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ANNOTATSIOON

Kodutute arv Eestis jääb vahemikku 15002000, kellest 827 elas 2020. aasta oktoobri
seisuga Tallinnas. Antud sotsiaal-majanduslik
probleem on aga aktuaalne kogu maailmas,
mõjutades suures pildis riigisiseseid kulusid,
kuid sügavamal tasandil jätab negatiivse jälje
inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.
Kodutust on tavapäraselt käsitletud lühiajalise
probleemina. Pakutakse lahendusi majutuseks,
kuid jäetakse tagaplaanile võrdväärselt oluline
rehabilitatsioon ja taasühiskonnastumine.
Tallinna linn on küll loonud neljaastmelise
resotsialiseerumise süsteemi, mis sisaldab
voodikohta 750 inimesele, kuid praktika
näitab, et eksisteerib efektiivsem lähenemine
- Housing First. Alternatiivne strateegia seab
prioriteediks püsiva eluaseme pakkumise
kodutuks jäänud inimesele, toimides seeläbi
isiklike eesmärkide saavutamist ja elukvaliteedi
parandamist toetava platvormina.
Housing First mudel lähtub neljast printsiibist:
eluase võimaldab iseseisvat elu, valiku
austus, rehabilitatsioon ja jõustamine ning
integratsioon kogukonda ja ühiskonda. Antud
töö kirjeldab, kuidas on võimalik rakendada
printsiipe
arhitektuuris
ning
seeläbi
luua unikaalne resotsialiseerimist toetav
linnakvartal. Analüüsi tulemusel jaotub Housing
First mudelil põhineva linnakvartali hoonestus
kolmeks: elamispind, rehabilitatsioon ja
tugiteenused ning kogukonda integreeriv
keskkond. Olulisemad märksõnad edasiseks
uurimuseks kujunevad vastavalt iga kategooria
kolmele teemakohasele juhtumiuuringule.

ABSTRACT

Üheksa varasema projekti põhjal kirjeldati
linnakvartali
olemust,
kontseptsiooni,
ja ruumiprogrammi. Tulemusi rakendati
magistritöö teises osas, projektis, kus anti
Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Torupilli
asumis paiknevale C. R. Jakobsoni tänav 14
ja J. Kunderi tänav 15 kvartalile uus identiteet
ja
kogukonnatunnetus.
Lahendustes
lähtuti
järgnevatest
kontseptsioonidest:
avatus kogukonnale, paindlik struktuur,
fenomenoloogia,
salutogeenne
disain,
biofiilia arhitektuuris, kodutunne, taaskasutus
ja tänavakodutute kaasamine.

The number of homeless people in Estonia
ranges from 1,500 to 2,000, of whom 827
lived in Tallinn as of October 2020. However,
this socio-economic problem is a global one,
which besides economic effects, leaves a
deeply negative mark on people’s mental and
physical health.
Homelessness
has
traditionally
been
considered
a
short-term
problem.
Accommodation solutions are offered,
but equally important rehabilitation and
resocialization are left in the background. The
city of Tallinn has created a resocialization
system consisting of four stages, which
include beds for 750 people, however,
practice shows that a more efficient approach
exists - Housing First. An alternative strategy
to help the homeless prioritises the provision
of permanent housing for the homeless,
thereby, acting as a platform to support
personal goals and a better quality of life.
Housing First model is based on four
principles: housing enables independent
lives, respect of choice, rehabilitation
and empowerment of the resident, and
integration into the community and society.
This research describes how it is possible to
apply the principles in architecture and thus
create a unique urban quarter supporting
resocialization. As a result of the analysis, the
buildings of the urban quarter based on the
Housing First model are divided into three:
housing, rehabilitation and support services,
and an environment that integrates the
community. The most important keywords for
further research were formed according
to three thematic case studies in each
category.

Based on nine previous projects, the nature,
concept, and room program of an urban
quarter were described. The results were
applied in the second part of the Master’s
thesis, the project, where a new identity
and sense of community were given to C. R.
Jakobson Street 14 and J. Kunderi Street 15
in Torupilli, Tallinn. The solutions were based
on the following concepts: openness to the
community, flexible structure, phenomenology,
salutogenic design, biophilia in architecture,
feeling of home, circularity and involvement
of the street homeless.

SUMMARY

Since the collapse of the Soviet Union until
the year of 2005, the number of street
homeless in Tallinn grew from an almost nonexistent amount to thousands of people. The
situation was changed by a new strategy the Staircase system, in which rehabilitation
works as a hierarchical progress rewarded
with the opportunity to stay in a shelter,
temporarily live in a social accommodation
unit or a dormitory. Although, this innovative
approach has reduced the critically high
number of homeless people, the problem
is far from being over. Several studies have
shown that the Staircase strategy keeps those
in need in the system and does not promote
their ultimate independence.
The Staircase system implemented in Estonia
in 2022 is opposed by another model,
Housing First, which has helped to reduce the
number of street homeless in Finland close to
zero. By providing permanent housing first,
more effective rehabilitation and the ultimate
goal of the system - independence, are
noticeable. The financing of the strategy is
based on a plan that will reduce the municipal
burden and continuously increase the future
real estate fund. In this way, it is economically
possible to create homes that provide
resocialisers with all the necessary conditions
for living, security and rehabilitation.

However, the effectiveness of the model
is not only reflected in the creation of new
housing, but requires deeper intervention.
An important part of this large-scale problem
can be solved by architecture. The aim of this
research paper, to find out how it is possible to
apply Housing First principles in architecture
effectively, i.e. to achieve the ultimate goal of
independence, is based on four principles:
housing enables independent lives, respect
of choice, rehabilitation and empowerment
of the resident, and integration into the
community and society. Based on these
principles, the structure is divided into
three categories: housing, rehabilitation
and support services, and an environment
that integrates the community. According to
each topic, three case studies were selected,
which described, analyzed and explained the
application of the results in an urban space
of Tallinn.
The most important keywords of the nature
of the urban quarter based on the Housing
First model were identified and described in
more detail in the last stage of the theoretical
part “Development of the urban quarter”.
Topics included the following concepts:
openness to the community, flexible
structure,
phenomenology,
salutogenic
design, biophilia in architecture, feeling of
home, circularity and inclusion of the street
homeless.

Openness to the community explains the
importance of accessibility in creating a
social space, which, according to the analysis,
is ensured by a city-centered location, a carfree quarter accessible from several streets,
safe bicycle parking and proximity to public
transport. Flexible structure deals with plans
that simplify implementing future scenarios.
In the course of the research, it was found that
most suitable for the concept is the use of SI
system, where the skeleton ensures a long life
cycle for the building and the infill simplifies
the subsequent reconstruction processes as
the number of users or functions change. The
chapter on phenomenology described the
interpretation of architectural projects on an
abstract level, as a result of which it became
clear that in order to create a strong connection
between man and space, scenarios and
visualizations through the human eye must
be taken into account during the design
process. The salutogenic design addressed
the relationship between SOC levels and
health status, explaining the importance
of a stress-free environment and possible
aspects that reduce the problem. Biophilic
theories that support the introduction of the
natural environment to the artificial is closely
related to salutogenic architecture with its
healing effects on the mental state of man.
The concept of feeling at home was based
on the goal of encouraging different groups
of people to communicate with each other.
The result is ensured by avoiding large-scale
volumes, which exacerbate alienation and
distancing from visitors and the preference
of cozy and compact spaces.

The chapter on circularity described the
need to apply a circular economy mindset
in architecture. It turned out that the use
of hotels left empty due to COVID-19 to
accommodate the homeless has been a
viable solution that can be further developed
in other unused buildings. The reconstruction
of existing city-centered buildings, which not
only provide a home for resocialisers, but
also give the area a new identity and sense
of community, allows for an efficient re-use
approach. Finally, the possibility of involving
the street homeless and thus reducing the
stigma that hinders the rehabilitation process
was analyzed. It turned out that by providing
flexible rooms that do not set strict rules
while accommodating the homeless with
the help of architectural solutions and the
help to adapt to the internal environment, it
is possible to reduce the number of people
belonging to this target group.
Most countries, similarly to Estonia, use the
Staircase system to combat homelessness,
which is why the architectural solutions
corresponding to the Housing First model
have been little discussed worldwide. It
is very likely that we will also realize the
importance of changing the strategy in the
future, in which case it will be possible to rely
on the results of this Master’s thesis. As the
descriptions cover the architectural concept
of the model in a big picture, in the future
each category, housing, rehabilitation and
community integration, should be examined
separately in detail.
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I TEOORIA

SISSEJUHATUS

Kodutus saab lõplikult kaduda vaid varjupaikade sulgemisega - mentaliteet, mis on eestlasele
ehmatav, kuid põhjanaabritele aastatepikkune positiivseid tulemusi toov suhtumine. Probleem Eestis
saab aga alguse juba defineerimisest. Aastaks 2005 valmis FEANTSA algatusel eluasemepuuduses
isikute tüpoloogia ETHOS, mis kandis eesmärki luua Euroopa riikide vahel ühine keel kodutusega
seonduva informatsiooni vahendamiseks (FEANTSA, 2005). ETHOS eristab nelja peamist raskustes
eluolude kategooriat: peavarjuta isikud, koduta isikud, väheväärtuslik juriidilise kaitseta eluruum ja
ebakvaliteetne eluruum. Aastal 2017 läbis tüpoloogia uuenduskuuri, millele lisandus statistilistel
eesmärkidel kodutuse ühtlustatud määratlemiseks ETHOS Light. Algne raamistik on küll säilinud
ekspertide ja teadlaste jaoks, kuid uut liigitamise haru on soovitatud hakata kasutama kodutuse
defineerimiseks eelkõige Euroopa Liidu riikide seas. Viimaste 2019. aasta andmete põhjal Eesti nende
riikide hulka ei kuulunud. Kui Light tüpoloogia koondub kuueks kategooriaks, mis kõik kirjeldavad
kodutust, siis Eesti riigis on antud mõiste defineeritud vaid isikuna, kellel puudub õigussuhe ühegi
eluruumiks kvalifitseeruva hoone või ruumiga ning kellel ei ole oma olukorra muutmiseks vajalikke
sissetulekuid ega sotsiaalseid oskusi (Masso, Laurimäe, 2019). Sellest saab järeldada, et Euroopa
norme arvestades võib mitmes liikmesriigis, sealhulgas Eestis, olla kodutuid oluliselt rohkem, kui
avalikult tunnistatakse.
Nõukogude Liidu ajal esines ENSV-s kodutust vähe. Võrdsuse ja ühtsuse mõtteviis tagas paljudele
elamispinna ja töökoha, kuid sellegipoolest pidurdas vabaduse puudumine edasi liikumist
ja põhjustas madalat elatustaset. Pärast liidu lagunemist oli märgata drastilisi muutusi antud
sotsiaalmajanduslikus olukorras. Üleminekuperioodil võis näha, kuidas nõukogudeaegsed piirangud
olid kaasa toonud kvalifitseeritud tööliste puuduse, puuetega või tõsistemate terviseprobleemidega
isikutel puudus abistav infrastruktuur, kollektiivide lagunemine suurendas tööpuudust ning valitsuse
pakutud hüvitised jäid kogu koormale ebapiisavaks (Wagner, Korp, Walters, 2014). Paljud ei
suutnud kohaneda üleminekuperioodi kiirete majanduslike ja sotsiaalsete muutustega, mistõttu
on olnud kodutus Eestis aktuaalne probleem juba 30 aastat. 2020. aasta andmetega on abivajajate
hulk Tallinnas kümne aasta jooksul vähenenud küll 827 isikuni, kuid COVID-19 kriisist põhjustatud
majanduslanguse ja töökohtade kadumise tõttu on oht kodutuse määral taas suureneda.
Kodutusega kaasneb tihti väärarusaam ja stigmatiseerimine, mida võib pidada üheks rehabilitatsiooni
takistavaks faktoriks. Ühiskond ei keskendu suurematele sotsiaalmajanduslikele jõududele, nagu
töötus, piiratud taskukohane eluase ja sugulusvõrgustike purunemine, vaid nähakse kodutut kui
süüdlast. Indiviide, kes ei tööta ega toeta majandussüsteemi, ei nähta kapitalistlikule ühiskonnale
kasulikena (Belcher, DeForge, 2012). Viimaste 2020. aasta uuringu andmete põhjal olid peamised
kodutuse põhjused Tallinnas perekonna lagunemine (31%), töö puudumine (25%), üürivõlad (23%) ja
väljatõstmine (18%). Paljud iseloomustused ja stereotüübid püüavad aga juhtida tähelepanu kõrvale
ühiskondlikest põhjustest ning keskenduda probleemidele nagu alkohol ja/või narkootikumid, mida
on lihtsam kasutada raske olukorra süüdistusvahendina. 2020. aasta Tallinna kodutute uuringus 637
stigma all kannatavast vastajast 13% nimetas alkoholi kuritarvitamist üheks kodutuse põhjuseks ning
2% avaldas põhjusena narkosõltuvuse. Vastused näitavad, et on ebaõiglane luua stereotüüp lähtuvalt
vähemusjuhtumitest.

Kui kodutute ja ülejäänud elanikkonna vahel puudub suhtlus, on tugevalt mõjutatud viis, kuidas
inimesed probleemi tajuvad (Cronin, 2014). Inimeste silmadeni jõuab tihti vaatepilt tänavakodututest
- isikutest, kes ei soovi abi sotsiaalmajutuse ja rehabilitatsiooni näol. Eelistatakse elada välitingimustes
või öömajades, sest sotsiaalmajutusüksustes on liiga ranged sisekorrareeglid (Peeker, 2021).
Tänavakodutuid oli aastal 2020 Tallinnas 10%. Suurem osa, ehk ülejäänud 90% kodututest,
soovivad aga abi, muutust ja iseseisvust, kuid jäävad avalikkusele märkamatuks. Enamik majutus- ja
resotsialiseerimiskeskustest asetsevad eemal linna keskmest: 5 üksust Mustamäel, 4 Põhja-Tallinnas,
3 Nõmmel, 2 Lasnamäel ja vaid 1 Kesklinnas (vt Joonis 1). Vähese ja negatiivse kokkupuute tagajärjel
tekkinud väärarusaamad pidurdavad isikuid, kes tõepoolest soovivad muutust oma eluolus. Ühiskonna
halvustav suhtumine võib avaldada suurt mõju inimese enesehinnangule, mis omakorda takistab
indiviidi võimet astuda raskustest ülesaamiseks vajalikke samme (Shier, Jones, Graham, 2010).
Lähtudes tänaseni kõige edukama strateegia, Housing First, printsiipidest, keskendutakse
antud magistritöös arhitektuuri rollile mudelile vastavate põhimõtete teostamisel ja probleemi
vähendamisel. Selgitatakse strateegia tulemuslikkust kodutuse vähendamisel, misjärel vastatakse
uurimisküsimusele: Kuidas on võimalik efektiivselt rakendada Housing First põhimõtteid
arhitektuuris? Uurimisküsimus, mis sisaldab mõistet „efektiivselt”, vajab vastamiseks metoodikat, mis
tõlgendab päriselu kompleksseid situatsioone. Seetõttu valitakse analüüsi teostamiseks varasemad
arhitektuursed lahendused, mis sisaldavad kas statistilist tagasisidet või on pälvinud tunnustust
uuenduslike teostuste eest.
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1. LAHENDUSED PROBLEEMILE
LÄBI ARHITEKTUURI
1.1. LÜHIAJALISED LAHENDUSED

1.2. “KODUTUSEST ISESEISVUSENI”
LAHENDUSED

Lahenduste leidmine saab alguse probleemi
nägemise viisist. Läbi aastate on suurenenud
teadlikkus, et kodutus ei kirjelda vaid
ühte murekohta, kodu puudumist, vaid
on kompleksse sügavusega mõiste. 2005.
aastal korraldas Eesti Arhitektide Liit töötoa
leidmaks
arhitektuurselt
atraktiivseid
lähenemisi ajutiseks elamiseks kodututele.
Eesmärk oli tagada baasabi ja turvalisus
tänaval ööbijatele. Tähelepanu pälvisid tööd,
mis pakkusid hädaabipesa linna keskmes:
sõiduteede vahelised platsid reklaamtahvlite
all, lillemüügiputkad, avalikud tualetid. 2000.
aastate alguse lahendused, mis keskendusid
probleemile pealiskaudselt, ehk tähelepanu
keskmes oli majutus rehabilitatsioonita
või vastupidi, jätsid kriitilisse seisu Tallinna
kodutuse
määra. Hinnanguliselt
2000
tallinlast elas tänaval, mistõttu mõisteti
sügavama strateegia tähtsust ja vajadust
(Kõre, 2003). 2005. aastal avati esimesed
sotsiaalmajutusüksused Tallinnas, pärast
mida on kodutute arv pealinnas oluliselt
vähenenud.

