärk on olla pigem

tooriumi piiratuses kuid siiski „vaba“ põhimõtte järgimises. 10 ha

looduskaitse ja haridusasutused ning suhteliselt üürikese külastusaja

suurusele alale on mahutatud kolm teemaala – Aafrika savann,

jooksul tuleb äratada huvi keskkonna ja liigikaitse vastu, siis on ülimalt

ekvatoriaalne Aafrika ning Madagaskar. Erinevalt eelnevatest

oluline, et esmamulje jätaks positiivse kuvandi. Enamasti seetõttu, et

juhtumiuuringutest, kuna antud loomaaia kohta on territooriu-

selle põhjal luuakse alged kaitsealase suhtumise ja loomadevastase

mide suuruse ja põhimõtete kohta informatsiooni vähe, paneme

sümpaatia kujunemiseks.

Vaated Valencia biopargi savanni aladele | Allikas: bioparcvalencia.es

„Olen ajajooksul käinud paljudes loomaaedades, kuid see loomaaed
on kindlasti parim. Avatud aedikud, kus loomadel on nii palju ruumi
ringi uitamiseks – piirded kui sellised puuduvad – on värskendav näha loomi elu nautimas, selle asemel et mööda aiaäärt ringi
tammuda. (amberg747 2018).“ Tähelepanek loomade ühel rajal
tammumisest on tuttav kindlasti nii mõnelegi valvsale loomaaia
külastajale. Stereotüüpset ja ebatavalist käitumist võib esineda
juhul, kui tehiskeskkond ei vasta täielikult looma liigispetsiifilistele
vajadustele või on loom ülemäärases stressis, mistõttu on sellisel
vaatepildil külastaja jaoks enamasti negatiivne alatoon. Asjaolu, et
antud loomaaed oma keskkonnalahenduselt tekitab just vastupidist
emotsiooni, on taaskord hea ruumiloome musternäiteks.
Hinnates pildi- ja videomaterjali, mis Valencia loomaaiast kättesaadav on, jääb ka eemalt vaatlejale esmajärgus väga positiivne
emotsioon. Ala kiirgab hubasust ja positiivseid võnkeid, tundudes
tõelise heaolu oaasina. Siinkohal võib aga spekuleerida, et kuivõrd
loomaed on suurepäraselt hakkama saanud positiivse kuvandi
loomisega loomade heast käekäigust ning ahelateta keskkonnast, siis
kas antud territooriumid ei mõju osaliselt ülekujundatud ning kohati
isegi liialt idüllilistena. Tuginedes eelnevate peatükkide uurimus
tulemusele, kui oluline on autentse looduskeskkonna tunnetamisel
metsikus ja mõneti inimpuudutuse visuaalsete mõjude vähesus, on
siinkohal põhjust mõtiskleda, kas liialt „nuditud“ keskkond võib
mõjuda hoopiski üleliia lavastatult, võttes sellega ära osakese aukartusest, mis metsikute loomade ja metsiku loodusega kontaktis olles
kaasneb.
Vaated Valencia loomaaia Madagascari aladele| Allikas: bioparcvalencia.es
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Võrdlus juhtumiuuringute ja projektlahendusega

Loomaaed

Ala suurus

Liikide arv

Liikide tüübid

Dallas Zoo

43 ha

406

Imetajad,
roomajad,
kahepaiksed,
linnud
Imetajad,
roomajad,
kahepaiksed,
linnud, selgrootud, kalad
Imetajad,
roomajad,
kahepaiksed,
linnud, kalad
Imetajad,
roomajad,
kahepaiksed,
linnud, selgrootud, kalad

St Louis Zoo

Valencia biopark

36 ha

10 ha

Tallinna loomaed 88,6 ha
(projektlahendus)
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500

250

400

Asukoht
linnas
Kesklinnast
5 km

Kesklinnast
9 km

Rajamise aasta
1888, uued
ekspositsioonialad
2010

Külastajate
arv aastas
1,1 milj

Antud võrdlustabelist on näha, et linnaloomaaedade ekspositsiooni
alade puhul on märgata ühist trendi. Viimasel ajal pööratakse järjest
enam tähelepanu loomade heaolule, sealjuures just hoiualade
laiendamisele ja mitmekesistamisele, mida vaatamata territooriu
mite piiratusest on edukalt tehtud. Siinkohal võib järeldada, et isegi

1910, uued
3 milj
ekspositsioonialad
2002-2017

tehiskeskkonna suurus ei ole määravaks hea ekspositsiooniala
kujundamisel, vaid oluline on keskenduda isendite loomupärastele
vajadustele ning sellest tulenevalt tagada võimalikult autentne
keskkond.

Kesklinnast
2,6 km

Kesklinnast
5 km

2008

650 000

KOKKUVÕTE
Inimese kaasatus loodusesse ning tema erinevatesse eluprotses-

siduda, tekitada emotsionaalset ja teadlikku lähedust. Et loodus-

kaasatust. Nagu uurimustulemustest selgus, on ka urbanistlikus

sidesse on elulise tähtusega, et kindlustada indiviidide vaimne ja

kaitse ei jääks ühiskonnas kaugeks ja teaduslikuks ning üksikisiku

ja tehislikkusest ümbritsetud ruumis ning piiratud territooriumil

füüsiline tervis, tihendada emotsionaalsel tasandil seost kesk-

haardest välja, on oluline, et ka linnanoored kasvaksid juba

võimalik tagada immersioonipõhimõtel kaasav keskkond, mis

konnaga ning peatada seeläbi ökosüsteemide degradeerumine.

