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Eestikeelset kirjandust taastavate ja tervendavate maastike kohta on suhteliselt 

vähe. Veel vähem leiab informatsiooni Eesti haiglate juurde rajatavate vastavate 

maastike kohta, kus kasutajaskond on väga laia ja väga erinevate vajadustega. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate haigla keskkonda külastavate ja seal 

viibivate inimeste vajadused taastavates ja tervendavates maastikes ning 

sarnasuste leidmine, et pakkuda taastavat keskkonda rohkem kui ühe kasutaja 

grupile. 

Olulist informatsiooni taastavate ja tervendavate aedade, nende kasutajate ja 

erinevate aia ja maastike liikide kohta omandati läbi erialaste teadusartiklite ja 

uuringute. Projektala analüüsiks kasutati kaadimaterjale, projektalal vaatluste 

tegemist ja informatsiooni kogumist internetist. 

Töö tulemusena selgus, et üldiselt on kasutajate ruumi- ja keskkonnavajadused 

taastavates ja tervendavates keskkondades sarnased, aga erinevad väikeste 

nüansside poolest. Selleks, et luua vastavaid keskkondi haiglate juurde 

erinevatele kasutajatele, peab antud nüansse arvestama. Samas on ka 

kasutajaid, kelle ruumilised ja keskkonna vajadused on niivõrd erinevad, et nad 

vajavadki omaette ruumi selleks, et toimuks kvaliteetne ja täielik taastumine ja 

tervenemine. 

Sarnast, kasutajate vajadustest lähtuvaid, laiahaardelisemaid tervendavaid ja 

taastavaid keskkondi suuremate haiglate juurde, luuakse Eestis harva. Käesolev 

töö võib pakkuda juhtnööre antud ruumide loomisel olukordades, kus kasutajaid 

on palju ja ruumi vähe. 

Märksõnad: haiglamaastik, tervendav keskkond, keskkonnanõuded, 

keskkonnapsühholoogia, haiglamaastike kasutajad  

 



3 

 

 

Estonian University of Life 

Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Kristjan Talistu Specialty: Landscape architecture (439) 

Title: Spatial requirements for hospital users in healing and restorative 

environments in an example of Tartu University Hospital 

Pages: 78 Figures: 5 Tables: 1 Appendixes: 0 

Department:                              Institute of Agriculture and Environmental Sciences 

Field of research:                      Hospital landscapes and environmental psychology 

Supervisors:                              Peeter Vassiljev (MSc) 

Place and date:                         Tartu 2017 

There is very little literature available in Estonian language about healing and 
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 Aim of the thesis is to identify different user groups and their needs in restorative 

and healing environments and find similarities to provide environments for more 

than one user group. 

Information about different healing and restorative environments, their users and 

needs were compiled through scientific articles and surveys. For identifying the 

existing features and possibilities of the project area map analysis, site visits and 

information search from the internet were conducted. 

As a result it can be concluded that in general, environmental requirements for 

different users are similar. But can be differentiated through details in that space. 

To create healing and restorative environments in hospital settings for large user 

groups, these details must be recognized. But there are users whose needs of the 
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1. SISSEJUHATUS 

Taastavad ja tervendavad keskkonnad haiglate kavandamisel on osades riikides 

nende loogiline osa, millele pühendatakse sama palju aega ja raha kui hoone 

enda loomisele. Näiteks on Ühend Kuningriikides, aga ka mõnes teises riigis, 

nõue, et haigla hooneid ja sealseid väliruume võivad kavandada ainult vastavat 

litsentsi omavad inimesed. See tähendab, et arhitekt, kes hoonet või sinna juurde 

kuuluvat väliruumi kavandab, on kursis haiglate spetsiifikat puudutavate 

eripäradega. Ta on kursis antud keskkonnas töötavate, seal viibivate patsientide, 

aga ka nende lähedaste inimeste vajadustega.  

Suuremaid haiglahooneid, kuhu juurde oleks võimalik koos hoonega rajada 

samaaegselt ka tervendavaid ja taastavaid maastikke, planeeritakse ja ehitatakse 

Eestis harva. Renoveeritavate haiglate juurde, aga rajatakse juba keskkondi, kus 

näiteks töötajad või patsiendid saaksid aega veeta väljaspool tavapärast haigla 

keskkonda (enamasti ei ole tegemist tervendava või taastava keskkonnaga). 

Sellise tegevusega luuakse lisaväärtust nii haiglale endale kui ka seal viibivatele ja 

külastavatele inimestele. 