Kodutuse süsteemist väljumine on teekond
kindla sihi, kuid varieeruvate radadega.
Suures pildis jaotuvad lähenemised kaheks:
Housing First (Esmalt eluase) ja trepisüsteemi
mudeliteks. Housing First on strateegia
kodutute abistamiseks, mis seab prioriteediks
sihtgrupile püsiva eluaseme pakkumise,
toimides
seeläbi
isiklike
eesmärkide
saavutamist ja elukvaliteedi parandamist
toetava platvormina (NAEH, 2016). Antud
lähenemisele vastandub astmikstrateegia,
mis on olnud domineeriv viis kodutuse
leevendamiseks
2000ndate
esimese
kümnendi lõpuni. Ka 2022 eksisteerib
mitmeid Euroopa riike, kes lähtuvad vanast
mudelist, mille põhjal stabiilne eluase on
alles reintegratsiooniprotsessi lõppeesmärk.
Enne, kui kodutud saavad iseseisvalt elada,
tuleb läbida erinevates eluasemeteenustes
ettemääratud
etapid.
Trepisüsteemi
rakendavate riikide hulka kuulub ka Eesti, mille
pealinnas Tallinnas on loodud neljaastmeline
750 voodikohta sisaldav resotsialiseerumise
programm (Peeker, 2021). Iganenud mudel
on tõestanud, et toetab probleemi säilitamist
ja suurenemist, hoides kodutuid süsteemis,
millest vaid vähesed jõuavad lõppeesmärgini
- püsivale eluasemele (FEANTSA, 2011).
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Illustratsioon 2. Trepisüsteem. Autori skeem
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1.2.1. OLUKORD TALLINNAS TREPISÜSTEEM
Kodutute
majutuskohad
jaotuvad
Tallinnas neljaks: vältimatu sotsiaalabi,
resotsialiseerimine
varjupaigas,
sotsiaalmajutusüksustes
ja
ühiselamus.
Iseseisvalt elamisega toimetulijal on võimalus
taotleda sotsiaal- ja munitsipaaleluruumi,
mille tingimused on võrdväärsed tavapärase
kortermajaga. Nagu trepisüsteemile omane,
toimub liikumine teenuste ja majutuskohtade
vahel alt üles ning vastupidi. Mitmete isikutega,
kes ei saa resotsialiseerumisteenusel hakkama,
on kõrgemal tasemel leping lõpetatud (Peeker,
2021).
Vältimatu sotsiaalabi varjupaigas on kliendid
majutatud
1-4-kohalistesse
tubadesse,
millest mitmed vastavad liikumispuudega
inimeste vajadustele. Merelahe tee 4
vältimatu sotsiaalabi öömajas magatakse
aga põrandale paigutatud madratsitel kolme
inimest mahutavates tubades. Dušš, tualett
ja toiduvalmistamine on osa ühiskasutusest
ning turvalisus on tagatud töötajate
ööpäevaringse kohalolekuga. Aste kõrgemal
pakutava varjupaiga resotsialiseerimisteenuse
elamistingimused sarnanevad vältimatule
sotsiaalabile, kus toad mahutavad kuni neli
inimest, kuid sisaldavad ka privaatset tualettja duširuumi. Ka sotsiaalmajutusüksustes on
inimesed paigutatud kuni neljakohalistesse
tubadesse, kuid millest mitmel puudub
privaatne duširuum ja kööginurk. Võimalus
on tagatud vaid mõnes lastega peredele
mõeldud toas. Kõrgeimal astmel ühiselamus
saab klient oma toa, kuhu on projekteeritud
kööginurk ning tualett koos duširuumiga.
(Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, 2017)
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Varjupaikades
ja
sotsiaalmajutusüksustes
pakutakse
lisaks
magamisasemele
resotsialiseerimise plaani. Esmalt pannakse
kirja kliendi eesmärgid, vastavalt millele
toimub edasine tegevuskava. Protsessi toetab
järjepidevalt sotsiaaltöötaja, kes suunab ja
vastab küsimustele. (Reinson, 2015)
1.2.2. HOUSING FIRST
STRATEEGIA EFEKTIIVSUS
Aastal 2018 võrreldi Rootsis Karolinska
Instituudis Staircase ja Housing First mudeli
mõjusid kodutuse süsteemist väljumisele ja
taastumisele. 33 000 kodutuga Rootsi riik
kasutab antud sotsiaal-majandusliku probleemi
lahendamisel esimest varianti, mistõttu sooviti
testida strateegia efektiivsust võrreldes
alternatiivse esmalt elamispinda pakkuva
mudeliga. 18 kuud kestnud 18 osalejaga
uuringu tulemustest selgus, et antud valimile
mõjus Housing First sekkumine taastumisele
trepisüsteemiga
võrreldes
statistiliselt
märgatavalt positiivsemalt. (Bothén, 2018)
Lisaks mitmete uuringute tõendusmaterjalile,
võib strateegia efektiivsust kirjeldada Soome,
ainsa väheneva kodutuse määraga Euroopa
Liidu liikmesriigi, näitel. Paranev olukord
pole juhuslik: põhjanaabrid tutvustasid uut
süsteemi juba aastal 2007, mis on kuni tänaseni
näidanud vaid positiivset progressi. Juha
Kaakinen, Housing First arendusprojektidega
tegeleva
organisatsiooni
Y-Foundation
tegevjuht, on selgitanud, et traditsiooniline
arusaam hostelite ja varjupaikade kasutamisest
ei toiminud, sest sügavamate probleemidega
isikud jõudsid ajutisest majutuskohast lahkudes
taas kodutusse (McGauran, 2019). Uue mudeli

abil on 1989. aasta 16 000-lt jõutud kolme
aastakümne jooksul ligikaudu 4000 kodutuni,
mis moodustab 0,08% elanikkonnast (Boone,
Cournède, Plouin, OECD, 2021). Kui võtta
arvesse, et Soome on üks riikidest, kes
defineerib kodutuid võimalikult laia kuvandi
loovate ETHOS Light kategooriate põhjal,
ehk loendisse kaasatakse ka elamisviise,
mida näiteks Eesti kodutusena ei määratle,
on tegemist väga väikese arvuga. 0,08%
elanikkonna seas ei olnud praktiliselt ühtegi
tänavakodutut, ehk isikut, kes peab veetma öö
välitingimustes. 2021 võttis Euroopa Parlament
vastu resolutsiooni teha kodutusele lõpp
aastaks 2030, mistõttu on Housing First mudeli
kasutuselevõtt tulevikus tugevalt põhjendatud
ka Eestis (Euroopa Parlament, 2021).
1.2.3. Y-FOUNDATION
Mõistmaks
Housing
First
mõtteviiside
rakendusprotsessi,
võib
kirjeldada
Y-Foundationi tegevuskava. Ühingu eesmärk on
taskukohaste üürikorterite hulga suurendamisel
lõpetada Soomes kodutus.
Projektid sünnivad nii munitsipaal- kui ka
valitsusväliste organisatsioonide majandusliku
abiga. Lisaks uute korterite ehitamisele,
töötatakse välja tugiteenuseid, mis peavad
olema elupaikadele mugavalt ligipääsetavad.
Kahe elemendi ühendamisel lihtsustub
abivajaja lõppeesmärk - iseseisvumine. Mõiste
kirjeldab indiviidi võimet elada kõrvalise
majandusliku abita kvaliteetses eluruumis.
Aastaks 2016 oli Y-Foundation kokku rajanud
6675 korterit 52 linnas ja vallas. Suurem osa
kodudest asuvad kesklinnades, mis annab
eelise töövõimalustele, mugavustele ning

tugiteenustele. Uute elanike integratsiooni
soodustamiseks rakendatakse projektides
innovatiivseid disain- ja plaanilahendusi. (World
Habitat Awards, 2016)
Enne Y-Foundationi tegevust haldasid kodutuse
probleemiga seotud eluasemepakkumisi vaid
omavalitsused. Täna pole antud lähenemine
võimalik
munitsipaalressursi
vähenemise
ja kinnisvaranõudluse tõusu tõttu. Seetõttu
ostab ja arendab uuenduslik organisatsioon
elamispindu, mida üüritakse sihtrühmale
kohalike omavalitsuste ja partnerite kaudu.
Nii toimib Y-Foundation mittetulundusliku
ettevõttena, mis investeerib üüritulust saadud
kasumi tulevasse kinnisvarafondi. Kliendi
esimestel kuudel uues korteris on tagatud
munitsipaalabi üüritoetusele. Seejärel aitab
turvaline keskkond isikul iseseisvuda ning
tasuda elamispinna eest omal jõul.

1.2.4. HOUSING FIRST RAKENDUS
ARHITEKTUURIS
Kuigi sügavam lahendus probleemile saab
alguse süsteemi poolt loodud poliitilisest
raamistikust, omab arhitektuur võimu olla üks
olulistest etappidest teostusel. Housing First
sotsiaalmajutuse arendused ei tugine pelgalt
uute kodude juurde ehitamisele, vaid ka nende
sidumisele mitmete tugiteenustega.
Housing First sotsiaalmajutuse arhitektuurse
tüpoloogia loomisel on tulemuslik lähtuda
neljast
antud
filosoofia
printsiibist:
(Y-Foundation, 2017)

1. ELUASE VÕIMALDAB ISESEISVAT ELU

2. VALIKU AUSTUS

3. REHABILITATSIOON JA JÕUSTAMINE

Püsiv eluase, mida saab nimetada koduks,
tagab turva- ja kindlustunde, mis toetavad
iseseisvumise protsessi ning lihtsustavad
väljumist kodutuse süsteemist. Oluline on
leida tasakaal korralikult projekteeritud,
disainitud, ehitatud kodu ja taskukohase
elamispinna vahel.

Kliendil on vabadus valida hoolduste ja
teenuste vahel. Eesmärk pole sundida isikut
konkreetsest probleemist hetkega võitu
saama, vaid vähendada joovastavate ainete
tarvitamist ja psühhiaatrilistest sümptomitest
tulenevaid kahjusid. Taastumist toetavad
teenused on üles ehitatud viisil, mis austab
elaniku
autonoomsust, tugevdab
tema
osalust ning võimaldab oma kodus elamist.
Läbi arhitektuurse keele luuakse keskkond,
mis olenevalt resotsialiseeruja probleemist
suudab pakkuda tuge nii otseselt kui kaudselt,
raviasutuse visiooni peale surumata. Otsene
tugi väljendub ruumiprogrammis, mis annab
pinna hooldus- ja abiteenustele. Kaudne tugi
väljendub välis- ja sisekeskkonna struktuuris
ning disainilahendustes, mis suunavad ja
aitavad abivajajaid eneselegi märkamata.

Sotsiaaltöötajate eesmärk on kohelda klienti
kui võrdset ning luua usaldus ja kogukondlik
õhkkond, mis aitavad abisaajal oma tingimustel
rehabiliteeruda. Töö nõuab võimupositsiooni
kaotamist ja uue lähenemise kasutust. On
oluline läbi arhitektuuri luua keskkond, mis
tekitab vaba ja võrdse tunde nii töötajates kui
ka resotsialiseerujates. Heaks koostööks ja
edukaks suhtluseks pole põhiline vaid kliendi,
vaid ka sotsiaaltöötaja heaolu.

4. INTEGRATSIOON KOGUKONDA
JA ÜHISKONDA
Stigmatiseerimise mõjusid hinnates selgub
kogukonna ja kuuluvustunde tähtsus. Housing
First mudel ei toeta vaid ligipääsu oma
kodule, vaid väärtustab ka kogukonnatunnet.
Sidudes läbi planeeringu naabruskonna
ja
resotsialiseerujad,
väheneb
tõrjutus,
väärarusaam, lihtsustub kontaktide ja tutvuste
loomine ning kiireneb rehabilitatsioon.
Sotsiaalkeskuse ümbrus ei tohi olla suletud
paik, mida hirmus välditakse, vaid peab tagama
ligipääsu ja võimalused kogukonna sidumiseks
kõigile.
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2. JUHTUMIUURINGUD

Kodutuse probleemiga võitleva linnakvartali
hoonestus jaguneb vastavalt Housing First
printsiipidele kolmeks:

ELAMISPINNAD

- elamispinnad,
- rehabilitatsioon ja tugiteenused,
- kogukonda integreeriv keskkond.
Antud kategooriate põhjal on analüüsitud
varasemaid projekte juhtumiuuringu meetodil
eesmärgiga luua unikaalne linnakvartal, mis
seob omavahel kõik kolm. Valitud meetod
annab juhtnöörid olulisematele märksõnadele,
mida efektiivne lahendus hõlmama peab.

TOIMIV HOUSING
FIRST MUDEL

REHABILITATSIOON
JA
TUGITEENUSED

KOGUKONDA
INTEGREERIV
KESKKOND

Illustratsioon 3. Housing First mudelile vastav linnakvartal. Autori skeem
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zero flat

https://urbannext.net/zero-flat/

Illustratsioon 4. Zero Flat interjöör
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Illustratsioon 5. Zero Flat kortermaja lõige

2.1. ZERO FLAT

Asukoht: Barcelona, Hispaania
Aasta: 2016
Arhitekt: Arrels Fundació, Eva Serrats, Francesc
Pla & Daniel Cid

2.1.1. KIRJELDUS
Zero Flat on innovatiivse lähenemisega
tänavakodututele loodud korteri prototüüp.
Projekt valmis koostöös mittetulundusühinguga
Arrels, ehitussektori ettevõtete ja ekspertide
ning teadlastest koosneva disainimeeskonnaga,
eesmärgiga pakkuda öist majutust inimestele,
kes on elanud kaua tänaval ning ei kohane
ühegi muu ressursiga. Hispaanias, Barcelona
kesklinnas munitsipaalomandisse kuuluvas
korteris asuv Zero Flat on mõeldud inimestele,
kellel on raskusi aktsepteerida kodutute
varjupaikade ühiseid elementaarseid kooselu
reegleid: ei alkoholile, ei suitsetamisele, ei
lemmikloomadele. Projekt, mis käivitati 2017.
aasta jaanuaris, sai alguse eksperimendina,
mistõttu polnud välistatud ebaõnnestumine.
Sellegipoolest oli tulemus edukas: pärast kahte
esimest tegevusaastat suutis enam kui 74% Zero
Flati kasutajatest oma olukorda parandada,
liikuda trepisüsteemis tänaval magamisest
kõrgemale ning asuda elama teise korterisse
või elukohta. (Cid, Pla, Serrats, 2019)
Otsus paigutada Zero Flat tüüpilisse kesklinna
kortermajja ning mitte peita järjekordselt
linna äärealale, tuli kodutute peamisest
probleemist - nähtamatusest. Zero Flat pidi
olema naabruskonnaga integreeritud paik,
sisaldades magamisruumi kodututele ja eraldi
magamisruumi
vabatahtlikele.
Vältimaks
naabrite häirimist, isoleeriti ruumid akustiliselt
ning varustati lõhna neelava süsteemiga. Antud
lähenemiste abil polnud vajadust koerte,
alkoholi ja suitsetamise keelustamiseks korteris.
Elu kodutuna mõjutab tugevalt ka tervist,
mistõttu kohandati ruumid liikumispuudega
inimestele.