looduskaitse alase suunitlusega. Selle edendamisel mängivad

soosib nii külastaja kui ka looma hüvangut. Seetõttu on alust

Ka urbanistliku ruumi kujundamisel kerkib järjest enam esile

tänapäeval olulist rolli modernsed loomaaiad kui haridus- ja

kinnitada tänapäeva modernsete loomaaedade suurenenud

rohealade olulisus linna asunikele, sealhulgas nii inimeste kui teiste

teadusasutused, mis on võimelised ärgitama liigi-ja looduskaitse

osatähtsust loodusalase hariduse edendamisel ning seeläbi

elusorganismide näol. Elurikkad pargid aitavad propageerida

alast diskussiooni mitmetes ühiskonnakihtides, kaasates inimesi

põlvkondade maast madalast kaasamise võimalikkust loodus- ja

looduse olulisust linnaruumis, mis omakorda tugevdab vaba aja

erinevatelt valdkondadelt, erineva religioosse ja sotsiaalmajan-

liigikaitse alasesse vestlusesse.

veetmise ja loodusõppe seotust, suunates tähelepanu ka teistele

dusliku taustaga.

elusorganismidele, kellega oma keskkonda jagame.

Häid emotsioone ja lugupidamist ärgitav keskkond on üheks
Loomaaedade suutlikkus avardada keskkonnateadlikkust sõltub

viisiks keskkonnateadlikkuse põhimõtete elluviimisel, mida antud

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli uurida looduskeskkonna

suurel määral loomade heakäigus pettunud külastajate ja looma

magistitöö projektlahenduses on Tallinna loomaaia territooriumi

mõju inimesele ning seoseid loodusesse kaasamise ja keskkonna

aktivistide poolt loodud negatiivsest kuvandist vabanemisest ning

kujundamisel ka silmas peetud. Et taastada autentne kontakt

alase teadlikkuse tõstmise vahel. Selleks, et inimesed peaksid

võimest tagada loomadele autentne keskkond. Biofiilse disaini

elusloodusega ja tõsta liigikaitse elulisust juba alateadvuses, ei

looduse ja tema erinevate eluvormide mitmekesisust terve

põhimõtteid rakendades võimendatakse arhitektuuriga keskkon-

tohiks me unustada, mida tähendab olla ehe, elada hetkes ja olla

eksisteerimise vankumatuks osaks, on oluline neid omavahel

natunnetust ja suurendatakse külastaja teadlikku emotsionaalset

üheks lüliks ökosüsteemide tasakaalus.
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SUMMARY
Human involvement in nature and its various life processes is

integral part of existence, it is important to bind them, to create

design, architecture enhances the sense of environment and

vital to ensure the mental and physical health of individuals, to

emotional and conscious closeness. For nature conservation to

increases the visitor’s conscious emotional involvement. As the

strengthen the link with the environment on an emotional level,

not remain distant in our society and out of the reach for indi-

results of the study show, despite the limited area that urban zoos

and thereby restrain the degradation of ecosystems. In shaping

viduals, young people must be involved in nature conservation

have to cope with, it is possible to ensure the application of immer-

urban space, the importance of greenery to people and other

issues from an early age. Modern zoos, as important educational

sive principles in creating natural and healthy habitats which favor

living organisms is becoming more and more essential. Urban

and environmental research institutes, play an important role

the well-being of both animals and visitors. This in turn confirms

parks with rich biodiversity help to promote the importance of

in promoting early age involvement. Zoos can stimulate discus-

the increased role of modern zoos in promoting nature education.

nature in urban spaces, which in turn strengthens the link between

sions on species and nature conservation among all social groups,

recreational habits and nature education by allowing people to

involving people from different fields, with different religious and

An environment that stimulates positive emotions and respect for

focus as well on other living creatures, with whom we share our

socio-economic backgrounds.

nature is one of the ways of implementing the principles of envi-

living environment.
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ronmental awareness, which has also been taken into account
The ability of zoos to raise environmental awareness depends to

in the design of the Tallinn Zoo territory of this thesis. To restore

This research was aimed to study the impact of the natural envi-

a large extent on the release of the negative image created by visi-

primitive contact with wildlife and increase the vitality of species

ronment on human well-being and the links between involvement

tors and animal activists who are disappointed with the welfare

conservation already in the subconscious mind, we should not

in nature and raising environmental awareness. In order for people

of the animals and on zoos’ ability to provide an authentic envi-

forget what it means to be genuine, to live in the moment, and to

to consider the diversity of nature and its various life forms as an

ronment for the animals. By applying the principles of biophilic

be one of the links in the balance of ecosystems.
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II PROJEKTLAHENDUS
1 PROJEKTI ANALÜÜS
1.1. Asukoht ja hetkeolukord
Tallinna loomaaed asub Haabersti linnaosas, aadressil Ehitajate

madalhaljastuse osakaal on muutuv, vastavalt ekspositsiooni-

tee 150 / Paldiski mnt 145.

alade kujundusele.

Loomaaia territoorium laiub 88,6 ha pindalal.
Ümberkaudne hoonestus on loomaaia ala erinevates suundades
Põhja küljest piirneb ala Rocca Al Mare kaubanduskeskuse ning

varieeruv. Läänes, Ehitajate tee ääres domineerivad peamiselt

Paldiski maanteega, kirdest Veskimetsa ratsakeskusega, idast

9-korruselised kortermajad, edelas ja loodes ka üksikud 16-kord-

elamukvartali ja Tuuliku teega, lõunast Kõrgepinge kergliiklus-

sed tornmajad. Loomaaiast idas asuvat vaikset elamurajooni

teega ning läänest Ehitajate tee ja Õismäe kortermajade rajooniga.

ilmestavad valdavalt viil- ja lamekatustega 2-kordsed elumajad.