Kuna haiglaid külastavate ja seal viibivate inimeste vajadused taastavate ja 

tervendavate keskkondade järele on erinevad, rajatakse antud keskkond tavaliselt 

ainult ühele, maksimaalselt kahele kasutajaskonnale. Sellest tulenevalt, püüab 

antud magistritöö leida seoseid erinevate haiglakeskkonnas viibivate inimgruppide 

vahel ja pakkuda välja võimalusi ja keskkondi, kus ja kuidas erinevate ruumi ja 

keskkonnavajadustega inimesed saaksid koos viibida nii, et keskkond toimiks 

taastava ja tervendavana kõigi jaoks. 

Eesmärgi saavutamiseks tutvuti taastavate ja tervendavate keskkondadega 

üldisemalt. Töötati läbi erinevate autorite koostatud vastavasisulisi teadusartikleid 

ja teostatud uuringuid. Ilmunud kirjanduse ja erinevate uurimuste toel koguti kokku 

põhimõtted, mida rakendatakse taastavate keskkondade loomisel ja tervendava 

efekti saavutamisel. Otsiti välja erinevate taastavate maastike tüübid, millest 

selgusid erinevate maastiku tüüpidele iseloomulikud elemendid, nende tunnused 

ja võimalikud paiknemised haigla osakondade suhtes. Selgitati välja haigla 

kasutajad ja nende ruumilised vajadused, mis koondati kokkuvõtlikuks tabeliks. 
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Tabelist saadud informatsiooni põhjal loodi kontseptsiooniskeemid, erinevate TÜ 

Kliinikumide osakondade kohta ja sinna juurde pildiseeriad (meeleolupildid), 

iseloomustamaks antud keskkondi või neis leiduvaid elemente. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisküsimust: millistel tingimustel 

toimub inimese vaimse ja füüsilise tervise paranemine, millised on erinevate 

haiglat külastavate ja seal viibivate inimeste vajadused füüsilist ja vaimset 

tervenemist soosivate keskkondade suhtes, kuidas ja kas on võimalik rajada 

tervendavaid ja taastavaid keskkondi kitsastes, linnalikes keskkondades olevate 

haiglate juurde? 

Tahaksin tänada oma juhendajat, Peeter Vassiljevit, kes suunas mind antud töö 

tegemisel oma teadmiste ja juhendamisega. 
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2. ROHEALADE TAASTAV VÕIME 

Kui räägitakse taastavatest keskkondadest siis peamised ja kõige tuntumad 

teooriad, millele viidatakse on Kaplanite ART (Attention Restoration Theory) ehk 

tähelepanuvõime taastamise teooria ja Ulrich-i teooria, mis käsitleb evolutsioonist 

tulenevaid tegureid taastumise võimalikkuse kohta, aga ka tema teooria haigla 

akende vaadete kohta (Bengtsson ja Grahn, 2014). 

 

2.1 Kaplanite ART (Attention Restoration Theory)- Tähelepanu taastamise 

teooria      

Kaplanite ART keskendub taastavate keskkondade psühholoogilistele teguritele, 

aga ka nende kvalitatiivsetele tunnustele. Kaplanite põhiline seisukoht on, et 

inimesel esineb kahte sorti tähelepanu- suunatud tähelepanu ja tähelepanu, mis ei 

nõua inimeselt erilist pingutust. Selline, mis on inimese jaoks paeluv ehk 

sundimatu tähelepanu. Tegemist on tähelepanuga, mis ei nõua keskendumist. 

Suunatud tähelepanu nõuab vaimset pingutust. Üldjuhul on seda sorti tähelepanu 

või taju peale surutud ja ei tulene vaatleja või tajuja omast vabast tahtest. See 

tähendab, et objekt, millele keskendutakse, ei ole inimese jaoks piisavalt huvitav ja 

kurnab teda oluliselt rohkem kui talle huvi pakkuv objekt. Liigne suunatud 

tähelepanu võib tekitada vaimset kurnatust, mis pikemas perspektiivis võib 

osutuda oluliseks teguriks vaimses läbipõlemises. Samas, kui inimesel puudub 

suunatud tähelepanu, väheneb tema tähelepanuvõime keskenduda mingile 

kindlale ülesandele või objektile. Vabast tahtest tulenev tähelepanu suudab 

taastada tasakaalu, mille liigne suunatud või sunnitud tähelepanu on rikkunud 

(Kaplan ja Kaplan, 1989). Teisisõnu, objekt või tegevus, mis on inimese jaoks 

paeluv, ei ole vaimselt kurnav, vastupidiselt kontsentreeritud tähelepanu nõudvale 

objektile või tegevusele. 

Erineva iseloomuga inimestel võivad vaimse kurnatuse tagajärjed olla erinevad: 

ebatäpsus, impulsiivsus, närvilisus, ebainimlikkus jms (Herzog et al., 2003, Marcus 

et al., 2014). Töö, mis nõuab kindlat tähtaega on tunduvalt pingelisem, kui töö, 

millel tähtaeg puudub. Tähtaja lähenedes kasvab pinge, mis omakorda muudab 
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inimese tähelepanematuks detailide suhtes. Täpsust nõudvate ülesannete juures 

on äärmiselt oluline, et töö tegija oleks hoolikas ja suudaks eksimusi vältida. 