Tänavakodututel on tihti raskusi siseruumiga
lähedustunde saavutamisel. Kui “kodu” on
olnud pikka aega välitingimustes, luuakse
sügavam
kontakt
eksterjööriga:
pink,
tänavavalgusti, avalik joogivee kraan. Seetõttu
oli Zero Flat korteri üks eesmärkidest vahendada
üleminekuid välise ja sisemise vahel. Teine
eesmärk oli tekitada ruumi sisenejas soe ja
oodatud tunne, mis tagati köögiga varustatud
tervitusalaga “Agora”. Alates kella üheksast
õhtul võtavad vabatahtlikud kodutuid vastu
juhatades nad tervitusruumi ning varustades
neid madratsi, teki ja kaasaskantava laternaga.
Agora sisaldab topograafilist lähenemist, mis
ulatub magamisalani ning terrassile, luues
mitmekülgse maastiku pindadest, millele
asetada madrats ja magada. Vabatahtlikud
saavad aga öö veeta kõrvalruumis, mis
sisaldab neile harjumuspäraseid magamiskohti
- voodeid. Varahommikul saabub lõpp
ööpäevasele kodutute varjupaigale ning
ruumiplaneeringu paindlikkus võimaldab ala
kasutada kella üheksast hommikul kaheksani
õhtul vabatahtlike harimiseks ning vestlusteks.
2.1.2. ANALÜÜS
2017. aasta jaanuarist 2019. aasta jaanuarini
magas Zero Flatis öösiti kokku 77 inimest. 67
mehele ja 10 naisele olid lisaks neli koera ja üks
kass. 51% neist suutis kolida antud perioodil
stabiilsemale pinnale: individuaalne, jagatud
või abikorter, üüritud tuba või hooldekodu. 17%
jäid kasutama võimalusi Zero Flatis, 3% läksid
mõnda teise öömajja ning 4% naasis perega
elama. Üheksal protsendil korteri kasutajatest
ei õnnestunud luua kontakti Zero Flatiga,
mistõttu pöördusid tagasi tänavakodutuse
juurde. Ülejäänud 16% olid isikud, kes polnud
kroonilised kodutud, vaid olid sunnitud kodust
lahkuma ning Zero Flat toimis kui ajutine

lahendus. Tulemused tõestavad, et on oluline
leevendada öömajade rangeid reegleid,
mis tõrjuvad abivajajaid. Läbi arhitektuuri on
võimalus luua tingimused, mis ei sunni reegleid
kehtestama ja ümbritsevaid inimesi häirima.
Teiseks tuleb luua interjööri ja eksterjööri
vahel suhe, mis aitab tänavakodututel harjuda
koduste siseruumi tingimustega.
2.1.3. RAKENDUS
Kodutuid võib jagada Eestis suures pildis kaheks:
tänavakodututeks
ja
resotsialiseerujateks.
Nendevaheline
erinevus
väljendub
tõenäosuses süsteemist väljuda. Küll aga soov
mitte elada tänaval on mõlemal ühine. Housing
First korterid on traditsiooniliselt mõeldud
inimestele, kes on motiveeritud tegema
elus muudatusi. Tagaplaanile jäävad aga
tänavakodutud, kellel on keeruline kohaneda
koduste tingimuste ja reeglitega.
Kui Zero Flat kontseptsioonis on ühes
kortermajas omavahel liidetud naaberkorterid
tänavakodutute öömajaga, saab sarnast
lähenemist kasutada ka Housing First
hoonestuses. Mõlemale sihtrühmale on võimalik
pakkuda tuge samaaegselt: resotsialiseerujad
saavad kindlustunnet pakkuva kodu, mis aitab
neil oma probleemidega efektiivsemalt edasi
tegutseda ning tänavakodututel on võimalik
harjuda uue sisekeskkonnaga, muretsemata
takistavate reeglite pärast. Päeval on aga
võimalik kaasata multifunktsionaalse öömaja
alal naabruskonna vabatahtlikke. Nagu Zero
Flat lahenduses, on ka Housing First korterites
oluline kodutute nähtamatuse ja avalikkuse
väärarusaamade tõttu linnakeskne asukoht,
mis toetab resotsialiseerujate integreerimist
kogukonda.
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longnan garden

https://www.archdaily.com/874649/longnan-garden-social-housing-estate-atelier-gom

Illustratsioon 6. Longnan Garden kortermajade mahud
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Illustratsioon7. Longnan Garden erinevaid funktsioone
ühendavad sillad

2.2. LONGNAN GARDEN
SOTSIAALKORTERID
Asukoht: Shanghai, Hiina
Aasta: 2017
Arhitekt: Atelier GOM

2.2.1. KIRJELDUS
Longnan
Garden
projektala
Shanghais
koosneb kaheksast hoonekompleksist: viiest
korterist, kahest ühiselamust ning ühest
iseseisvast ärihoonest. Projekt sai alguse
probleemist Hiina kasvavas populatsioonis
ning elamuarhitektuuri mustrites eelkõige
kõrghoonestuse näol. Atelier GOM on alates
2002. aastast läbi viinud uuringuid peamiselt
eluhoonete tüpoloogiatest, linnamaastiku
parandamisest, avaliku ruumi tutvustamisest
ning residentsi kõrguse ja tiheduse mõjust
elanike
mugavusele.
Uurimistulemusi
väljendavad Longnan Garden sotsiaalkorterid,
mis on osaliselt vältinud tavapärast kõrghoone
planeeringut ning rakendanud hoovide
kontseptsiooni tasakaalustamaks looduslikke
tingimusi. Elanike sihtgrupi moodustavad
suures osas noored paarid ning üksikisikud,
kes majanduslikel põhjustel soovivad korteri
ostmise asemel madala hinnaga üürida. Antud
elanikkond aktsepteeris väikest ja paindlikku
ruumi, mis andis võimaluse projekteerida
kortereid vahemikus 40-60 m2 ning ühiselamu
üksuseid pindalaga 35 m2. Võimalikult
kompaktse ning paindliku ruumiplaneeringu
loomiseks kasutati SI-struktuuri. Lühend SI
on kokku pandud kahest mõistest - skeleton,
ehk skelett ning infill, ehk täide. Stabiilne
skelett tagab hoonele pikema eluea ning
paindlikku täitematerjali saab kohandada
mitte ainult eluruumi funktsiooniks, vaid ka
mugavateks muudatusteks tulevikus. Longnan
Garden korterite skeleti moodustab 7,6
meetri kõrgune raudbetoonist karkass, mis
on täidetud astmelise teraskonstruktsiooniga.
Lisaks korteritele on antud projektis olulisel
kohal ka nendevaheline ala. On lähenetud
regionalistlikult Hiina traditsioonilisele hoovide
ja aedade arhitektuurile luues rohealad

esimese ja katusekorruse tasapindadele. Läbi
sisehoovide kulgevad kõrgendatud koridorid,
mis ühendavad teise korruse üldruume. (Liu,
Jiawei, 2019)
2.2.2. ANALÜÜS
Longnan Garden sotsiaalkorterid järgivad
innovatiivseid, jätkusuutlikke ja regionalistlikke
kontseptsioone, millel on märkimisväärselt
positiivne mõju Hiina elamuarhitektuurile. Mitte
vaid sotsiaalkorteritel, vaid kõikidel ehitistel
on oluline tagada pikk eluiga. Kasutades SIstruktuuri, on mõeldud lisaks hetke heaolule
ka tuleviku võimalustele. Praktikas saab aga
esimesest tõstada puudujääke. Elamisaegne
nõudlus lisaruumile annab mõista, et üksused
on liiga väikesed. Privaatse ruumi laius
variatsioonis 3 kuni 4,5 meetrit limiteerib kõigi
oluliste funktsioonide rakendamist, mille hulka
võivad kuuluda näiteks söögilaud, tööpind või
nõudepesumasin. On keeruline korraldada
korterisiseseid
seltskondlikke
istumisi
hõivamata avalikke koridore. Arvestades
ühe hoonekompleksi suurust, jääb puudu ka
keskmiselt 200 elaniku vahel jaotuvast avalikust
istumisalast, mis oli planeeritud ainsa ühisalana.
Ala seisab kasutuseta nagu ka maapealsed
sisehoovid, kuhu inimestel ligipääs puudub.
Longnan
Gardenit
võib
nimetada
eksperimentaalprojektiks, mida ei saa kindlasti
lugeda täielikult õnnestunuks, kuid mis
sellegipoolest annab palju kasulikku tagasisidet
järgnevate sotsiaalkorterite planeerimiseks.

2.2.3. RAKENDUS
Mõistes kodutuse olemust sügavamate
probleemide tulemina, saab järeldada, et ei
eksisteeri ühest elamispinna planeeringut, mis
vastab kõigile tänaval elanud isikute muredele.
Korter peab andma resotsialiseerujatele
baasi kodutundeks ning võimaluse enda
arendamiseks. Seetõttu on oluline luua
võimalikult
taskukohase,
kompaktse
ja
paindliku struktuuriga eluase, mida on võimalik
vaevata muuta kas väiksemas mastaabis
arvestades reaalaja elanike vajadusi või
suuremas ulatuses lähtudes võimalikest
tulevikustsenaariumitest. Longnan Garden
projektis kasutatud SI-struktuur suudab antud
ideed edukalt edasi kanda pakkudes skeletiga
võimaluse laiaulatuslikuks visiooniks tulevikus
ning täitematerjaliga ajakohaste vajaduste
lahendamiseks.
Housing First printsiipidele vastav sotsiaalkorter
ei ole iseseisvana kindlustatult tulemuslik,
vaid vajab tugiteenuste ja kogukonna liitmist,
mistõttu on oluline analüüsida erinevate
kategooriate omavahelist sidumist loomaks
terviklikult toimiv linnakvartal. Longnan Garden
projektis rakendatud korteritevahelised sillad
ühendavad sama privaatsusastmega hooneosi,
mis annavad vabaduse mahtude paigutuseks
vastavalt funktsiooni ja keskkonna vajadustele.
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crest apartments

https://www.archdaily.com/897050/crest-apartments-michael-maltzan-architecture

Illustratsioon 8. Vaade Crest Apartmentsile tänavalt
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Illustratsioon 9. Vaade hoovile

2.3. CREST APARTMENTS

Asukoht: Van Nuys, Los Angeles, CA, USA
Aasta: 2016
Arhitekt: Michael Maltzan Architecture

2.3.1. KIRJELDUS

2.3.2. ANALÜÜS

2.3.3. RAKENDUS

Los Angelese äärelinna ehitatud Crest
Apartments eesmärk on pakkuda 64 korteri
ja tugiteenustega abi USA kodututele
sõjaveteranidele.Tiheda autoliiklusega maantee
naabruses paiknev kortermaja on avatud
kogukonnale, mistõttu loob ümbruskonnas
uue liikumistuumiku ühiskondlike alade
ja ühistranspordi peatuspunktide vahel.
Põhjapoolsest küljest on tagatud sissepääs
tänavalt ning lõunast külgneb hoone
kogukonnaaed ühepereelamute hoovidega.
Ehitise itta kaarduv vorm laiendab sisehoovi
ala lääneküljel, mille eesmärk on pakkuda
liikumisvabadust tervendavas väliskeskkonnas.
Rohealasse sulanduvad üksikud parkimiskohad
autodele, kuid eelkõige pööratakse tähelepanu
jalgrataste turvalisele hoiustamisele. Esimese
korruse tasandil paiknevate ühiskasutatavate
ruumide hulka kuuluvad lisaks kogukonnaaiale
ja välihoovidele ka pesupesemisruumid,
arvutilabor ning köök. Vastuvõtt hoonesse
algab läbipaistvast tänavapoolsest fuajeest,
mis tõstab märgatavust ja loob kutsuva
atmosfääri nii elanikele kui külastajatele.
Ühisalade kohal kõrgub lisaks neli korrust
stuudiokortereid, mis sisaldavad soppidena
eraldatud köögi- ja magamisnurka ning
privaatset duši- ja tualettruumi. Tagamaks
elanikele
naabruskonnast
eraldatud
poolprivaatne roheala, on eluruumide mahud
paigutatud astmeliselt. Elanike abistamiseks
on
võimaldatud
ligipääs
esmastele
tugisüsteemidele ja -teenustele vastavate
nõustamiskabinettidega. Kogu hoone ruume
kirjeldab valgusküllasus, mis aitab kaasa
elanikke toetava kogukonna võrgustiku
loomisel. (Michael Maltzan Architecture, 2016)

Crest Apartments lahendus järgib Housing First
mõtteviisi, mille põhjal on tagatud püsiv eluase
kohapealsete tugiteenustega resotsialiseerujate
abistamiseks. Projekt toetub kolme valdkonna
integreerimisele: elamispind, tugiteenused
ja kogukond. Kategooriate omavaheline
sidumine on teostatud ühe kortermaja ning
seda ümbritseva kogukonnaaia abil. Housing
First mudeli eesmärk on aga harjutada elanikke
tavapäraste elamistingimustega. Tugiteenuste
paigutamisel samasse hoonesse korteritega,
on oht süvendada mittesoovitud hajuvust
kodu ja terviseasutuse vahel. Antud projektis
ei väljenda aga tugiteenused laiahaardelist
rehabilitatsiooni, vaid nelja nõustamiskabinetti,
mistõttu on üks hoonemaht toimiv ja
põhjendatud. Projekti eelis on naabruskonna
mugavusi arvestav asukoht, mis võimaldab
kiire ühenduse elanike stabiilsuse ja tervise
seisukohalt kriitilise tähtsusega ühistranspordi,
meditsiiniasutuste ja toidupoodidega. Lisaks
on arvestatud, et hoones elavad isikud ei
oma suure tõenäosusega autot, mistõttu on
pööratud tähelepanu taskukohasele variandile
- jalgrattale. Antud projekt on hea näide
arhitektuuri positiivsest mõjust kodutusele. Küll
aga puudub antud hoonesisesel struktuuril
paindlikkus
hilisemateks
muudatusteks.
Korterid on paigutatud viisil, mis arvestab
päikese liikumist ning elanike heaolu,
kuid ei võimalda fikseeritud asetustega
stuudiokortereid laiendada.