Kogu territooriumi maapind on muutliku reljeefiga. Kui üldiselt

Lõunas, teiselpool Kõrgepinge kergliiklusteed, paiknevad peam-

on kogu ala läbivalt samal kõrgusel, absoluutkõrgusel +10 m,

iselt madalad, 2-3kordsed tootmis- ja ärihooned. Loomaaia

siis suuremad erinevused ilmnevad ida ja läänekülgedel. Idas

lõunapoolse krundipiiri äärne ala on hetkel hoonestamata.

katab loomaaia territooriumi kagusuunaline, umbes 16 ha

Detailplaneeringuga on Kadaka tee 46c ja 48c ning Ehitajate tee

suurune Veskimägi ja Veskimetsa kivikülv, mis on suurte ürgsete

144f ja 114g kinnistutele ette nähtud kuni neljakorruselised äri- või

rändrahnude ja rändkivide tõttu võetud arvele looduskaitse üksik-

tootmishooned. Kaguosas, Veskimäe tn 11 kinnistule, on kehtes-

objektina. Loomaaia avamisajaks 1983. aastal, oli Veskimets seal

tatud detailplaneeringuga ette nähtud kuni 3-kordne korterelamu

paiknenud juba 100 aastat (Ramst 2019). Veskimäe kõrgeim punkt

ala.

on kõrgusega +18.8 m, laskudes suhteliselt laugelt ümberkaudse
alaga samale tasemele. Läänes on loomaaia alal Rebasemägi,
mille kõrgeim punkt asub kõrgusel +15.0 m ning mis ühineb samuti
laugelt ümberkaudse maapinnaga.
Territooriumi kõrghaljastus asub valdavalt krundi perimeetris, Veskimetsa alal tammed ja pärnad, lisaks ka vahtrad, kased
ja teised lehtpuud. Põhjaküljel, Paldiski mnt ääres kasvavad
valdavas enamuses kuused ning lehtmets, läänes Rebasemäel
samuti okaspuud ning Ehitajate tee ääres lehtpuud. Keskse
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Tallinna loomaaia planeeringuala asendiskeem. Autori joonis.

1.2

Ajalugu

Tallinna loomaaed ei ole oma praeguses asukohas olnud kogu oma

maksimaalsete piirideni, mistõttu tuli hakata vaatama kauge-

toimimisaja. Mõtted loomaaia asutamisest tekkisid juba 1920.

male olemasolevast territooriumist. 1963. aastal reserveeritigi

ja 1930. aastatel, kui idee oli teiste peale I maailmasõda iseseis-

teises linna otsas, Haaberstis, Veskimetsa maa-ala, mida sel hetkel

vunud riikide eeskujul luua Tallinna zoo-botaaniline rahvapark

asustas Balti laevastiku baas ja ladude ala (Ramst 2019). Paraku

koos vabaõhumuuseumiga. Ettevõtmise keerukusest ja kuludest

tulenevalt rahastuse puudulikkusest, jäi projekteerimine seisma

tulenevalt otsustati programmi ellu viia järk-järgult.

ning kuni 1975. aastani asus loomaaed veel Kadrioru aladele, kus
seda külastas aastas ligi veerand miljonit inimest.

Kogu protsess hakkas liikuma 1937. aastal, kui Eesti Laskurliidu
võidukas laskevõistkond naasis Helsingi MM - võistlustelt kingi-

Loomaaia ümberkolimine sai hoo sisse seitsmekümnendate

tusena kaasa saadud elusa ilvesepoja „Illuga.“ Esimesele asukale

lõpul, kui Moskva olümpiamängude purjeregati ettevalmistamise

tehti puur Loodushoiu ja Turismi instituudi puukooli maa-alale

plaanidega ühendati ka loomaia üleviimine ning 1977. aastal

Kadriorus, Mäekalda tänavas. Koos Kadrioru rekonstrueerimisega,

kinnitati arhitektide Mart Pordi ja Mall Meelaku üldplaneering.

mis pidi valmima 1943. aasta rahvusvahalise iluaianduse näituseks,

Olümpiamängude järel algas ekspositsioonialade ehitus, mis

alustati ka „Väike Zoo“ loomist. Esimesed loomad saabusid

takerdus aga olümpiamängude kahjumi taha. Kui Nõukogude

territooriumile 1939. aastal koos Hamburgi Hagenbeckide sugu-

Liidus keelustati kümneks aastaks spordi-ja kultuuriasutuste

võsa rändloomaaedade omanikuga, kellega Eesti Loomakaitse

ehitamine, jäi soiku ka loomaaia edasiarendus, mistõttu avati

liit sõlmis lepingu ühiseks loomade näituse korraldamiseks.

loomaaed avalikkusele ajutises ehituses 26. juunil, 1983. aastal.

Paarikuise eduka koostöö katkemisel ja kaasosaniku lahkumisel

(Kaal 2000)

Eestist, osteti sakslaselt linnavalitsuselt eraldatud rahadega osa
loomaliike tagasi, kuniks Kadriorus oli 130 looma 36st liigist. 25.

Tänaseks on loomaias järk-järgult avatud uusi ekspositsioone,

augustil toimus loomaaia ametlik pidulik avamine, II maailmasõja

enamik neist peale millenniumi vahetust. Siiski on suurel osal

ajal, 1943. aastaks, oli loomade arv kasvanud 200 isendini.

loomaaia territooriumist tunda vanade laohoonete hõngu, mis
mõjuvad nii külastajatele kui loomadele rusuvalt.