Keskkonna suur ulatus või rikkalikkus võimaldab inimesel tekitada temas tunde, et 

ta viibib kuskil eemal. Kaplanite sõnul on keskkond, kus selline tunne tekiks, „kui 

teine maailm“. Ruum, kus antud tunne tekib, peab olema piisavalt detailirohke ja 

võimaldav, et soodustada ringi uudistamist ja uitamist ning paeluma seal viibijat. 

Eemal olek stressirohkest situatsioonist võib olla füüsiline, näiteks jalutuskäik 

looduses või suuremat sorti ettevõtmise näol hoopis reisimine oma igapäevasest 

keskkonnast eemale. „Ära olek“ pruugib olla ka pelgalt visuaalne, mis võib 

tähendada pilgu pööramist aknast välja, mõne foto või maali vaatamist. Eemal 

viibimise tunne saab olla ka mentaalne, mis tähenda, et inimene kujutab ette 

olukorda või kindlat kohta, kus ta viibida tahaks. „Ära oleku“ tunne ei tähenda mitte 

midagi muud, kui inimese tähelepanu hajutamist või kõrvale juhtimist igapäevasest 

stressi tekitavast tegurist (Bodin ja Hartig, 2003). 

Paeluvus tekib keskkonnas, mis on piisavalt huvitav, et hoida seal viibija 

tähelepanu mingil kindlal objekti või tegevusel. Antud objektiks võib olla mõni 

looduslik element, näiteks taimed, linnud, loomad või inimese poolt loodud objekt 

näiteks skulptuur. Paeluv võib olla ka keskkond, mis soodustab mõtlemist või 

millegi loomist (Bodin ja Hartig, 2003). Paeluvus on alateadlik tegevus, mis ei nõua 

pingutust. Tegevus, mis aitab kaasa vaimsest kurnatusest taastumisele (Felsten, 

2009). 

Keskkonna kooskõla inimese ootustega. Inimestel on alati mingid ootused 

keskkonna suhtes, kuhu nad suunduvad või kus nad viibivad. Keskkond peab 

toetama seda tegevust, mida inimene teeb või püüab teha. Näiteks, kui suundume 

paika, kus loodame üksinda olla ja keskkond seda ka võimaldab, on ootused 

kooskõlas keskkonna pakutavaga (Falsten, 2009; Bodin ja Hartig, 2003). 

ART ei eelda, et kõik looduskeskkonnad on ühtemoodi taastava toimega. Näiteks 

ei toimu vaimsest kurnatusest taastumist looduslikus keskkonnas, kui inimene 

tajub teda ümbritsevat ruumi ohtlikuna (Scopelliti & Giuliani, 2004). Taastumine 

toimub ka linnakeskkonnas, aga seda tavaliselt väiksemas ulatuses. 
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2.2 Rodger Ulrich 

2.2.1  Evolutsiooniline teooria taastumisest 

Ulrichi teooria taastumise kohta pöörab tähelepanu inimeste 

keskkonnaeelistustele ja nende seostele taastumise efektiivsusega. Ulrich väidab 

(Lengen, 2015), et keskkonnast tulenev vaimse taastumise ulatus ja tulemus 

sõltub sellest, milline on inimese seos ja häälestatus antud keskkonna suhtes. 

Sellest tulenevalt, kas inimene suhtub keskkonda, kus ta viibib, positiivselt või 

negatiivselt, on mõjutatud ka tema taastumise lõpptulemus. 

Vaimse taastumise võimaliku ulatuse ja kvaliteedi linnas määrab tema taimestik 

(ka taimestiku paiknemine ja kogus), materjalide kasutamine ja muude ruumiliste 

tegurite koosmõju (Nordh, 2009., Marcus et al., 2014). Näiteks väldime, kas siis 

teadlikult või alateadlikult, tänavaid ja piirkondi, mis on liigselt metsistunud, üleliia 

risustatud või pimedal ajal väga halvasti valgustatud. Sellised ruumid ja olukorrad 

tekitavad lisa pingeid, mis muude tegurite koosmõjul võivad tekitada stressi.  

2.2.2  „Vaade läbi akna“ teooria 

Ulrichi 1984. aastal teostatud uuringute kohaselt paranesid patsiendid, kelle palati 

akendest avanes vaade rohealale, sapipõie operatsioonist kiiremini ja väiksema 

koguse valuvaigistitega kui need, kelle akendest oli vaade telliskivi- või siis 

vastasmajaseinale. Ulrichi teooria paikapidavust katsetas Sherman 2005. aastal 

avaldatud artiklis, kus ta kordas katset. Akende vaadete asemel kasutas ta seinale 

kinnitatud suuremõõtmelisi fotosid. Tulemused olid sarnased. Patsiendid, kelle 

toas olid loodusvaadetega pildid, paranesid operatsioonist kiiremini kui need, kelle 

tubades paiknesid pildid muudest, mitte looduslikest objektidest (Sherman et al. 