Housing First mudelile vastaval korteril
on võimalik toimida Crest Apartmentsi
näitel ühe iseseisva hoonena. Tulemuste
maksimeerimiseks tuleb aga enam tähelepanu
pöörata rehabilitatsiooni võimalustele, mistõttu
on oluline kasutada projektalana piirkonda,
mis loob taastumiseks vajalikud tingimused:
sotsiaalabi vahetus läheduses või mugavalt
ligipääsetaval kaugusel ning linnakeskse
haljasala
arendamise
võimalus.
Crest
Apartments projektiga oldi keskendunud lisaks
tugiteenuste kättesaadavusele kogukonna ning
elanike integreerimisele ja stigmatiseerimise
vähendamisele.
Jättes
krundisisese
liikumisvabaduse esimese korruse tasandil nii
hoones sees kui väljas kõigile, on ennetatud
ebakindlus ja segadus kvartalisse sisenemisel.
On oluline luua kutsuv atmosfäär mitte vaid
avaliku ruumi olemasoluga, vaid kindlaid
tegevusi pakkuvate ruumifunktsioonidega.
Suurendamaks ligipääsetavust ja märgatavust,
on vajalik võimaldada sisenemine kvartalisse
igast elava liikumisega tänavast.
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groot klimmendaal

https://www.archdaily.com/126290/rehabilitation-centre-groot-klimmendaal-koen-van-velsen

Illustratsioon 10. Groot Klimmendaali fassaad
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Illustratsioon 11. Läbipaistvus ja metsa tung interjööri

2.4. GROOT KLIMMENDAAL
REHABILITATSIOONIKESKUS
Asukoht: Arnhem, Holland
Aasta: 2011
Arhitekt: Koen van Velsen (Architectenbureau
Koen van Velsen BV)

2.4.1. KIRJELDUS
Hollandisse projekteeritud Groot Klimmendaali
rehabilitatsioonikeskus on pälvinud tunnustust
mitme
arhitektuuripreemiaga:
Hollandi
Arhitektide Liidu Aasta hoonega 2010,
Hedy d’Ancona 2010. aasta preemiaga
suurepärase
tervishoiuarhitektuuri
eest,
Arnhem Heuvelink preemiaga ning Hollandi
2010. aasta disainiauhindade preemiatega.
Mitmekülgne edu on tingitud läbimõeldud
kontseptsioonidest, mis põhinevad biofiilsel
disainil. Biofiilia teooria kirjeldab inimeste
kaasasündinud
eelistust
luua
ühendus
loodusega (Grinde, Patil, 2009). Seetõttu on
keskus projekteeritud metsade vahele, kus
looduse lähedus kutsub esile tervendavaid
muutusi stressitasemes, emotsioonides ning
füüsilises heaolus. Hoones pakutavatest
rehabilitatsiooniprogrammidest saavad osa
võtta igas vanusegrupis isikud, kes vaevlevad
haigusega või vajavad õnnetusjärgset abi.
Sellegipoolest pole keskus vaid patsientide
kasutuses, vaid mitmetasandilisus võimaldab
avalikke kogukonna kasutusalasid. Esimene
korrus
mahutab
treeningsaale,
ujulat,
restorani ja teatrit ning kõrgemad korrused
tervishoiuteenuseid. Arhitekt on kasutanud
keskuse läbipaistvates välisseintes hammaste
efekti, kus hoone keskmest väljakasvavad
klaasfassaadi osad tekitavad ruumis viibijas
tunde, et mets on tunginud interjööri.
Eksterjööris on mängitud aga valguse ja
varjuga.
Fassaadimaterjalina
kasutatud
pronks-kulla toonis anodeeritud alumiinium
peegeldub vaatajale värvina, mis on tingitud
valguse silma sisenemise nurgast. Nähes iga
hetk erinevat pilti, võib nimetada antud fassaadi
vaatamist ainulaadseks kogemuseks. Valguse
ja läbipaistvuse ideedele lisandub kolmanda
olulise aspektina arhitekti loomingus värvitaju.

Erk värv, mis toimib ajule stiimulina, võimaldab
tähelepanuväärseid objekte ja sündmusi
selgemalt meeles pidada, mistõttu rakendas
Koen van Velsen antud funktsiooni ruumi
vaimse kaardi loomisel. Julged värvid tekitavad
igal tasandil erilise mälestuse. (Etherington,
2011)
2.4.2. ANALÜÜS
Üks
Groot
Klimmendaali
rehabilitatsioonikeskuse positiivse kõlapinna
põhjustest
on
hoone
arhitektuursete
lahenduste sügavamõttelisus. Iga detaili
kirjeldab kas teaduslik uuring või arhitekti
loodud olukorra stsenaarium. Fenomenoloogia,
ehk meeldejääva kokkupuute loomine ruumiga
inimmeelte mõjutamise abil, võimaldab
tajuda tervendavat keskkonda nii vaimsel kui
füüsilisel tasandil. Kõik kolm hoone peamist
kontseptsiooni, läbipaistvus, valgus ja värvitaju,
on võrdväärselt olulised eduka rehabilitatsiooni
tagamisel. Tervenemisprotsess saab alguse
juba eemalt keskusele lähenedes, kui valgus
ja mänglevad varjud fassaadil tekitavad
saabujas enneaegse ootuse ja elevuse hoone
lõpliku vormi osas, mis puude vahelt iga
sammuga tükkhaaval täieneb. Arhitektuurset
fenomenoloogiat on võimalik kogeda eelkõige
konkreetses ruumis viibimise abil, mistõttu saab
fotode ja kirjelduste abil edasi anda vaid väikese
osa tundest, mida rehabilitatsioonikeskus
inimeses tegelikkuses tekitab. (Munro, 2015)
stuudiokortereid laiendada.

2.4.3. RAKENDUS
Kuigi Groot Klimmendaal ja Housing First
põhimõtteid järgiv hoonestus kannavad
mõlemad rehabilitatsiooni eesmärki, on
sihtgrupp erinev. Hollandi tervenemiskeskuse
suurem eesmärk on füüsilise vormi taastamine,
projekteeritavas
hoones
aga
vaimse.
Sellegipoolest on kasutatud olemasolevas
rehabilitatsioonikeskuses
universaalset
lähenemist,mis saab alguse isiku motiveerimisest
paranemisprotsessil.
Arhitektuurse
fenomenoloogia rakendamine aitab püsida
patsiendil järjel, millest võib kujuneda esialgne
suurim katsumus. Taastusravi ei lakka hoonest
lahkudes, vaid toimib pika teekonnana,
mistõttu on antud lähenemise kasutamine
soovituslik mitte vaid rehabilitatsioonikeskuses,
vaid kogu ümbritsevas keskkonnas. Antud
projektis rakendati kolme sensoorselt olulist
komponenti: läbipaistvus, valgus ja värvitaju.
Iga kasutatud element kirjeldab lugu, mis
vastab patsientide vajadustele. Housing First
mudelile vastavas rehabilitatsiooni kategoorias
on samuti vajalik luua stsenaarium, mis selgitab
tundeid ja meeli, mida on sealsete patsientide
abistamiseks oluline mõjutada.
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kronstad psühhiaatriahaigla

https://www.architecturenorway.no/projects/working/kronstad-2013/

Illustratsioon 12. Kronstadi psühhiaatriahaigla katuseaiad
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Illustratsioon 13. Biofiilia arhitektuuris

2.5. KRONSTAD
PSÜHHIAATRIAHAIGLA
Asukoht: Bergen, Norra
Aasta: 2013
Arhitekt: Origo Arkitektgruppe

2.5.1. KIRJELDUS

2.5.2. ANALÜÜS

2.5.3. RAKENDUS

Norras,
Bergeni
linnas,
Kronstadi
psühhiaatriahaiglas
pakutakse
vaimset
tuge ja valvet abivajavatele täiskasvanutele.
Esimeste korruste päevaravi ja polikliinikuid
ning
ülemiste
tasandite
statsionaarset
osakonda
projekteerides
on
rõhutud
avatusele ja läbipaistvusele avalikkuse ees.
Seitsmekorruseline hoone paikneb tiheda
liiklusega linnakeskmes, millest avanevad
urbanistlikud vaated läände ja looduslähedased
Ulrikeni mägivaated itta. Haiglast põhjas on
tähelepanu pööratud uue avaliku väljaku
loomisele, mis võimaldab kogukonnale
kvaliteetset paika istumiseks, mängimiseks ja
mõtisklemiseks alal, kus tavaliselt domineerivad
autod. Masinakeskse ja mürarikka keskkonna
tasakaalustamiseks on projektis oluline roll
haljastusel: hoones saab rahulikke hetki nautida
üheksal eritasanditel paikneval katuseterrassil
ning kolmes ulatuslikus aatriumis. Viimased
toovad
keskusesse
valgust,
õhku
ja
võimaldavad rakendada väärtuslikke vaba aja
veetmise ruume. Lisaks toimivad aatriumid kui
geograafilised tugipunktid, mis aitavad suures
hoones navigeerida ning pakuvad erinevate
osakondade
vahel
visuaalset
kontakti.
Rohealade rohkuse eesmärk on soodustada
inimestevahelist sotsiaalsust ning pakkuda
ruumi biofiilsete teooriate põhjal tervendavas
keskkonnas
mõtisklemiseks. Patsientidele
võimalikult arusaadava ruumi tagamiseks on
keskendutud struktuursele selgusele ning
loogilisele osakondadevahelisele sidususele.
(Architecture Norway, 2014)

Urbanistlikus kontekstis on tihti keeruline leida
tasakaalu loodus- ja tehiskeskkonna vahel.
Kronstadi psühhiaatriahaigla projekteerimisel
on aga mõistetud rohealade tervendavaid
mõjusid vaimsele tervisele, mistõttu on
tähelepanu pööratud ning edukalt rakendatud
biofiilse disaini eripärasid. Hoone teise
kontseptsiooni, läbipaistvuse, eesmärk on
normaliseerida vaimset tervist puudutavad
teemad tänapäeva ühiskonnas. Põhjapoolne
kogukonna istumisala ulatub haigla üleulatuva
osa varjualuseni ning on osalise klaasfassaadiga
ja tänavalt ligipääsetavusega avatud ja
kutsuv kõigile. Olenemata kontseptuaalsest
läbipaistvusest, on hoone struktuuri ja
ruumiplaneeringu abil suudetud tagada
patsientidele ja töötajatele oluline turvatunne.

Housing First mudelile vastavad korterid
toimivad
efektiivseimalt
linnakeskkonnas,
mistõttu on Kronstadi psühhiaatriahaigla
informatiivne
näide
rehabilitatsiooni
rakendamisest looduskauges paigas. On
oluline luua inimestele roheruume, mis
eemalduvad mürast, rahustavad, pakuvad
vajadusel privaatsust, kuid võimalusel ka
paika sotsiaalseteks tegevusteks. Tagamaks
võimalikult palju relevantseid funktsioone,
on vajalik Kronstadi haigla näitel võimaldada
haljas- ja rekreatsioonialade varieeruvus.
Olenevalt
asukohast,
võivad
rohelust
pakkuda katuseterrassidele ja aatriumitele
lisaks sisehoovid, väljakud ja rõdud. Housing
First põhimõtetele vastavates korterites
potentsiaalselt elavatest isikutest vajavad
Tallinna 2020. aasta statistiliste andmete
põhjal
tuge
sügavamate
mentaalsete
ja sõltuvusprobleemide tõttu neljandik
kodututest (Peeker, 2021). Sotsiaaltöötajate
sõnul on klientide seas vaimse tervise
probleemidega isikute hulk iga aastaga vaid
tõusnud. Tuleb aga arvestada, et lisaks antud
inimhulgale, võib teistelgi resotsialiseerujatel
olla keeruline kohaneda uute elutingimustega
ning taastuda varasemast stigmatiseerimisest
põhjustatud traumast. Seetõttu on oluline luua
mitmekülgsed võimalused rehabilitatsiooniks,
arstide ja psühholoogide nõustamisest
rahustavate mõttevahetusaladeni välja.
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dandenongi vaimse tervise keskus

https://www.batessmart.com/bates-smart/projects/sectors/health/dandenong-hospital-stage-3-redevelopment-mental-health-facilities-part-1/

Illustratsioon 14. Vaade Dandenongi vaimse tervise
keskuse sisehoovile
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Illustratsioon 15. Vaade keskusele tänavalt

2.6. DANDENONG VAIMSE
TERVISE KESKUS
Asukoht: Dandenong, Victoria, Austraalia
Aasta: 2012
Arhitekt: Bates Smart, GroupGSA

2.6.1. KIRJELDUS

2.6.2. ANALÜÜS

2.6.3. RAKENDUS

Koostöös Bates Smart ja GroupGSAarhitektidega
Dandenongis valminud projekti eesmärk oli
püstitada uus standard Austraalia vaimse tervise
asutustele. Alustati salutogeensete põhimõtete
järgimisest, ehk keskendumisest tervist ja
heaolu toetavatele teguritele. Arhitektuurselt
väljendusid antud printsiibid peamiselt kiires
ja mugavas ligipääsus naturaalsele valgusele
ning aiavaadetele. Mõistele vastandub aga
traditsioonilisem patogeenne lähenemine,
mis lähtub esmalt riskidest ja probleemidest.
Äärelinna kontekstis istuv ühekorruseline
hoone tekitab patsiendis viimasele vastupidiselt
intiimse kodutunde, mida süvendab suure
hoonemahu osadeks jaotamine ja puidust
fassaadi rakendamine. Välisseina viimistlusel
on kasutatud kohalikku, vastupidavat ning
kulumiskindlat jõhvjakoorelist eukalüpti, mida
hangiti taaskasutuse abil. Projektis on lisaks
kasutatud mitmeid keskkonda säästvaid ning
jätkusuutlikke lahendusi: topelt- ja madala
kiirgusvõimega klaasi, mis toimib soojus- ja
heliisolatsioonina,
klaaspaneelide
vahele
paigaldatud ruloosid, takistamaks suitsiidsete
mõtetega isikutel ligipääsu ohtlikele vahenditele
ning energiasäästlikku põrandakütet. Lisaks
rakendati ulatuslikku sademevee hoiustamise
süsteemi, mida saab kasutada äravooluks ja
taimede kastmiseks. (Woodform News, 2016)

Üks keerulistest ülesannetest Dandenongi
vaimse tervise keskuse rajamisel oli tasakaalu
leidmine rangete ohutus- ja turvanõuete
täitmise ning tervist taasatava esteetilise
ilme loomise vahel. Probleemiga saadi
tõhusalt hakkama, olles üks märkimisväärselt
auhindu pälvinud projektidest. Tähelepanu
on tõmmanud peamiselt “maja” või “kodu”
kontseptsioon, mis väljendub väikesemahuliste
hooneosade ühendamises hubast tunnet
pakkuva puitfassaadiga. Antud lähenemine
on üks põhjustest, miks võib keskust
kirjeldada kui head näidet salutogeensest
disainist.
Arhitektuuriga
on
võimalik
psühholoogiliselt manipuleerida, pakkudes
keskkonda, mis mõjutab inimese käitumist
ja hormonaalsüsteemi, millega omakorda ka
füüsilist tervist (Golembiewski, 2015). Keskuse
uuenduslikud
arhitektuursed
lahendused
ei viita terviseasutuste traditsioonilisele,
ekstreemselt steriilsele ning rangele haigustele
keskendunud käekirjale, vaid keskendutakse
detailidele, mis põhjustavad positiivset
manipulatsiooni.