Kadriorus asuva loomaaia territoorium oli sealsete eksponaatide
jaoks liialt väike, mistõttu alustati peale sõda loomaaia laiendusplaanidega. 1961. aastaks oli Kadrioru loomaaia ala viidud
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1.3 Probleemid

1.4 Võimalused

Olgugi, et loomaaia ekspositsioonialad on mõneti uuenenud, on

Seda väidet toetab ka asjaolu, et teatud isendite loomupärased

Tänu loomaaia suurele ja looduslikule territooriumile, on võima-

betoonist ja terasest väikeste puuride mõju külastuskeskkon-

elualad on märksa suuremad kui need, mis tehistingimustes

lik ümber mõtestada loomaaia hetkeline planeering. Külastajate

nale ebasoodne. Arvestades loomaaia suurt territooriumi, ei ole

võimaldatud. Kui üldiselt on linnaloomaedade probleemiks

avara liikumisruumi arvelt on võimalik suurendada isendite pesit-

selle positiivne mõju ja potentsiaal loomade heaolu tagamiseks

loomaaedadele eraldatud maa-ala väiksus, siis Tallinna loomaaias

susalasid, võimaldades neile võimalikult avar liikumistrajektoori.

piisavalt tunnetuslik. Vastavalt Tallinna loomaaia strateegilisele

on olukord vastupidine – ruumi on üle, territoorium on alakasu-

Ekspositsioonialade ja haldusalade läbimõeldud lahendustega

arengukavale, on ka loomaaia siseselt kaardistatud mitmeid

tatud ning looduslikud alad ei ole piisavalt külastajakogemusse

tagatakse toimiv ja innustav külastuskeskkond, mis arvestab nii

murekohti, mis ideaali saavutamiseks tuleks praeguses olukorras

põimitud.

töötajate kui külaliste heaoluga ning aitab Tallinna linnamaasti-

lahendada.

kule tuua lisandväärtust loodusliku miljöö näol. Samuti võimaldab
Infrastruktuur

külastajakeskse imago rõhuasetuse suunamine loomadele ja

Külastuskeskkond ja loomade ekspositsioonialad

Antud hetkel on loomaaiale ligipääs võimaldatud võrdlemisi

loodusele loomaaia kui tuleviku loodusteaduste ja liigikaitse

Nii nagu tajub ka külastaja, ei jagune loomaaia külastuskesk-

hästi. Nii põhja- kui lõunavärava juures on tagatud ühistranspordi

keskuse missiooni paremini edasi anda ja kasvatada mõistvat

kond eraldiseisvateks terviklikeks teemaaladeks ning puudub

peatused, olgugi et busside sõidusageduse seisukohalt on Paldiski

suhtumist meid ümbritsevasse elukeskkonda.

sidus kontseptsioon. Ekspositsioonialad on üle territoori-

maantee liiklus tihedam ja sõidugraafikud soodsamad kui seda

umi laiali paisatud, sõltudes osaliselt ka endise laevabaasi

on Ehitajate teel. Ka isikliku transpordiga on juurdepääs tagatud.

hoonestuse paiknevusest. Territoorium ei ole täies võimekuses

Siinkohal on aga murekohaks kõrghooaja parkimiskohtade vähe-

kasutuses, esineb alasid, kus ei saa liikuda loom ega inimene.

sus, samuti jalgrattaga ligipääsu hõlbustamiseks jalgrattaparklate

Üheks märkimisväärsemaks murekohaks on loomaaia isendite

puudus.

pidamistingimused. Kui jätta kõrvale hiljuti uuendatud polaarium
ja alpinaarium, siis suurem osa loomadest on siiski veel aedi-

Kuna loomaia ekspositsioonialade tsoneering ja liikumistra-

kutes, mis ei vasta väljakujunenud ja loomaaedade ühenduste

jektoorid ei ole sidusalt lahendatud, ristub külastajate teekond

poolt aktsepteeritud standarditele. Külastajatele arvestatud ala

teenindusautode liikumisteega, mis võib põhjustada ohtlikke ja

on tunduvalt suurem ja avaram kui loomaaias elavate isendite

haldustöid pärssivaid olukordi.

elamistingimused, mis on aga loomaaia tänapäevases kontekstis väär. Kuna külastajate heaolu ei peaks üle kaaluma loomade
hüvangut, on mõistlik järeldada, et territooriumi asukatele tuleks
ette näha kordades suurem liikumisala, kui seda on külastajatel.

Tallinna loomaaia tiigripuur. Autori foto
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2 PROJEKTI KIRJELDUS
Käesolev magistritöö püüab ümber mõtestada praeguse loomaaia
territooriumi lahenduse, suunates põhitähelepanu loomaaias peetavate isendite elukeskkonna ning külastuskeskkonna looduslikumaks
ja loogiliseks muutmisele, võttes arvesse immersiooni printsiipe
ning biofiilse disaini põhimõtteid. Planeeringuala lahendamisel on arvestatud loomaaia visiooni olemaks teadus- ja liigikaitse
keskuseks, lahendatud on territooriumi planeering, keskendudes
lähemalt kahele peasissepääsule ning tõmbekeskustele.
PIIRANGUD