Kodutute
resotsialiseerumist
soodustava
rehabilitatsioonikeskuse
ja
Dandenongi
vaimse tervise asutuse klientide vahele
ei saa küll tõmmata võrdusmärki, kuid
viimase laiahaardelist kontseptsiooni on
võimalik rakendada sellegipoolest. Housing
First
printsiipidel
põhinev
kogukonnaja taastumiskeskus ei ole keskendunud
sügavamate
vaimsete
või
füüsiliste
probleemidega tegelemisele, vaid annab
tuge ja nõustamist ning võimaldab luua uusi
kontakte, mis soodustavad oskust iseseisvalt
edasi liikuda. Antud kontseptsiooni efektiivsust
võimendab
salutogeensete
põhimõtete
rakendamine, mis aitavad külastajatel näha
keskust kui uue alguse sümbolit ja tugevat
motivaatorit, mitte kui paika, mis tõstab esile
probleemid ja süvendab seeläbi negatiivset
maailmapilti. Rakendatavad teooriad seavad
seega esikohale rehabilitatsiooni, mis pakub
lisaks psühholoogi ja nõustaja vastuvõtule
võrdväärselt teraapilisi tegevusi, mis ei kuulu
traditsiooniliselt ühe terviseasutuse kavasse.
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edegemi kogukonnakeskus

https://www.archdaily.com/971276/community-center-edegem-marc-koehler-architects

Illustratsioon 16. Varjualune sisehoovis
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Illustratsioon 17. Avatud raamatukogu

2.7. EDEGEMI
KOGUKONNAKESKUS
Asukoht: Edegem, Antwerpen, Belgia
Aasta: 2021
Arhitekt: Marc Koehler Architects

2.7.1. KIRJELDUS

2.7.2. ANALÜÜS

2.7.3. RAKENDUS

2015. aastal püstitas Belgias Antwerpenist
lõunas asuv Edegemi omavalitsus eesmärgi
luua kogukonnale keskus ja raamatukogu
ning taaselustada ajaloolise linna südames
kasutuseta jäänud ruum kasutades selleks
võimalikult keskkonnasäästlikke strateegiaid.
Marc Koehler Architects leidis lahenduse,
mis pakkus kogukonnale avatud keskusele
multifunktsionaalset tsoneeringut, paindlikku
struktuuri ning harmoonilist integreerimist
olemasoleva Huis Hellemans messikeskusega.
Hoone ja selle lähiümbrus võimaldavad
kohtumisi, mugavaid töö- ja lugemistingimusi
ning
meeldivaid
kogemusi.
Peamine
raamatukogu funktsioon on üles ehitatud
avatud ruumide meetodil, mis võimaldab
tulevikus vastavalt vajadusele olukorda ümber
programmeerida. Hetkel sisaldab interjöör
trüki- ja digimeedia lugemisalasid, infolauda,
kontoriruume kohalikele organisatsioonidele
ning kohvikut. Raamatukogu võimaldab
tegevuspinda
mitmetele
kursustele,
töötubadele, koosolekutele, klubidele ja
kunstiteoste eksponeerimisele. Funktsioone
vertikaalselt ühendav trepp on aga venitatud
laiaks, et pakkuda lava lapsi raamatukogu
kasutama õpetavatele giididele. Paindlikkus
on tagatud CLT ristkihtliimpuidust kandvate
postide ja talade abil, mis loovad vabale
ruumiplaneeringule lisaks sooja ja kutsuva
atmosfääri. (Archello, 2021)

Arhitektuursete
lahenduste
tulemusel
pole Edegemi kogukonnakeskus kõigest
raamatukogu, vaid paik, kus kohtuda, õppida,
lõõgastuda ning inspiratsiooni ammutada.
Kunagisest unarusse jäetud pimedast parklast,
mida elanikud vältisid, on saanud avatuse,
läbipaistvuse ja laialdaste kasutusvõimaluste
tõttu soe koht, kus kõik tunnevad end oodatuna.
Rakendatud on taas SI-struktuuri, mis tagab
tulevikukindluse. Väiksemaid ümberkorraldusi
ruumiplaneeringus
saab
probleemideta
teostada igal ajal ning suuremate muutuste
korral on paindlikkuse tõttu majanduslikud
kulud kontrolli all. Edegemi kogukonnakeskuse
struktuurist on saanud Belgia puitehitiste
standard.Riigisiseselt toetatakse monteeritavaid
konstruktsioone, paindlikku arhitektuuri ja
jätkusuutlikkust. Puit, olles taastuv ressurss
ning suutes salvestada CO2, on seega avalikult
eelistatud materjal betooni ja terase asemel.
Keskuse jätkusuutlikud lahendused ei lõppe
aga kandva konstruktsiooniga: lisaks rakendati
rohelist katust, nutikat ventilatsioonisüsteemi,
päikeseenergiat ja vee kogumist tualettruumide
loputamiseks.

Kogukonnakeskus, mille eesmärk on tuua
inimesi kokku, neid ühendada, pakkuda
uusi kogemusi ja inspireerida, ei saa jääda
kindlatesse ning muutumatutesse raamidesse.
Aastatepikkune
stagnatsioon
ruumi-ilmes
peegeldub inimestes, mistõttu on oluline, et
hoone struktuur ei takista loomingulisust ega
positiivset muutust eluviisis. Ajaga kohanev
keskkond toetab ja motiveerib pidevalt
arenema ning edasi liikuma. Ei ole välistatud,
et kogukonnakeskuse eesmärk hetkes võib
erineda tulevikust, mistõttu on põhjendatud
SI-struktuuri
rakendamine
mitte
ainult
kortermajades, vaid ka ühisaladel. Housing
First printsiipidel põhinev kogukonnamaja
kontseptsioon ja eesmärk ühtib antud hetkel
keskusega Edegemis, mistõttu võib rakendada
ruumiprogrammi
algeid
projekteeritavas
hoones.
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sands end kunsti- ja kogukonnakeskus

https://www.archdaily.com/956985/sands-end-arts-and-community-centre-mae-architects

Illustratsioon 18. Multifunktsionaalne saal
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Illustratsioon 19. Keskus tänavalt

2.8. SANDS END KUNSTIJA KOGUKONNAKESKUS
Asukoht: Sands
Suurbritannia
Aasta: 2020
Arhitekt: Mæ

End,

Fulham,

London,

2.8.1. KIRJELDUS

2.8.2. ANALÜÜS

2.8.3. RAKENDUS

2020. aastal Mæ arhitektide poolt valminud
keskus pakub ruume kunstinäitusteks ja
kogukonnaüritusteks koos kohviku ja laste
päevahoiuga. Uus hoone külgneb loodes
1903. aastal ehitatud öömajaga, mis on läbi
ajaloo säilinud kohaliku maamärgina. Täna on
eelmise sajandi hoone kasutuses kunstitööde
eksponeerimiseks. Jäljendamise vältimise
tõttu on värske ehitis ja vana objekt visuaalselt
selgelt eristatavad. Uus hoone on täies ulatuses
ühekorruseline ning jaguneb kahte plokki:
ühes paikneb multifunktsionaalne saal ja
kohvik, teises aga riietusruumid, ühisala ja
lasteaed. Projekti koostamisel mõeldi inimeste
heaolule lisaks keskkonnasäästlikule teostusele.
Lahendustes lähtuti ringmajanduse ideedest,
mis arhitektuuris väljenduvad hoonete ja
materjalide pikas elueas taaskasutuse abil ning
ehitamisel ja lammutamisel tekkinud jääkide
minimeerimises. Karkassina kasutati madala
energiasisaldusega CLT ristkihtliimpuitu ning
liimpuitu, mis võimaldasid lisaks tugevale,
paindlikule ja vastupidavale struktuurile jätta
kasutamata
keskkondlikust
vaatepunktist
ebavajalikud viimistluskihid. Teise peamise
materjalina
kasutati
ehitusjäätmetest
valmistatud
telliseid,
mille
värvuse
väljatöötamisel sooviti sarnasust loodusliku
kiviga. Võimalusel eelistati ka taaskasutatavaid
kinnitusi, näiteks asendati liim poltidega. (Mæ
Architects, 2020)

Keskuses töötav isik kirjeldab hoonet kui
kohtumispaika, mis võimaldab tegevusi kõigile,
olenemata keelest, kultuurist ja majanduslikust
seisust. Loomingulist vabadust toetav paindlik
planeering ja disain võimaldavad ehitisel
võtta ilme, mida Sands End kogukond teatud
perioodil eelistab. Uus hoonestus austab
ajalugu, ümbritsedes olemasolevat 1903.
aastal rajatud öömaja viisil, mis rõhutab vana
objekti kui keskuse südant. Lisaks Genius
Loci säilitamisele, seisneb projekti väärtus ja
arhitektuurne olulisus selle väheses eelarves ja
mõjus keskkonnale. Spetsiaalselt antud projekti
tarbeks töödeldud tellised võimaldasid ringlusse
võtta rohkem kui 28 tonni ehitusjäätmeid.
Puitkarkass andis aga paindliku kesta, mida
saab tulevikus kohandada ja taaskasutada.
Kuigi konstruktsiooni valikul mängisid esmalt
rolli ringmajanduse põhimõtted, mistõttu jäeti
kasutamata ebavajalikud viimistluskihid CLT
konstruktsiooni katmiseks, andis kokkuhoid
ning puitinterjööri rõhutamine ruumile soojust
ja hubasust.

Housing First mudelil põhinev kortermaja ei
ole üksikprojekt, vaid eesmärgiga luua kodu
sadadele inimestele, tuleb rajada hooneid
suuremas variatsioonis. Ulatusliku ehitusega
kaasneb
paratamatult
negatiivne
mõju
keskkonnale, mistõttu on oluline rakendada
Sands End kunsti- ja kogukonnakeskuse
eeskujul ringmajandusele vastavaid lahendusi.
Lisaks ehitusmaterjalide valikule, on kasulik
võtta fookusesse potentsiaalsed olemasolevad
hooned, mille ümberehitusel on võimalus
konstrueerida
energiasäästlikumalt
ning
pakkuda uut elu väljasurevatele paikadele. Kuigi
mahukam tööprotsess hõlmab kortermaju, on
keskkonnasõbraliku kontseptsiooni järgimine
põhjendatud ka ühiskondlikus hoonestuses.

37

goodjob! keskus

https://www.archdaily.com/945934/goodjob-center-kashiba-onishimaki-plus-hyakudayuki-architects

Illustratsioon 20. Keskuse käsitööruumid
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Illustratsioon 21. Keskuse interjöör

2.9. GOODJOB! KESKUS
KASHIBAS
Asukoht: Kashiba, Jaapan
Aasta: 2016
Arhitekt: Onishimaki, Hyakudayuki Architects

2.9.1. KIRJELDUS

2.9.2. ANALÜÜS

2.9.3. RAKENDUS

GoodJob! keskuse eesmärk on luua uusi töökohti
puudega isikutele nii kunsti-, disaini- kui ka
ettevõtlusvaldkonnas. Visiooni realiseerimisel
on järgitud kolme suunda. Esiteks toetatakse
uute, omapäraste ja atraktiivsete toodete
arendamist ning unikaalseid ettevõtteid,
mis võimaldavad rakendada limiteeritud
oskusi. Teiseks on loodud infovõrgustiku
platvorm, mis annab mugava suhtlustasandi
ettevõtetele, mittetulundusühingutele, haridusja hoolekandeasutustele ning valitsusele.
Kolmandaks luuakse süsteem, mille abil ei
sõltu puudega inimesed vaid sotsiaalteenuse
abist, vaid saavad iseseisvalt raha teenida.
Ulatuslik
kontseptsioon
väljendub
ka
GoodJob! keskuse arhitektuurses lahenduses,
mis ühendab tootmise, töötamise ja sõnumi
levitamise funktsioonid. Vajalikud ruumid on
jaotunud kahe hoone vahel põhjas ja lõunas.
Põhjapoolses ühekorruselises tööstuudios
asetseb mitmeotstarbeline saal tantsu, muusika,
etenduste ja töötubade jaoks ning ateljee
avatud ja jagatud pinnaga, mis võimaldavad
keskenduda
mistahes
loomingulisele
tegevusele. Lõunasse jääb aga kahekorruseline
hoone, millest esimene mahutab käsitööruumi,
kohvikut ja galeriid. Teisel tasandil paiknevad
aga pood ja ladu. (GoodJob! Center, 2018)

Keskuse disain peegeldab organisatsiooni
mitmekesist filosoofiat, pakkudes varieeruvat
interjööri, mis sisaldab eredalt valgustatud
kõrge laega pinda, nõrgalt valgustatud
rahulikku keskkonda ja elavat ruumi, mis
avaneb kogukonnale. Seeläbi suudab igaüks,
olenemata võimetest või puudest, leida enda
jaoks paiga, mis sobib täpselt indiviidi isiksuse
ja vajadustega.

Puudega isikuid ja tänaval elavaid inimesi
ühendab selgelt üks probleem - komplitseeritud
töökoha leidmine. Samuti pole välistatud
gruppide ühtimine, kus terviseprobleemid
võivad mõjutada raha teenimist ja kodu omamist
ning vastupidi tänaval elamine suudab jätta
jälje nii füüsilisele kui ka vaimsele seisundile.
Ka 2020. aastal Tallinnas anketeeritud 637
kodutust 52 vastas, et olukorra põhjustas
tervise halvenemine, puue või vigastus
õnnetuse tagajärjel (Peeker, 2021). Seetõttu on
GoodJob! keskuse kontseptsioon aktuaalne osa
lahendusest kodutuse vähendamisel. Pakkudes
ja luues isikutele, kellel on raskusi leida või
olla suuteline tegema tööd, nende oskustele
vastavaid rahateenimisvõimalusi, on tagatud
üks iseseisva elu alustest. Kuigi läbi arhitektuuri
ei saa otsustada ettevõtete käekäiku, on
siiski võimalik pakkuda ruumiprogrammi abil
äripindu, mille disain keskendub mitmekesise
sisekeskkonna loomisele.
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3. LINNAKVARTALI
KUJUNEMINE
Housing First mudelil põhineva linnakvartali
tüüptunnuste, asukoha ja ruumiplaneeringu
kirjeldamisel on lähtutud juhtumiuuringute
analüüsist ja rakenduslikust osast.

3.1. ASUKOHT
Isik, kes saab elada Housing First mudelil
põhinevas kortermajas, omab tavapäraselt
vabadust langetada otsust uuest kodukoha
rajoonist iseseisvalt. Hoonestus ei koondu ühte
kindlasse paika, vaid projektid on jaotunud üle
terve linna. Uute elamispindade rajamisel tuleb
aga arvestada kindlaid asukoha kriteeriumeid.
On oluline valida ala, kus sotsiaalabi on kas
vahetus läheduses või mugavalt ligipääsetaval
kaugusel. Seetõttu on kriitilise tähtsusega
ühistranspordi kättesaadavus. Võrdväärse
olulisusega on ka võimalus linnakeskse
haljasala arendamiseks või olemasolevate
rohealade ligidus projektalale. Kuna üks
kodutusega kaasnevatest baasprobleemidest
on stigmatiseerimine, on kasumlikum eelistada
piirkonda, kus juba toimub kogukonna
tegevus. Seeläbi suudetakse sujuvamalt
sulanduda taas ühiskonda ja resotsialiseeruda.
Kuigi kriteeriumitele vastavad eelistatud
rajoonid asuvad peamiselt linnakeskmes, ei
ole sellegipoolest välistatud kiire ja mugava
ühenduse korral piirkonnad tsentrist kaugemal.
Illustratsioon 22. Tallinna kesklinna siluett. Autori joonis
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3.2. KONTSEPTSIOON
Vastavalt
juhtumiuuringutele
koosneb
ühe tüüpkvartali kontseptsioon kaheksast
märksõnast: avatus kogukonnale, paindlik
struktuur, fenomenoloogia, salutogeenne
disain, biofiilia arhitektuuris, kodutunne,
taaskasutus ja tänavakodutute kaasamine.
Antud peatükis on detailselt selgitatud iga
teema olulisust ja väljendumist arhitektuurses
lahenduses.

1

Illustratsioon 23. Avatus kogukonnale.
Autori joonis

5

Illustratsioon 24. Paindlik struktuur.
Autori joonis

6

Illustratsioon 27. Biofiilia arhitektuuris.
Autori joonis
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3

2

Illustratsioon 28. Kodutunne. Autori joonis

4

Illustratsioon 25. Fenomenoloogia.
Autori joonis

7

Illustratsioon 29. Taaskasutus. Autori joonis

Illustratsioon 26. Salutogeenne disain.
Autori joonis

8

Illustratsioon 30. Tänavakodutute
kaasamine. Autori joonis

3.2.1. AVATUS KOGUKONNALE
Housing First mudelil põhinev linnakvartal
ei täidaks oma eesmärki olles ligipääsetav
peamiselt elanikele. Avalik ruum annab
platvormi uutele võimalustele ja tutvustele,
mistõttu tuleb rakendada meetodeid kutsuva
keskkonna loomiseks. Lisaks linnakesksele
asukohale ja ühistranspordi lähedusele, tuleb
pöörata tähelepanu mugavale sisenemisele
kvartalisse. Seda soodustavad jalakäijale ohutu
autovaba keskkond, turvaline rattaparkla ning
otsene ligipääs igast kvartalit ümbritsevast
tänavast.
3.2.2. PAINDLIK STRUKTUUR
Elamispindade
projekteerimise
üks
väljakutsetest
on
eluaseme
mudelite
funktsionaalsuse
ja
tehnoloogia
kiire
vananemine.
Probleemi
vastu
aitavad
paindlikud lahendused, mis võimaldavad
mugavalt
ja
õigeaegselt
reageerida
keskkonna muutustele. Juhtumiuuringute
põhjal võimaldavad paindlikkust eelkõige SIstruktuuriga hooned. Süsteemi skelett koosneb
tavapäraselt taladest, postidest, vahelagedest,
kandvatest seintest ning sisekeskkonda
katvast fassaadist. Täitematerjali moodustavad
aga mittekandvad seinad, hoonesisene
torustik, integreeritud köök ja vannituba ning
sisekujundus. (Cao, Li, Yan, Yuan, 2018)
3.2.2.1. TÄITEMATERJAL
SI-struktuure on võimalik projekteerida
mitmeid, kuid kindlalt toimiva kortermaja
teostamiseks on järgnevalt selgitatud 2015.
aasta Korea tsiviilehituse ja ehitustehnoloogia
instituudi uurimistöö lahendust (Wang, Lim,
2016). Projekti täitematerjal koosnes viiest

osast:
majapidamise
siseseintest,
korteritevahelistest seintest, kahekordsest
laest, kahekordsest põrandast ning vannitoast.
Korteritevahelised seinad peavad vastama
toimivusnõuetele ning tagama heliisolatsiooni,
mis tavapäraselt realiseeritakse kinnitusega
vahelae konstruktsiooni. Antud projektis
ühendatakse seinad aga põranda ja lae
pindmiste plaatidega, et pakkuda pereliikmete
või vajalike tubade arvu suurenemisel
lihtsustatud ruumilise laienemise võimalust. Kui
traditsiooniliselt paigaldatakse kortermajade
torud ja elektrijuhtmed vahelakke, mis
vajab ruumiplaneeringu muudatuste korral
nende lammutamist, kasutasid korealased
alternatiivselt topeltlage. Vannitoas kasutati
aga torustikku mahutavat topeltpõrandat. SIsüsteemi kasutamine kortermajades on levinud
peamiselt Jaapanis, kus on reaalsete lahenduste
kaudu ka tõestanud oma eeliseid hoone eluea
pikenemise ja kasutaja vajadustele vastava
ruumiplaneeringu lihtsa kohandamise teel.

selgelt kulude mõistes kokkuhoidvamat
varianti. Selgus, et raudbetoonist struktuuriga
SI hoone LCC on 28,7% kallim tavapärasest
kandvate seinte süsteemist. Võrreldes aga SIsüsteeme omavahel, ilmnes, et liimpuidust
skelett maksab raudbetoonist 20% vähem.
Seetõttu on mõistlik eelistada paindlikku
meetodit rakendades liimpuidust skeletti
raudbetoonist süsteemile. Lisaks on materjali
valikul
oluline
produkti
jätkusuutlikkus
tulevikustsenaariumites. Kuigi raudbetoon
on hea töödeldavuse, vastupidavuse, kõrge
survetugevuse ning hea tule- ja helikindlusega,
põhjustas ühe koostisosa, tsemendi, tootmine
2018. aastal ligikaudu 7% ülemaailmsest
süsinikdioksiidi heitkogusest. Keskkonnale
kahjulikule materjalile vastukaaluks suudab puit
aga süsihappegaasi emissioone vähendada,
jätkates CO2 talletamist ka hoone elutsükli
jooksul. Majanduslikke kulusid ning keskkonna
heaolu arvestades on mõistlikum rakendada
SI-struktuuris
liimpuidust
konstruktsiooni.
(Golchin Far, 2021)

3.2.2.2. SKELETT
3.2.3. KODUTUNNE
Selgitamaks välja otstarbekaim lahendus
kandvale konstruktsioonile, on võrreldud
omavahel kahte enimkasutatud varianti:
raudbetoonist
skeletti
ja
liimpuidust
tugisüsteemi. Delfti Tehnikaülikoolis uuriti
2021. aastal eluhoonetes rakendatavate 16
kandva ja mittekandva osa kombinatsiooni
LCC-d, ehk elutsüklikulu 70 aasta arvestuses.
Tulemustest selgus, et kuigi SI-struktuuri kandva
osa maksumus on kordades väiksem ülejäänud
konstruktsioonitüüpidest,
tasakaalustuvad
kulud täitematerjali lisamisel. Kui võrrelda
aga detailsemalt kalkulatsioonide tulemusi
traditsiooniliste raudbetoonist ja puidust
struktuuride ning paindliku skeletina ehitatud
konstruktsioonide vahel, on võimalik näha

Housing First mudelil põhineva linnakvartali
üks eesmärkidest on sotsiaalse võrgustiku
loomise lihtsustamine. Integreerimaks uusi
elanikke olemasoleva kogukonnaga, tuleb
pakkuda läbi arhitektuuri olukordi ja ruume,
mis
võimaldavad
luua
inimestevahelisi
lähedasi suhteid. Tulemuse saavutamiseks
on ratsionaalne suuremõõtmeliste mahtude
vältimine, mis süvendavad ruumis viibijates
võõrandumist ja üksteisest kaugenemist. Selle
asemel on otstarbekas rakendada “kodu” või
“maja” kontseptsiooni, mis toetab hubaste,
funktsionaalsete ja kompaktsete ruumide
loomist ning lihtsustab seeläbi uute kontaktide
loomist.

3.2.4. FENOMENOLOOGIA
Läbi ajaloo on nähtud vormidevahelist suhet
arhitektuuris esmatähtsana. Fenomenoloogia
siht on aga vastupidiselt abstraktne, seades
eesmärgiks elamuse, kogemuse ja tähenduse
loomise. Arhitektuur puutub tihti kokku või
põhjustab fundamentaalset probleemi inimese
ja tehiskeskkonna vahelise sideme katkemisega.
Seetõttu tuleb esikohale seada ruumi loomisel
meelte ja tunnetega mängimine, mis aitab
vältida ümbritsevast keskkonnast võõrandumist.
Mittemateriaalsed
kogemused
annavad
paigale tähenduse ja sügavuse (Soltani, Kırcı,
2019). Fenomenoloogia arhitektuuris, olles
lai mõiste, ei näe ette kindlaid parameetreid
ja reegleid, vaid vajab toimivaks lahenduseks
projekti
mõtestamist
lugu
jutustava
keskkonnana. Iga ruumi kirjeldavad elamus
ja kogemus, mis aitavad jõuda tähenduseni.
Küll aga tuleb pöörata stsenaariumi loomisel
tähelepanu
järgnevatele
märksõnadele:
asukoht, orientatsioon, vaated, ruumi kõrgus,
liikumine, materjalide varieeruvus, tekstuur
ja värv, naturaalse, tehisliku, otsese, hajusa
valguse jagunemine, varjud ning sümboolika.
(Abdelhamid, 2020)
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3.2.5. SALUTOGEENNE DISAIN
Sotsioloog Aaron Antonovski on uurinud
ja selgitanud inimeste tervisliku seisundi
kirjeldamisel traditsioonilisele patogeensele
vaatenurgale
vastanduvat
salutogeenset
lähenemist. Akadeemik
töötas
teooria
välja
kahe
kontseptsiooni
põhjal:
koherentsustunnetuse (sense of coherence,
SOC) ja üldiste vastupanuressurside (general
resistance resources, GRR). Esimene sarnaneb
eesti keeles kindlustunde mõistega, mis
väljendab
suutlikkust
mõista
indiviidi
ümbritsevat keskkonda ning oskust kasutada
olemasolevaid vahendeid enda tervise
parandamiseks (Eesti Arst, 2016). GRR hõlmab
aga inimese, grupi või kogukonna omadusi,
mis soodustavad võimet stressiteguritega
tõhusalt toime tulla ning aitavad kaasa isikliku
SOC taseme kujunemisele. Uuringutest on
selgunud, et tugev SOC näitaja ennustab
head füüsilist ja vaimset tervist ning madal
tase vastupidi nõrka (Eriksson, Lindström,
2006). Lisaks on näha korrelatsiooni hea
koherentsustunnetuse ja madala stressitaseme
vahel, mistõttu on oluline aidata inimestel
õppida mõistma ümbritsevat keskkonda
ning võimaldada olusid, mis soodustavad
stressivaba eluviisi. 1990. aastatel tegi arhitekt
Alan Dilani ettepaneku rakendada uusi teooriaid
ja tulemusi lisaks ravile ja teadusuuringutele
ka tervishoiuasutuste disainis. Arvestada
tuleks järgnevate teguritega: ligipääsuga
naturaalsele valgusele, loodusele ja kunstile
ning võimalusega valida sotsiaalse keskkonna
või üksinduse vahel. (Dilani, 2014)
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Oluline on aga luua kutsuvaid ruume, mis
edendavad suhtlemist ja ühiskondlikku tuge.
Inimeste elustiili muutmise motiveerimiseks
tuleb pakkuda neile enesehinnangut tõstvaid
tegevusi, mis on esmatähtis kodutusest
väljuvate isikute vaimse tervise tugevdamisel.
Kuigi tavapäraselt rakendatakse salutogeenset
disaini innovatiivsemates tervishoiuasutustes,
on äärmiselt põhjendatud põhimõtete
realiseerimine ka teist tüüpi hoonetes, millega
puutuvad kokku kõrge stressitasemega isikud.
3.2.6. TÄNAVAKODUTUTE KAASAMINE
Tallinnas pole tänavakodutuid küll palju,
kuid piisavalt, et jääda avalikkusele silma
ja luua kogu grupist negatiivne kuvand.
Probleemi muutmiseks on oluline mõista
olukorra põhjuseid ning tegutseda vastavalt.
Integreerides Hispaanias testitud öömaja
süsteemi ja eripärasid, suudetakse suunata
abivajajaid eluteel edasi ning lähemale
resotsialiseerumise soovile. Kuna peamine
vastuhakk
tänavakodutute
poolt
saab
alguse rangetest reeglitest ja harjumatust
sisekeskkonnast, suudab just arhitektuur
luua võimalused muutusteks. Zero Flat
idee rakendamine Housing First mudelil
põhinevas linnakvatalis on soodsaim variant,
olles ümbritsetud inimestest, kes sarnaste
kogemuste tõttu mõistavad probleemi
sügavust ja on nõus külalislahkusega toetama.

3.2.8. TAASKASUTUS
Vähendamaks
survet
keskkonnale,
on
esmatähtis loobuda lineaarmajanduslikule
mudelile omasest “tooda-tarbi-viska minema”
suhtumisest
ning
liikuda
alternatiivse
ringmajanduse suunas. Kui aga kasutatud
ehitustooteid
pole
saadaval,
tuleb
paratamatult tarbida uusi produkte. Seetõttu
peaks juba tootmisel looma fabrikaatidele
dekonstrueerimise ja eluea lõppemise
stsenaariumi, et mõista nende mõju
tuleviku keskkonnale. Antud alapeatükkides
selgitatakse viise, kuidas on võimalik läbi
arhitektuuri aidata kaasa ringmajanduse
mudelile.
3.2.8.1. OLEMASOLEVAD HOONED
Kõik hooned on suuremal või vähemal määral
mõjutatud vananemisest ning protsessiga
kaasnevast pidevalt täiustuvatele nõuetele ja
ehitusstandarditele alla jäämisest. Vältimaks
mastaapset
uute
hoonete
ehitamist,
millega tõuseb 2025. aastaks globaalsete
ehitusjäätmete annuaalne kogus ennustatavalt
2,2 miljardi tonnini, on James Douglas
selgitanud rekonstrueerimisega kaasnevat
kasu (Construction Waste Market, 2017). Esmalt
mõjutab valikut keskkonnasäästlik mõtteviis,
läbi mille on võimalik parandada urbanistliku
maastiku
kvaliteeti
ning
vähendada
taastumatute kütuste ja materjalide raiskamist.

Teisest küljest tuleb arvestada projektala
püsielanike
kohatunnetusega.
Jättes
olemasolev
hoone
lammutamata
ning
rakendades võimalusel selle kaasajastamist
ümberehituse teel, avaldab tulemus positiivset
mõju psühhosotsiaalsest vaatenurgast. USA
leidis COVID-19 kriisi käigus lahenduse,
mis seob omavahel kaks probleemi:
ülerahvastatud
kodutute
varjupaigad
ja turismi mõõna kannatavad hotellid.
Kuna paljud hotellid ei suuda üle elada
pandeemia põhjustatud turismi pikaajalist
majanduslangust, näib väljavaade muuta
tühjad majutuspinnad ajutisteks eluasemeteks
teostatava eesmärgina (Padgett, Herman,
2021). Vaadates aga kaugemale tulevikku, on
põhjendatud sarnaste tühjana seisma jäänud
hoonete rekonstrueerimine ja seeläbi uute
elamispindade loomine.
3.2.8.2. EHITUSMATERJALID
Ringmajanduse
toetamiseks
peavad
ehitusmaterjalid ja -tooted vastama kindlatele
kriteeriumitele, mille moodustavad järgnevad
punktid: kõrge kvaliteet, mis tagab pikema
eluea, toodetud jätkusuutlikust materjalist,
mida on võimalik taastöödelda, mittetoksiline
ning
kooskõlas
bioloogilise
tsükliga
(Geldermans, 2016). Olemuslikele tunnustele
lisaks peab materjal seostuma ehitise
funktsiooniga, kuid ei tohi seeläbi piiritleda
tulevikuvõimalusi.

3.2.7. BIOFIILIA ARHITEKTUURIS

3.2.8. TAASKASUTUS

Salutogeense disainiga on tihedalt seotud
biofiilsed teooriad, mis selgitavad looduse
positiivset mõju nii vaimsele kui ka füüsilisele
tervisele. Biofiilia edukaks rakendamiseks
arhitektuuris tuleb järgida kindlaid printsiipe.
Esiteks peab disain olema korduvalt ja püsivalt
seotud loodusega. Teiseks keskendutakse
inimese kohanemisele looduskeskkonnaga,
mis on evolutsiooni vältel parandanud tervist,
füüsist ja heaolu. Kolmandaks tugevdab
biofiilne disain emotsionaalset sidet kindlate
olude ja paikadega.

Neljandaks soodustab ideede rakendamine
positiivset suhtlust inimese ja looduse vahel,
mis süvendab vastutustunnet keskkonna
ees. Viimase punktina julgustab biofiilne
disain kasutama tehis- ja looduskeskkonda
tugevdavaid, siduvaid ja integreerivaid
arhitektuurseid elemente. Võttes kõik viis
printsiipi kokku, saab jaotada raamistiku
kolmeks kogemuseks: looduse vahetu
kogemine, kaudne looduse kogemine ning
ruumi ja paiga kogemine (Vt Tabel 1). (Kellert,
Calabrese, 2015)

Vähendamaks
survet
keskkonnale,
on
esmatähtis loobuda lineaarmajanduslikule
mudelile omasest “tooda-tarbi-viska minema”
suhtumisest
ning
liikuda
alternatiivse
ringmajanduse suunas. Kui aga kasutatud
ehitustooteid
pole
saadaval,
tuleb
paratamatult tarbida uusi produkte. Seetõttu
peaks juba tootmisel looma fabrikaatidele
dekonstrueerimise ja eluea lõppemise
stsenaariumi, et mõista nende mõju
tuleviku keskkonnale. Antud alapeatükkides
selgitatakse viise, kuidas on võimalik läbi
arhitektuuri aidata kaasa ringmajanduse
mudelile.
3.2.8.1. OLEMASOLEVAD HOONED

Looduse vahetu kogemine

Looduse kaudne kogemine

Ruumi ja paiga kogemine

Valgus,
Õhk,
Vesi,
Taimed,
Loomad,
Ilm,
Looduslikud maastikud ja
ökosüsteemid,
Tuli

Looduspildid,
Naturaalsed materjalid,
Looduslikud toonid,
Loomuliku valguse ja värske õhku
simulatsioon,
Naturaalsed kujundid ja vormid,
Ajas muutumise märkamine
visuaalis,
Biomimikri

Väljavaade ja varjupaik,
Organiseeritud komplekssus,
Osade integreerimine tervikuks,
Üleminekuruumid,
Liikuvus ja navigeerimine,
Kultuuriline ja ökoloogiline
kiindumus paigaga

Tabel 1. Kogemise viisid

Kõik hooned on suuremal või vähemal määral
mõjutatud vananemisest ning protsessiga
kaasnevast pidevalt täiustuvatele nõuetele ja
ehitusstandarditele alla jäämisest. Vältimaks
mastaapset
uute
hoonete
ehitamist,
millega tõuseb 2025. aastaks globaalsete
ehitusjäätmete annuaalne kogus ennustatavalt
2,2 miljardi tonnini, on James Douglas
selgitanud rekonstrueerimisega kaasnevat
kasu (Construction Waste Market, 2017).
Esmalt mõjutab valikut keskkonnasäästlik
mõtteviis, läbi mille on võimalik parandada
urbanistliku maastiku kvaliteeti ning vähendada
taastumatute kütuste ja materjalide raiskamist.