Puutumata jäetud Veskimetsa kaitseala skeem. Autori joonis

Loomaaia uusplaneeringu puhul ei ole olemasolevat hoonestust
säilitatud. Arvesse on võetud kahte peamist kitsendust.
Loomaaia alast 15,7 ha hõlmab Veskimetsa suured rändrahnud ja
kivikülv, mis on III kategooria kaitstav loodusmälestis, hõlmates
endas kaitsealuseid eluta looduse objekte. Ürgmets linnakeskkonnas on tänapäeval väheesinev nähtus ning seetõttu peetakse
antud töös oluliseks rikkaliku ökosüsteemi ja mitmekesise taimestikuga ala säilitamist ja puutumata jätmist. Alale jääb ligipääs jalgsi
matkaradade näol ning et antud ala liialt kõrvaliseks ei jääks, on
põhja sissepääsust ka metsarajale eraldi suunatud.
Teiseks piiranguks antud alal on kogu territooriumi perimeetris
asuv 50m laiune looduslähedane üleminekutsoon, kuhu hoonestust ette nähtud ei ole. Niinimetatud puhvertsooni olemasu on
toonitatud ka Tallinna rohealade Teemaplaneeringus, säilitamaks
loomaaia väärtuse rohealade süsteemis. Teemaplaneeringuga on

Planeeringuala 50m üleminekutsoon. Autori joonis

üleminekutsoonis lubatud loomaaia funktsioonidega sobiv ja toetav
äritegevus.
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KONTSEPTSIOON
Tagamaks selge ja loogilise liikumistee, on territooriumile ette
nähtud selge, looklev teekond, mille pöördepunktides moodustub
kaks tugeva geomeetrilise vormiga tõmbepunkti - polaar- ja

Territooriumi sissepääsude ühendamisest tekkiv teekond. Autori joonis

troopiline ala. Hoonete asukohad ja omavaheline seotus moodus
tavad territooriumile keskse selgroo, ühendades omavahel kaks
sissepääsu.
Kahe ala kontrastset iseloomu väljendavad sarnase kujuga
mahtude vastandlik suhe maastikuga. Polaarala on süvistatud
maastikku, mis võimaldab külastajatele tagada üheaegselt
avarad ja varjatud looduslikud vaated ning sellest tulenevalt ka
sügavama läheduse metsikute loomadega, meelitades inimest
rändama sügavamale keskkonda.
Troopiline ala on vastandlikult maastikust välja kasvav, tagades
vaateid kõrgustest ning andes ruumi troopiliste loomade ja
taimede kasvutingimustest tulenevatele vajadustele. Kõrguste
tajumine ja kõrgustes kõndimine ärgitab inimestes erine-

Nurkade laiendamisega loodud geomeetrilised tõmbekeskuste hoonemahud. Autori joonis

vaid sensoorseid kontakte, mis omakorda võimendavad sidet
keskkonnaga.
Hooned on biofiilia põhimõtteid silmas pidades tugevalt seotud
loodusega, hoides endas täiesti teistsugust, võõramaist keskkonda, mida linnainimene igapäevaselt Eesti kontekstis kogeda
ei saa, kaasates neid seeläbi immersiivselt informaalsesse
loodusharidusteekonda.

Hoonemahtude vastandamine maastikus. Autori joonis

44

1. Põhja sissepääs / loodushariduskeskus /muuseum
2. Polaarmaja
3. Troopikamaja
4. Lääne sissepääs / veterinaarteaduskeskus
5. Loomade aedikud

N

1
5

KÜLASTAJATE PARKIMINE JA LIGIPÄÄS

2
Põhjasissepääsu juurde on ette nähtud maapealne ja
maa-alune parkimisala. Juba olemasolevast maapealsest
parklast on ligipääs maa-alusesse parkimistsooni, mis hõlmab
endas 180 parkimiskohta. Ühistranspordiga liiklejatel on Zoo
bussipeatusest tagatud sujuv liikumine peasissepääsuni.
Samuti on arvestatud jalgratturitega, kellele on ette nähtud
kaetud parkla tehisnõlva varjus.
Ka läänesissepääsule on tagatud ühistranspordi peatused,
vahetus läheduses asuvad kaks bussipeatust. Sissepääsu
ümber on kaks maapealset parkimisala, mis kokku mahutavad
387 parkimiskohta. Lisaks on jalgratturitele ette nähtud kaetud

5
3

parkimisala läänesissepääsu tehisnõlva alla.

SISSEPÄÄSUD
Ala sissepääsud lähtuvad juba olemasolevatest sisenemisteedest. Peasissepääsuks on põhja värav, mis on võrreldes
olemasoleva olukorraga nihutatud territooriumile sissepoole,
tagades kutsuva ja avatud lähenemisteekonna. Enne loomaaia
territooriumile jõudmist läbib külastaja loodushariduskeskuse
ja muuseumi ala, läbi mille juhatatakse nad kas Veskimetsa

4

kaitseala matkarajale või loomaaia eksponaatideni.
Teine sissepääs on samuti sarnaselt olemasolevale olukorrale lääne küljest, mis külgneb uues planeeringus ette
nähtud veterinaarteaduskeskusega. Külastaja siseneb alale
läbi tehisvalli ning suunatakse sealt loomaaia sisestele
ekspositsioonialadele.

Asendiplaan 1:2000
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PLANEERINGUALA HOONESTUS
Territoorium on jagatud erinevateks tsoonideks, mis hõlbustab
alal orienteerumist ning tagab territooriumi kasutajate mugavuse.
Kahte sissepääsu on koondatud teadus- ja haridusasutused, mis
võimaldavad loomaaial edendada ja hoida loodus- ja loomarikkust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
Põhja sissepääsus asub loodushariduskeskus koos sise- ja
vabaõhumuuseumi alaga. Lääne sissepääsu on ette nähtud veterinaarteaduskeskus, ning selle vahetus läheduses vigastatud ja
ravitud loomade rehabilitatsioonialad, kuhu külastajad ligi ei
Põhja sissepääs/ loodushariduskeskus / muuseum

pääse. Veskimetsa kaitseala serva on ette nähtud alad liigikaitse-

Liigikaitselaborid

laboritele, mis on samuti külastajatest eraldatud.