Teisest küljest tuleb arvestada projektala
püsielanike
kohatunnetusega.
Jättes
olemasolev
hoone
lammutamata
ning
rakendades võimalusel selle kaasajastamist
ümberehituse teel, avaldab tulemus positiivset
mõju psühhosotsiaalsest vaatenurgast. USA
leidis COVID-19 kriisi käigus lahenduse,
mis seob omavahel kaks probleemi:
ülerahvastatud
kodutute
varjupaigad
ja turismi mõõna kannatavad hotellid.
Kuna paljud hotellid ei suuda üle elada
pandeemia põhjustatud turismi pikaajalist
majanduslangust, näib väljavaade muuta
tühjad majutuspinnad ajutisteks eluasemeteks
teostatava eesmärgina (Padgett, Herman,
2021). Vaadates aga kaugemale tulevikku, on
põhjendatud sarnaste tühjana seisma jäänud
hoonete rekonstrueerimine ja seeläbi uute
elamispindade loomine.
3.2.8.2. EHITUSMATERJALID
Ringmajanduse
toetamiseks
peavad
ehitusmaterjalid ja -tooted vastama kindlatele
kriteeriumitele, mille moodustavad järgnevad
punktid: kõrge kvaliteet, mis tagab pikema
eluea, toodetud jätkusuutlikust materjalist,
mida on võimalik taastöödelda, mittetoksiline
ning
kooskõlas
bioloogilise
tsükliga
(Geldermans, 2016). Olemuslikele tunnustele
lisaks peab materjal seostuma ehitise
funktsiooniga, kuid ei tohi seeläbi piiritleda
tulevikuvõimalusi.
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3.3. RUUMIPROGRAMM

3.3.1. ELAMISPINDADE RUUMIPROGRAMM

Ruumiprogrammi
kirjeldamisel
tuleb
arvestada, et Housing First mudelil põhinevad
funktsioonid, elamispinnad, rehabilitatsioon
ja kogukonda integreeriv keskkond, võivad
osaliselt toimida samas hoones, mistõttu
on vajalikke tsoone kirjeldatud vastavalt
kategooriale mitte hoonemahule.

Sihtgrupp, kellele elamispinda projekteeritakse jaguneb kaheks:
üksikisikud ja lastega pered. Protsentuaalse jagunemise klientide vahel
saab tuletada Tallinna 2020. aasta kodutute statistika põhjal. Uuringust
selgus, et 637 anketeeritava täiskasvanuga elas koos 101 last (Peeker,
2021). Jättes mainimata, kui suure hulga nendest moodustavad pered, võib
teha lihtsustava arvutuse lähtudes keskmiselt ühe kuni kolmelapselisest
leibkonnast:
Variant 1: Kui kõik pered oleksid ühelapselised, moodustuks 637
liikmelisest valimist 101 lapsega pere, ehk 15,6%.
Variant 2: Kui kõik pered oleksid kahelapselised, moodustuks 637
liikmelisest valimist 51 lastega pere, ehk 8,0%.
Variant 3: Kui kõik pered oleksid kolmelapselised, moodustuks 637
liikmelisest valimist 34 lastega pere, ehk 5,3%.
Leides antud variantide keskmine, on võimalik arvutada ligikaudne
protsentuaalne jagunemine lastega perede ja üksikisikute vahel ühes
kortermajas:
15,6% + 8,0% + 5,3% = 28,9%
28,9% / 3 = 9,6%
Ümardatult 10% korteritest ühes hoones peavad mahutama lastega
peresid ning ülejäänud 90% on mõeldud elamiseks üksikisikutele või
paaridele.

Stuudiokorteri ülesehitusel tuleb esmalt lähtuda kompaktsusest, mis ei
tekita piiranguid liikumisel ning võimaldab lisaks elamiseks olulistele
elementidele, nagu magamisasemele, kööginurgale ja vannitoale, ka
võimalust isiklike esemete paigutamiseks, töönurgaks ning koduste
treeningute jaoks. Perekorter moodustub aga stuudiokorteri mooduli
laienemisel, mis võimaldab samu funktsioone lisanduva magamisalaga.
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Illustratsioon 31. Üksikisiku ja lastega pere
korterite kujunemine. Autori skeem

3.3.2. REHABILITATSIOONI JA TUGITEENUSTE
RUUMIPROGRAMM
Eestis jaguneb rehabilitatsioon kolmeks:
sotsiaalseks, tööalaseks ning meditsiiniliseks
(Riigiportaal, 2021). Sotsiaalse teenuse
eesmärk on arendada suhtlemise ja
igapäevaelu
oskuseid,
mis
toetavad
töövõime parandamist või taastamist.
Tööalane
rehabilitatsioon
sarnaneb
sotsiaalsele, kuid igapäevaelu ülesannetega
hakkama saamise asemel on esmatähtis
suutlikkus teha tööd. Tugiteenuste alla
kuuluvad: füsioteraapia, tegevusteraapia ja
-nõustamine, loovteraapia, logopeediline abi,
eripedagoogiline abi, kogemusnõustamine,
psühholoogiline nõustamine, õendusalane
nõustamine,
sotsiaalnõustamine
ja
psühhiaatri nõustamine. Kuna suundi abi
saamiseks on mitmeid, lähtutakse antud töös
salutogeensest kontseptsioonist, mille põhjal
jaguneb rehabilitatsioon kaheks: otseseks ja
kaudseks.

3.2.4.
KOGUKONDA
INTEGREERIVA
KESKKONNA RUUMIPROGRAMM
Otsese
lähenemisega
pakutakse
abi
eelnevalt mainitud tugiteenustega, kaudsega
parandatakse aga isiku SOC taset läbi
biofiilse keskkonna ning kogukondlike
tegevuste.
Vastavalt
juhtumiuuringutele
kuuluvad selliseid tegevusi võimaldavate
ruumide alla multifunktsionaalsed saalid
töötubadeks, loenguteks ja näitusteks. Otsese
rehabilitatsiooni ruume selgitatakse antud
töös aga osaliselt, pakkudes vaid esialgse
nõustamise ja programmi kokkupanemise
teenust.
Edasine
psühholoogiline,
teraapiline ja hariduslik konsultatsioon
toimub
lahendatavast
kvartalist
edasi
suunamisel, läbi mille välditakse koduses
keskkonnas tervishoiuasutuse tunnetust,
kuid võimaldatakse sellegipoolest kiiret tuge
abivajajatele.

Illustratsioon 32. Kaudne ja otsene rehabilitatsioon

Linnauuringutele
keskendunud
teoreetik
Jane Jacobs on kirjeldanud toimiva sotsiaalse
ruumi loomise nelja mõjutegurit: segakasutust,
tihedust, loomulikku järelvalvet ja läbilaskvust
(Chantry, 2017). Segakasutus viitab erinevate
funktsioonide küllusele, mis annavad paigale
identiteedi ning kutsuvad inimesi külastuskordi
suurendama. Ühekülgset tegevust pakkuv ruum
tõmbab peamiselt kindlat tüüpi inimesi, mistõttu
on nõrgestatud kogukonna integreerimine.
Tihedust, mis väljendab funktsioonide lähedust
üksteisele, on samuti efektiivne suurendada.
Seeläbi
väheneb
inimeste
igapäevaste
toimingute tarbeks läbitav vahemaa, süveneb
põhjus veeta konkreetsel alal kauem aega
ning paraneb piirkonna majanduslik olukord.
Loomulik järelvalve kirjeldab avalike ruumide
loomist olemasolevate hoonete naabrusesse,
mis võimaldab inimestel aknast välja vaadates
olukorda “valvata” ning turvatunnet tekitada.

Viimane, läbilaskvus, selgitab ligipääsetavuse
ja
navigeerimise
olulisust
ruumis.
Sotsiaalse paiga märgatavus tõmbab ja
kutsub keskkonda avastama uusi inimesi
ning toetab kogukonna integreerimist.
Programmi kirjeldamisel on lähtutud Jacobsi
neljast printsiibist ning juhtumiuuringute
funktsioonidest. Segakasutust võimaldavad
järgnevad
ruumid:
multifunktsionaalne
saal üritusteks, töötubadeks ja näitusteks,
raamatukogu-mediateek, avatud tööalad,
privaatsed tööruumid, kohvikuala ning
äripinnad, mis pakuvad võimalust siduda
tööotsijad ettevõtetega. Väiksema linnakvartali
planeerimisel on vastavalt kirjeldatud neljale
põhimõttele eelis suurema tiheduse näol. Küll
aga on oluline planeerimise käigus pöörata
tähelepanu ka ülejäänud kolmele punktile,
et tagada võimalikult efektiivne avalik ja
sotsiaalne ruum.

Illustratsioon 33. Funktsioonide liitmine kogukonna integreerimiseks
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KOKKUVÕTE

Nõukogude
Liidu
lagunemisest
2005.
aastani jõudis kodutute arv Tallinnas kasvada
olematust hulgast tuhandeteni. Olukorda
muutis uus strateegia - trepisüsteem, kus
rehabilitatsioonis valitseb edusammudele
vastav
hierarhia,
mida
premeeritakse
võimalusega ööbida varjupaigas, elada ajutiselt
sotsiaalmajutusüksuses või ühiselamus. Kuigi
innovatiivne lähenemine parandas kriitiliselt
kõrget tänavakodutute arvu, ei ole probleem
siiani kaugeltki kadunud. Mitmed uuringud
on tõestanud, et astmikstrateegia hoiab
abivajajaid süsteemis ning ei soodusta nende
lõplikku iseseisvumist.
Eestis
2022.
aastal
rakendatavale
trepisüsteemile vastandub mudel Housing
First, mille põhimõtted on aidanud vähendada
tänavakodutute arvu Soomes nullilähedaseni.
Pakkudes
esmalt
püsivat
eluaset, on
tulemuspõhiselt
märgatav
efektiivsem
rehabilitatsioon ja süsteemi lõppeesmärk
- iseseisvumine. Strateegia rahastamisel
on
lähtutud
plaanist,
mis
vähendab
munitsipaalkoormust ning suurendab pidevalt
tulevast kinnisvarafondi. Seeläbi suudetakse
majanduslikult luua kodusid, mis võimaldavad
resotsialiseerujatele
kõiki
elamiseks,
turvatundeks ja rehabilitatsiooniks vajalikke
tingimusi.

Mudeli tulemuslikkus ei väljendu aga vaid uute
elamispindade loomises, vaid vajab sügavamat
sekkumist. Olulist osa ulatuslikust probleemist
võimaldab lahendada arhitektuur. Töö eesmärk,
selgitada välja, kuidas on võimalik efektiivselt,
ehk lõppeesmärgiga iseseisvuse saavutamine,
rakendada
Housing
First
põhimõtteid
arhitektuuris, toetub neljale süsteemipõhisele
printsiibile: eluase võimaldab iseseisvat elu,
valiku austus, rehabilitatsioon ja jõustamine
ning integratsioon kogukonda ja ühiskonda.
Põhimõtete abil jaguneb antud töö kolmeks
kategooriaks: elamispinnad, rehabilitatsioon
ja tugiteenused ning kogukonda integreeriv
keskkond. Vastavalt igale teemale valiti kolm
juhtumiuuringut, milles kirjeldati, analüüsiti
ning selgitati rakenduslikku poolt Tallinna
linnaruumis.
Üheksa juhtumiuuringu põhjal selgitati välja
Housing First mudelil põhineva linnakvartali
olemuse
olulisemad
märksõnad,
mida
kirjeldati detailsemalt teoreetilise osa viimases
etapis “Linnakvartali kujunemine”. Teemade
alla kuulusid järgnevad kontseptsioonid:
avatus kogukonnale, paindlik struktuur,
fenomenoloogia, salutogeenne disain, biofiilia
arhitektuuris, kodutunne, taaskasutus ja
tänavakodutute kaasamine.

Avatus kogukonnale selgitab ligipääsetavuse
olulisust sotsiaalse ruumi loomisel, mida
aitavad analüüsi põhjal tagada linnakeskne
asukoht, autovaba kvartal, kuhu saab siseneda
mitmest tänavast, turvalised rattaparklad ja
ühistranspordi lähedus. Paindlik struktuur
käsitleb planeeringuid, mis annavad vabaduse
tulevikustsenaariumite teostamisel. Uurimise
käigus leiti, et antud kontseptsiooniga sobitub
SI süsteemi rakendamine, mille skelett tagab
hoonele pika eluea ning täitematerjaliga
lihtsustatakse kasutajate arvu või funktsiooni
muutumisel
hilisemaid
ümberehituse
protsesse. Fenomenoloogia peatükis kirjeldati
arhitektuursete
projektide
mõtestamist
abstraktsel tasandil, mille tulemusena selgus,
et inimese ja ruumi vahelise tugeva ühenduse
loomiseks tuleb projekteerimise käigus lähtuda
stsenaariumitest ja visualiseeringutest läbi
inimese silmade. Salutogeenne disain käsitles
SOC taseme ja tervisliku seisundi vahelist
seost, mistõttu selgitati stressivaba keskkonna
olulisust ning võimalikke aspekte, mis probleemi
vähendavad. Biofiilsed teooriad, mis toetavad
looduskeskkonna
tutvustamist
tehislikule,
olid aga tihedalt seotud salutogeense
arhitektuuriga,
mõjudes
lahendustes
tervendavalt inimese vaimsele seisundile.
Kodutunde kontseptsioonis lähtuti eesmärgist
julgustada erigruppe omavahel suhtlema.
Tulemus tagatakse suuremõõtmeliste mahtude
vältimisega, mis süvendavad külastajates
võõrandumist ja üksteisest kaugenemist ning
hubaste ja kompaktsete ruumide eelistamist.