Lääne värav / veterinaarteaduskeskus /rehabilitatsioonialad, abihooned
Teenindustsoon / kompostijaam / laod, hoidlad

Teenindusstsoon koos ladude, hoidlate ja kompostijaamaga

Teadus- ja teenindushooned. Autori joonis

Teenindusteed. Autori joonis

asuvad territooriumi lõunaosas, eraldi sissepääsuga lääneväravast.
Teenindusperimeeter kulgeb ümber kogu loomaaia ala, millega
on tagatud ligipääsud väljastpoolt ekspositsioonialasid, ilma et
külastajad ja teenindav personal üksteist häiriksid. Kohad, kus

Loomade aedikud käidava
rohekatusega

külastaja teekond ristub teeninduskäikudega, on külastaja jaoks
lahendatud ülekäidavate sildadega. Teenindusalal on ligipääs ka
põhjasissepääsu all olevale maa-alusele parklale, mis võimaldab
hõlpsalt kogu ala hallata.
Keskset ekspositsioonide selgroogu toetavad ümberringi looklevad kergliiklusteed, mis juhivad külastajad läbi erinevate

Loomade aedikud käidava
rohekatusega

teemaalade, kus on võimalik valida erinevate teekondade vahel,
mis on kõik omavahel ühenduses. Peamine liikumisteekond
kulgeb ca 2,6 km pikkusel rajal, mis ühendab omavahel 6 peamist teemaala. Peamisteks teemaaladeks on polaarala ja savann,
mida ümbritsevad projektis lähemalt vaadeldud tõmbekeskused.
Toetavateks teematsoonideks on märgala, mäestik ja mets ning
laste loomaaed.

Teemaalad. Autori joonis
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Liikumisteekond. Autori joonis

Rebasemäe metsaala

Polaarkarude eraldus külastajast matkarajal. Autori joonis

Et haarata loomaaia elamusse ka Veskimetsa looduskaitseala ning
seeläbi propageerida ürgmetsa osatähtsust meie linnaruumis, on
põhja sissepääsust külastajad suunatud läbi muuseumiala eraldi
just Veskimetsa matkarajale, mida läbides juhitakse külastaja
mäestike alale ning sealt edasi hirvlaste ja kabjaliste metsaterritooriumile, mis läbib olemasolevat Rebasemäe metsaala.
Matkaraja pikkuseks kujuneb ca 2,8 km, ning on erinev teistest
ekpositsioonidest just suure loodusesse kaasatusega.
Metsa teemaalas ja osaliselt poolaara perimeetris saab raken
dada nn “piirideta” kontakti loodusega, kus loomad on inimestest
Hirvlaste ja kabjaliste eraldus külastajast metsa matkarajal. Autori joonis

eraldatud looduslikke vallidega, näidates isendeid seeläbi autentsemas keskkonnas ja tekitades külastajal põnevat avastamist täis
teekonda.
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PROJEKTLAHENDUS
Käesoleva magistritöö projektlahenduses on keskendutud lähemalt kahele peasissepääsule ning nende funktsioonidele ja kahele
tõmbekeskusele polaar- ja troopilise maja näol.
Tõmbekeskuste lahendamisel on arvestatud antud magistritöö
uurimuslikus osas lahatud biofiilse disaini printsiipidega, panustades võimalikult suurel määral inimese ja looduse vahelise kontakti
võimendamisele.
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PÕHJA SISSEPÄÄS

2
1

Põhjasissepääs kui peasissepääs on viidud kinnistu piirist territooriumile sissepoole, tagamaks avatud ja kutsuva teekonna
loodushariduskeskusesse ja muuseumisse. Sissepääsu ümbrust
iseloomustab looklevus, vältimaks sirget ja üksluist teekonda.
Jalakäijad ja ratturid sisenevad alale mööda olemasolevat
nõlva, mis saab alguse Zoo bussipeatusest Paldiski mnt ääres.
Edasi viivad kergliiklusteed loodushariduskeskuse ja muuseumi
ühisesse sissepääsu. Sissepääsu kõrval on ette nähtud avalik,
looklev istumisala vaba aja veetmiseks ja väliürituste korraldamiseks ning teiselpool rohekatusega tehisnõlv, mille alla on ette
nähtud jalgrataste parkimine. -1 korruse 180 kohalisse parklasse
on ligipääs Paldiski mnt äärselt olemasolevalt parkimisalalt.
Hoone esimesele korrusele on ette nähtud avatud muuseumi ala,
loomaaia territooriumi poolsesse ossa lisaks ka meenepood ja
söögikoht. Veskimetsa looduskaitseala ürgmetsa ja kaitsealuste
rändrahnude propageerimiseks on meenepoe ja sisenäitusala
vahelt suunatud otse Veskimetsa matkarajale, milleni jõudmi
seks läbitakse ka vabaõhu näituste ala. Taoline lahendus rõhutab
looduskaitseala osakaalu loomaaia koosseisus ning annab
külastajatele võimaluse seda suunatult avastada. Meenepoe ja
söögikoha vahelt viib tee loomaaia ekspositsioonialadele.
Hoone teisele korrusele on ette nähtud loodushariduskeskuse
ruumid, mis hõlmavad lisaks kontori-, nõupidamis- ja õpperuumi
dele ka raamatukogu ja suurt auditooriumi.
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1k plaan 1:500

Vabaõhu näitus

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:
EHITUSALUNE PIND: 5410 M2
MAAPEALNE BRUTO: 6402 M2
MAA-ALUNE BRUTO: 7914 M2
HOONE KÕRGUS: 8,7 M
2k plaan 1:500

Lõige I-I 1:200
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mille multifunktsionaalne ala võimaldab loomaaial panustada
loomaaia isendite veterinaarhoolekandesse ning rahvusvahelisel
tasemel veterinaaruuringutesse, tagamaks loomaaia võimekuse olla nii Eestis kui rahvusvaheliselt tasemel kompetentsiga.
Lähiümbruses on ette nähtud ka metsloomade rehabiliteerimis
keskus, millest on hetkel loomaaial puudus ning mille tarbeks on
antud töös ette nähtud läänesissepääsu lähialadele eraldi teenindushooned ja haljasruum.
Veterinaarteaduskeskuse esimesele korrusele on ette nähtud
kabinetid, töötajate olmeruumid ning tagaosas raviosakond.
Raviosakonnale on otse ligipääs -1 korruse teenindusalast, kuhu
on ette nähtud lift loomade transportimiseks. Ligipääs -1 korrusele
on kahelt poolt, et oleks tagatud mugav liikumine mõlemas territooriumi suunas.
Teaduskeskuse teisel korrusel asuvad lisaks kontoriruumi
dele ka labori- ja uuringuruumid ning auditooriumid koolituste
läbiviimiseks.
Kolmas korrus on ette nähtud avatud kontoriosakonnana, mille
tagaosas on lisaks ka töötajate rekreatsioonialad.
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1

Läänesissepääsu on ette nähtud veterinaarteaduskeskus,

E-05

LÄÄNE SISSEPÄÄS

Külastajate sissepääs on ette nähtud veterinaarteaduskeskuse küljepealt, tehisvalli vahelt. Valli
sisemusse on ette nähtud ka jalgratasteparkla,
mis tagab kaetud ja asukohalt mugava rattahoidla olemasolu.

Teeninduse ligipääs
Külastajate ligipääs

1k plaan 1:500
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-1 k plaan 1:500

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:
EHITUSALUNE PIND: 1741 M2
MAAPEALNE BRUTO: 7785 M2
MAA-ALUNE BRUTO: 2136 M2
HOONE KÕRGUS: 11,9 M

2k plaan 1:500
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Lõige I-I 1:200

3k plaan 1:500
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POLAARIUM

Polaarhoone on süvistatud maapinda, jättes maapealsed
vaated võimalikult looduslikuks ja mitmekesiseks. Maa-alust
siseala ümbritsevad polaarloomade ekspositsioonialad, mis on
rikastatud polaarloomadele ette nähtud basseinide ja ebatasase
reljeefiga. Loomade liikumine toimub üle hoone, mis võimaldab neile vabamad liikumisteed, peites sealjuures hoonemahu
kavalalt maapinda. Polaarala ümbritseb tehisvall, läbi mille on
jääkarudele, kellel on liigi spetsiifikast tulenevalt vajadus suuremaks liikumisvabaduseks, tagatud võimalus liikuda ka väljapoole
peamist aedikut. Pingviinide ja hüljeste aedikutes, kus loomadel
kaugemale liikumiseks vajadust ei ole, saab valli alust ala kasutada
peavarjuna. Loomi omavahel eraldab samuti tehisvall,mille kohal
saab külastaja liikuda mööda sillalaadset teed, tagades mitme
suunalisi vaateid ekspositsioonialadele.
-1 korrusel viiakse inimesed teekonnale läbi erinevate liikide
elukohtade. Tagatud on vaated kaugusesse ulatuvatele eksposit
sioonialadele klaasekraanidega, mis võimendavad kaasatust
looduslikku keskkonda ning suunab inimesi uurima ja keskkonda
avastama. Klaasseinad on justkui eluslooduse televiisoripildiks,
mille vaatlemiseks aega võttes võid kohata ja silmata muidu
märkamatuks jäävaid organisme nende looduslikus elupaigas,
igapäevaselt eksisteerimas.

55

1k plaan 1:500
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Külastajad

-1 korruse liikumisala kesksel teljel asuvad väikeloomade klaasitud elualad, millele on tagatud valgus
klaasaknast haljastatud katusel. Samuti on polaar-

Teenindus

looduse ja väikeorganismide eksponeerimiseks ette
nähtud ovaalsed terraariumid, mille ümber saab
külastaja igast küljest uurida ja avastada seal pesitsevaid asukaid.
Maa pealt eraldi sissepääsuga teeninduspääs on
lahendatud hoone tagaosas, samuti maa-all, kus
puhvertsoonidega on tagatud loomade ligipääs
söödale ja hooldajatele. Teenindust katab rohekatusega kaetud, külastajatele käidav kaldpind, mille

-1 korruse kasutajate skeem

alla koonduvad kokku loomade toidualad. Nendele
tsoonidele külastajal otsene vaade puudub, tagades
ka loomade privaatsuse.