Taaskasutuse
peatükis
kirjeldati
ringmajandusliku
mõtteviisi
rakendamise
vajadust arhitektuuris. Selgus, et COVID-19 tõttu
tühjana seisma jäänud hotellide ärakasutamine
kodutute majutamiseks on olnud toimiv
lahendus, mida saab edasi arendada ka muudes
kasutuseta jäänud hoonetes. Efektiivset
taaskasutuslikku
lähenemist
võimaldavad
olemasolevate
linnakesksete
hoonete
rekonstrueerimine, mis ei anna kõigest kodu
resotsialiseerujatele, vaid toetab ka piirkonnale
uue identiteedi ja kogukonnatunde andmist.
Viimase punktina kontseptsioonis analüüsiti
võimalust
tänavakodutute
kaasamiseks
ning
seeläbi
rehabilitatsiooniprotsessi
takistava stigmatiseerimise vähendamiseks.
Selgus, et võimaldades paindlikke ruume,
mis arhitektuursete lahenduste abil ei
sea
tänavakodutute
ööbimispaikades
rangeid reegleid ning aitavad kohaneda
sisekeskkonnaga, suudetakse
vähendada
antud sihtgruppi kuuluvaid isikuid.
Enamik riike kasutab kodutusega võitlemisel
Eestile sarnaselt trepisüsteemi, mistõttu on
Housing First mudelile vastavaid arhitektuurseid
lahendusi ülemaailmselt käsitletud vähe.
On väga tõenäoline, et ka meil mõistetakse
tulevikus strateegia muudatuse olulisust,
millisel juhul on võimalik toetuda antud töö
tulemustele. Kuna kirjeldused käsitlevad
mudeli arhitektuurset kontseptsiooni suures
pildis, võib tulevikus uurida iga kategooriat,
elamispindu, rehabilitatsiooni ja kogukonna
integreerimist, eraldiseisvalt.
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Illustratsioon 34. 3D-vaade hoovile. Autori joonis
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Illustratsioon 35. Vaade C. R. Jakobsoni tn hoonele. Autori foto
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Illustratsioon 36. Vaade sisehoovile. Autori foto

4. ASUKOHT

POLI
T
PARK SEIGONS

IORI

SONI

Otseselt ümbritsevad kvartalisisest hoonestust
vaid kaks tänavat: C. R. Jakobsoni ja J.
Kunderi. Gonsiori tänava automüra eraldab
kuuekorruseline paneelelamu ning F. Kuhlbarsi
tänavast lahutab neljakorruseline Muusa
majutus. Ülejäänud kahte tänavat kirjeldab
aga peamiselt 2-3-korruseline puitarhitektuur
ning kuni seitsmekorruselised kaasaegsemad
kortermajad. Hetkel katkestab J. Kunderi
hoonestus
tänavajoone,
lähtudes
vaid
kvartalisisesest elust.

J.

TA
RT
U

KU

UH

LB

AR

SI

C. R.

JAKO
B

Hoonestuse ajalugu ulatub 19. sajandisse,
kui aastal 1876 alustas seal tööd Tallinna
Presspärmivabrik (Kuningas, 2019). Seejärel on
ala kandnud mitmeid funktsioone: keskmeierei,
Põllumajanduslik Keskühisus Estonia, Tallinna
Piimakombinaat, Autotranspordi ja Maanteede
Ministeeriumi õppekompleks. Täna toimivad
kvartalis aga väiksemad äripinnad ja hostel.

ND

ER

F. K

Projektala asub Tallinnas, Kesklinna linnaosas,
Torupilli asumis, aadressil C. R. Jakobsoni tn
14 ja J. Kunderi tn 15. Lisaks kõikide asukoha
kriteeriumite täitmisele, on oluline märgata
tiheda liiklusega Gonsiori ja Tartu mnt vahelise
kvartali kadumist linnaruumis. Läbi aastate
on üritanud Astlanda Ehitus OÜ leida sobivat
lahendust paiga ellu äratamiseks, mis on
tänaseks leidnud suuna kortermajade ja
äripindade näol. Potentsiaalse asukohaga
kvartal suudab aga mahutada kõik kolm
Housing First mudelile vastavat funktsiooni:
elamispinnad, rehabilitatsioon ja tugiteenused
ning kogukonda integreeriva keskkonna.

I

MN

T

Linnakesksest asukohast hoolimata, jääb
lähim roheala, Politseipark, mõnesaja meetri
kaugusele.

Illustratsioon 37. Asendiskeem. Olemasolev olukord. Autori joonis
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Illustratsioon 39. J. Kunderi tänava puitarhitektuur. Autori foto

Illustratsioon 38. C. R. Jakobsoni ja J. Kunderi tänava nurga kaasaegne hoonestus. Autori foto
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Illustratsioon 40. J. Kunderi tänava puitarhitektuur. Autori foto

5. HOONESTUSALA, HOONE PAIKNEMISE
JA SUURUSE KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED
Detailplaneeringule vastavalt säilitatakse C. R.
Jakobsoni tänava kahe- ja kolmekorruselise
hoonestuse kest, millele on ette nähtud uue
skeleti näol ühe korruse lisamine. Neljast
korrusest kvartalisiseseId mahte kõrgemaid
ei projekteerita. Et J. Kunderi tänava
uushoonestuse neli tasandit sobituksid
keskkonda, on arvestatud vastasmajade
madalat,
kahekuni
kolmekorruselist,
hoonestust ning tänavajoone jätkumisel
ümbritsevaid nelja- kuni seitsmekorruseliseid
hooneid.

F. Kuhlbarsi tänavapoolne ühekorruseline
garaažikompleks kuulub koos järgnevatega
likvideeritavate objektide hulka:

Antud projekti eesmärk on taaskasutada
võimalikult suurt osa kvartalist. Kuigi
detailplaneeringus ei ole nõutud Gonsiori
tänavaga paralleelse tootmishoone säilitamine,
omab hoonestus sellegipoolest ajaloolist
väärtust, mistõttu ei kuulu likvideeritavate
objektide hulka. Antud hoone paikneb
lähestikku põhjapoolse Gonsiori tänava
kuuekorruselise kortermajaga, mistõttu on
välditud uute korruste lisamist ja sellega
kõrvalmajale langeva otsese päikesevalguse ja
vaate varjamist.

Uue hoonestuse suundade kujunemisel
on
arvestatud
olemasolevate
mahtude
paiknemisega ning J. Kunderi tänavajoone
jätkamisega. Säilitatava kestaga kahele
Jakobsoni tänava kortermajale ja Gonsiori
tänava hoonele lisandub neljas kortermaja
paralleelselt J. Kunderi tänavaga. F. Kuhlbarsi
tänava poolne kogukonnakeskus arvestab
olemasolevate hoonetega ning samuti J.
Kunderi tänavaga. Et keskus ei hakkaks piirama
kõrvalmaja vaadet ning lähtuks kodutunde
kontseptsiooni selgitusest, piirdub maapealne
maht kahe korrusega ning autode parkimiseks
ja lisaruumi andmiseks ühe maa-aluse
korrusega.

C. R. Jakobsoni tn 14 kõrvalhoone,
J. Kunderi tn 15/1,
J. Kunderi tn 15/2,
J. Kunderi tn 15/3,
J. Kunderi tn 15/4,
aadressita vare.

On oluline, et kvartal poleks suletud paik,
vaid võimaldaks ja kutsuks ligipääsetavate
lahenduste abil inimesi külastama. Seetõttu
on võimaldatud sissepääs kõikidest ala
ümbritsevatest tänavatest. Jakobsoni tänaval
on liikumine võimaldatud hoonesiseselt.
Kvartalisisene liikumine on turvaline ja
autovaba ning kutsub inimesi eelistama
transpordivahendina jalgratast.

Kui ajalooline pärmivabrik tööd alustas,
tegutsesid selle taga neli osanikku: krahv
Ewald von Ungern-Sternberg, krahv Ernst
Stackelberg-Isenhof, Tallinna I gildi kaupmees
Theodor Hofrichter ja insener Carl Schedl.
Antud nimed on projektis edasi antud neljale
kortermajale.
I Ernsti maja 		
II Theodori maja
III Ewaldi maja
IV Carli maja

V Zero Flat
VI Kogukonnakeskus

I
II
III

V

VI
IV

Skeem 1. Likvideeritavad objektid

Skeem 2. Uute mahtude suunad

Skeem 3. Avatus kogukonnale
Skeem 4. Hoonemahud
Illustratsioon 41. Mahtude kujunemise skeemid. Autori joonis
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Illustratsioon 42. Projekteeritav kvartal linnulennult aksonomeetrias. Autori joonis
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ERNSTI MAJA
01-05 		
ÄRIPINNAD
06 		
FUAJEE
07 		
PANIPAIGAD
08 		
PESURUUM
09 		
TEHNO- JA
		ABIRUUM
010 		
PRÜGIMAJA

GONSIORI

+ 7.05

THEODORI MAJA
11 		
ÄRIPIND
12 		
FUAJEE
13 		
PANIPAIGAD
14 		
TEHNORUUM
15 		
PESURUUM
16 		
JALGRATTAD
		JA KÄRUD

C. R. JAKOBSONI

010

07

02

01

04

03

± 0.00 = 9.05 ABS

06

08
05

09

14
15

12

+ 9.05

± 0.00 = 9.05 ABS

16

41
± 0.00 = 9.05 ABS

13

± 0.00 = 9.85 ABS

42

21

24

22

26

43

27

31

23

44

± 0.00 = 9.05 ABS

28

ÄRIPINNAD
FUAJEE
PANIPAIGAD
TEHNORUUM
PESURUUM
ABIRUUM
PRÜGIMAJA

CARLI MAJA
31 		
32 		
33 		
34 		
35 		
36 		
37 		

KOHVIK / TÖÖALA
FUAJEE
PESURUUM
TEHNORUUM
PANIPAIGAD
JALGRATTAD
PRÜGIMAJA

61

11

25

EWALDI MAJA
21-22 		
23 		
24 		
25 		
26 		
27 		
28 		

51
71

± 0.00 = 9.05 ABS

32

33

KOGUKONNAKESKUS
41 		
MULTIFUNKTSIONAALNE
		SAAL TÖÖTUBADEKS
		JA NÄITUSTEKS
42 		
LOENGUTE JA
		ÜRITUSTE SAALI
		ÕHURUUM
43 		
FUAJEE
44 		
RAAMATUKOGU

34
35
36

J. K

UN

DE

RI

37

ZERO FLAT
51 		
TÄNAVAKODUTUTE
		MAJUTUS
61 		
ÄRIPIND
71 		
JALGRATASTE
		PARKIMINE
		KVARTALISSE
		SISENEDES

Illustratsioon 43. Kvartali I korruse plaan / Asendiplaan. Autori joonis
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Illustratsioon 45. Ernsti maja korterid. Autori joonis
KANDEV SKELETT

A

A

VÄLISSEIN
MITTEKANDEV KORTERITEVAHELINE SEIN

01
02
03
04
05

06

VAJADUSEL LAMMUTATAV KORTERITEVAHELINE SEIN
SISESEINAD
OLEMASOLEV PAEKIVISEIN

ESIK
KÖÖGIALA
VANNITUBA
ERALDATAV
MAGAMISALA
ELAMISALA

3,3 m2
7,9 m2
3,0 m2
3,2 m2
11,2 m2

11
12
13
14
15

ESIK
ELAMISALA
KÖÖGIALA
VANNITUBA
MAGAMISALA

4,1 m2
11,8 m2
3,7 m2
3,7 m2
8,4 m2

+
06

RÕDU

KOKKU

3,9 m2
28,6 m2 + 3,9 m2

KOKKU

31,7 m2

Illustratsioon 44. Carli maja korterid.
Autori joonis

Illustratsioon 46. Carli maja struktuur aksonomeetrias.
Liimpuidust postid ja talad. CLT vahelagi. Autori joonis
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6. KONTSEPTSIOONIDE
RAKENDUS
6.1. PAINDLIK STRUKTUUR

6.2. BIOFIILSED TEOORIAD

6.3. SALUTOGEENNE DISAIN

6.4. TÄNAVAKODUTUTE KAASAMINE

Antud projekt koosneb neljast kortermajast:
kolm nendest rakendab olemasolevat
paekiviseina kestana ning vaid üks hoone
on täiesti uus. Skeleti idee on aga kõigil
ühine. Vältides võimalikult palju kandvaid
seinu
ning
kasutades
alternatiivina
liimpuidust postide ja talade süsteemi, on
lihtsustatud tulevikus korterite liitmine ja
laiendamine. Vältimaks aga SI-struktuuride
tavapäraselt
radikaalseid
lahendusi,
rakendati koridori ja korterite eraldamiseks
postide asemel kandvat ristkihtliimpuidust
seina. Rõdude konstruktsioonid on aga
eraldatud hoonesisesest struktuurist, et
vältida külmasildu. Kogukonnakeskus ja
kvartalikesksed äripinnad jätkavad Carli maja
põhjal liimpuidust postide ja talade süsteemi,
mis võimaldab rakendada ruumiplaneeringus
avatud ja sidusaid lahendusi. Täitematerjalina
on kasutatud puitkarkassi.

Oluline osa elamispindade projekteerimisel
on biofiilsetel teooriatel, mis väljendavad
looduskeskkonna positiivset mõju vaimsele
tervisele. Seetõttu on uue hoone, Carli
maja, koridorist avanevad vaated suunatud
rohelisele hoovile ja kogukonnaaiale. Rõdu
omamine võimaldab aga tekitada oma
privaatne rohenurk. Ülejäänud kolmes
kortermajas ei olnud võimalik rõdu planeerida
olemasoleva jäiga kesta tõttu, mistõttu on
tekitatud poolprivaatne roheala elanikele
teise korruse tasandil. Sildade eesmärk
pole vaid pakkuda mugavat väljapääsu
looduskeskkonda, aga ka ühendada erinevaid
funktsioone.

Salutogeense disaini eesmärk on luua ruum,
mis keskendub stressivabale keskkonnale,
mistõttu peavad lahendused võimaldama
mitmekülgse
privaatsusastmega
ruume
ja
nende
sidumist.
Oluline
ühendustee korteritest on loodud uue
kogukonnakeskusega, mis sisaldab lisaks
kommuuni integreerivatele ruumidele ka
tugiteenuseid rehabiliteerujatele. Protsessis
keskendutakse kvartalisiseselt peamiselt
kaudsele rehabilitatsioonile ning otsene
lähenemine piirdub taastumise alguse ja
suunamise teekonnaga, et vältida kvartalis
viibides
tervishoiuasutuse
tunnetust.
Ühiskondlikus kasutuses sisekeskkond väljub
keskusest, jaotudes üle terve kvartali esimese
korruse tasandi. Ühekorruselised avaliku tsooni
mahud jaotavad ulatusliku sisehoovi neljaks
väiksemaks, mis aitavad tugevdada ühtsust ja
omavahelist suhtlust. Lisaks on iga kortermaja
esimesele korrusele planeeritud osaline
äripindade ala.

Kvartalis on rakendatud tänavakodutute
abistamiseks
loodud
Zero
Flat
kontseptsiooni, mis öisel ajal võimaldab
abivajajatele majutust ning päeval mahutab
tegutsema vabatahtlikke. Antud funktsiooni
realiseerimiseks
rakendati
varemetes
hooneosa Jakobsoni ja Kunderi tänava
nurgal. Lagunenud vorm andis eelise
mugava ühenduse loomiseks sise- ja
väliskeskkonnas.
6.5. FENOMENOLOOGIA
Fenomenoloogia edasi andmiseks on
projekti visuaalne ülesehitus lähtunud
võimalikult graafilisest lähenemisest, mis
aitab tugevamalt tajuda kontseptsioonide
sügavust ning tunnetust.
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122

123

91 THEODORI MAJA KORTERID
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124

+ 4.00 = 13.05 ABS

125

101 EWALDI MAJA KORTERID
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131

111 CARLI MAJA KORTERID
KOKKU 30 KORTERIT
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KOGUKONNAKESKUS
121 LOUNGE / OOTEALA
122 AATRIUM
123 NÕUSTAMISKABINET
124 GRUPITERAAPIA
125 LIGIPÄÄS ARVUTITELE
126 PRIVAATSED TÖÖALAD
127 RAAMATUKOGU

131

101

131 KOGUKONNAAED
127

141 ZERO FLAT
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141

111

Illustratsioon 47. Kvartali II korruse plaan. Autori joonis
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+ 16.50

+ 11.60

+ 9.40

+ 7.80

+ 4.00

± 0.00 = 9.05 ABS

- 4.00

Illustratsioon 48. Lõige 1-1. Carli maja ja kogukonnakeskuse ühendumine. Autori joonis
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Illustratsioon 49. 3D-vaade Carli majast hoovile. Autori joonis
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Illustratsioon 50. 3D-vaade kogukonnakeskusele. Autori joonis
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