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:
EHITUSALUNE PIND: 8915 M2
MAA-ALUNE BRUTO: 7717 M2
SÜGAVUS: -6 M

-1k plaan 1:500

Külastajate
vaatlussild

lõige I-I 1:300

Väikeloomade
klaasitud elupaik

Loomade
liikumisala

teenindusala

57

TROOPIKAMAJA
Troopikamaja maht vastandub polaaralale, kasvades maapinnast
välja. Hoonel on mitmekesine rohekatus, millelt külastajatel on
võimalus nautida vaateid ümberkaudsele looduskeskkonnale.
Troopiline hoone hõlmab liike, kes Eesti tingimustes peavad suure
osa ajast sisetingimustes veetma, mistõttu on neile ka siseruumis
tagatud avarad ja mitmekesised elutingimused.
Troopika hoone on ümbritsetud ca 50 000 m2 suuruse mitmekesise savanni alaga, mis on ette nähtud liikideüleselt, võimaldades
taimtoidulistel loomadel ühiselt eksisteerida, nii nagu nad seda
vabas looduses teevad. Näiteks on alale ette nähtud antiloobid,
sebrad, gasellid, ninasarvikud, elevandid. Antud lahendus võimaldab eksootilist savanniloodust kogeda võimalikult autentsena,
pakkudes külastajatele ühes nii elamust kui ka tõstes nende teadlikkust erinevate liikide koostoimest. Savanniala on rikastatud
veesilmade ja rohesaartega, tehes loomadele elupaiga võimalikult mitmekesiseks.
Teisel pool troopikamaja on elevantide ja ninasarvikutele eraldatud väliekspositsioonialad, et võimaldada emas- ja isasloomadele
eraldiseisvad, privaatsemad tsoonid.
Hoone esimesele korrusele on peamiselt koondatud ninasarvikute
ja elevantide siseekspositsioonid, mis on osaliselt külastaja silma
alt varjus, tagades loomadele vajamineva privaatsuse. Alade vahel
saab isendeid eraldada ja ringi paigutada, tagades neile ka külmal
ajal mitmekesise keskkonna. Lahendatud on hooldajate ligipääsud ja käigud, kus loomade ja hooldajate eralduseks on kasutatud
terasposte. Tagatud on puhvertsoonid, mille kaudu saab looma
hõlpsalt suunata ühelt alalt teisele.
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Teeninduse ligipääs
Külastajate ligipääs

1k plaan 1:500
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Põhjapoolt sisenedes lookleb külastaja mööda liblikatest, troopilistest lindudest, väikeimetajatest ja putukatest, olles sealjuures
ümbritsetud tihedast eksootilisest taimestikust. Teekond võimaldab avastada nurgataguseid, pakkudes omapäraseid elamusi
autentses keskkonnas.
Mõlemast sissepääsust suunatakse külastaja teisele korrusele,
kust toimuvad peamised vaated esimese korruse imetajate ja
lindude siseekspositsioonidele.
Hoone südames, ringja ala keskel, asub troopiliste kalade akvaa
rium, mis võimaldab 360 vaated veemaailmale. Akvaariumi ümber
olev ala on ümbritsetud klaasseinaga, läbi mille on tagatud vaated
kesksele, läbi kahe korruse ulatuvale primaatide alale.

2. korruse külastajate liikumisala

Teisel korrusel asuvad veel lisaks selgrootute, kahepaiksete ning
roomajate terraariumid.

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:
EHITUSALUNE PIND: 12 380 M2
MAAPEALNE BRUTO: 17 608 M2
KÕRGUS: 15,3 M

2k plaan 1:500

Lõige I-I 1:300
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Planeeringuala lahendmisel on antud magistritööga püütud

Oluline on keskenduda ka loomaaia teisele poolele - teadus-,

lähendada inimest ja loodust, kaasates külastaja immersiivselt

veterinaar- ja loodushoiu alasele tegevusele, mis tagaks loomaaia

erinevatesse looduslikesse keskkondadesse, kus esitletakse loomi

suutlikkuse pakkuda loomaaia isenditele ning nende liigikaas-

võimalikult mitmekesises ja vabas olustikus. Inimene on looduse

lastele looduses püsimajäämiseks kõikvõimalikud abimeetmed.

üks osa, ning tema teadlikkus oma rollist ökosüsteemide jätku-

Loomaaed ei ole tänapäeval vaid meelelahutusasutus ning selleks,

suutlikkuse tagamiseks sõltub paljuski viisidest, kuidas suudetakse

et propageerida enda visiooni olemaks ökosüsteemide püsima-

emotsionaalsel tasandil seoseid ja hoolivust tiivustada. Erinevad

jäämisel oluliseks lüliks, on tarvis, et kogu kompleks toetaks antud

looduskontaktid, olgu selleks metsarajal hirvede kohtamine,

eesmärke.

pingviinide veemaailma jälgimine või troopiliste helide kuulamine
(olles sealjuures kaasatud autentsesse troopilisse olustikku), on

Selline lähenemine võimendab loomaaedade positiivse kuvandi

seetõttu suurepäraseks viisiks loodusega läheduse tekitamisel.

teket ning viib asutuse lähemale oma suurejoonelisele sihile - olla
loodushariduse ja liigikaitse edendajaks, sillutades teed juurduva

Magistritöös välja pakutud lahendused kasutavad biofiilia print

keskkonnakaitse alase teadlikkuse tekkeks. Linnaruumis annab

siipe, tuues külastaja otsesesse kontakti maa elementidega,

niivõrd mitmekesine looduslik keskkond koos suurte ja väikeste

võimaldades nii sise- kui välisruumis lähedast kontakti veega,

elusorganismidega suurepärase baasi loodusläheduse tekita-

metsikute metsaaladega ning meid ümbritsevate elusorganis-

miseks, võimaldades inimestel põgeneda nende ümber laiutavast

midega. Käänulised ja avastamist soodustavad teed võimendavad

tehislikkusest urbanistlikku oaasi, täis põnevust, avastamisrõõmu

müsteeriumi printsiibil avastamisrõõmu, kõrgustes liikumine ja

ja meelerahu.

kauged vaated elavdavad ruumitunnetust.
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