2005). Selliste tulemustega võis Sherman väita, et alati ei pea olema otsest või 

füüsilist kontakti elusloodusega, piisab ka niinimetatud „teeseldud loodusest“, mida 

tajutakse piisavalt reaalsena, et toimuks täielik ja kiirem taastumine. 

Uuringud ja vaatlused (Tyrväinen et al., 2014) on kinnitanud, et kontakt loodusega 

mõjub inimesele positiivselt vaimsest kurnatusest taastumisel, aga aitab terveneda 

ka füüsiliselt. Kontakt loodusega on lausa hädavajalik inimese hea tervise ja üldise 

heaolu nimel (Marcus et al., 2014). 
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2.3 Platseebo efekt- visuaalselt esteetiline keskkond 

Mitmete kommertslike ruumide- hotellide, kaubanduskeskuste, restoranide, 

kasiinode jne. arhitektid teavad, kuidas me mõtleme, käitume ja ennast tunneme 

keskkonnas, mis on esteetiliselt meeldiv ja meeldejääv. Atraktiivne, disainilt ja 

funktsioonilt detailideni läbi mõeldud, korrapäraselt hooldatud tervishoiukeskkond 

kinnitab seal viibijaile, et temale pööratakse maksimaalselt tähelepanu ja ta saab 

parimat võimalikku ravi. Keskkonna füüsilist meeldivust nii sise- kui ka väliruumi 

mõistes on otseselt seostatud stressi vähenemise, patsiendi rahulolu ja tajutava 

kõrgekvaliteedilise hoolekandega (Marcus et al., 2014). 

„Kui sa tunned ennast paremini sellest, et sa usud, et miski sind tervendab või 

tekitab sinus hea enesetunde, olgu selleks siis kas mõni ravim, isik kellega kokku 

puutud, protseduur või kindel koht, tajud sa platseebo efekti“ (Sternberg, 2010). 

 

2.4 Jay Appletoni perspektiiv-varjupaiga teooria 

Perspektiiv-varjupaiga teooria on välja arendanud Jay Appleton, kelle peamine 

fookus on suunatud inimese turvatunde ja esteetilise väärtuse omavahelisele 

suhestumisele. 

Appletoni teooria keskkonna esteetika kohta väidab, et inimese eelistus nii kunsti 

kui ka looduskeskkonna suhtes sõltub sellest, millised on tema väljavaated 

ellujäämisele (Marcus et al., 2014). Kuigi tänapäeval inimene ei sõltu enam nii 

palju keskkonnast ega ka looduslikest andidest, kui meie esivanemad, eelistab ta 

siiani alateadlikult situatsioone ja keskkondi, mis pakuvad talle piisavalt 

turvatunnet, toitu, vett, valgust jne. Sellest tulenevalt väldime me olukordi, mis 

võiksid meile, kui inimestele, olla potentsiaalselt ohtlikud. Näiteks pimedaid 

tänavaid. Me eelistame olukordi, kus meil on hea ülevaade ümbritsevast ruumist, 

kus viibime. 

Antud teooria järgi on kõige eelistatumad just sellised paigad, kus inimesel on hea 

ülevaade tema ümber toimuvast ning ta tunneb ennast antud olukorras turvaliselt. 

Appletoni teooria rakendumist ja tõestust võime jälgida linnakeskkonnas, 

vaadeldes kahte pinki, kus ühe pingi seljatoe taga on näiteks mõni kõrgem põõsas 
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ja teise taga mitte midagi. Esimesena leiab alati kasutust pink, mille seljatagune on 

kaitstud. Inimene tunneb ennast antud olukorras turvaliselt. Tal on hea ülevaade 

sellist, mis toimub tema ees ja kõrval, samas teades, et põõsas pakub talle 

turvalist seljatagust (Gehl, 2010). 
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3.  TERVENDAVATE JA TAASTAVATE MAASTIKE JA AEDADE LIIGID NING 

NENDE ELEMENDID 

Erineva iseloomuga maastikel, aedadel ja ruumil üldisemalt on erinevad efektid 

inimese tajule. Maastiku tunnetust mõjutavad väga paljud faktorid: müra, valgus, 

taimestik, materjalid jne. Käesolevas peatükis on välja toodud peamised tegurid ja 

nende mõju inimesele. 

Kui planeeritakse taastava toimega keskkonda linnaruumi, peab erilist tähelepanu 

pöörama stressi tekitavatele faktoritele, nagu näiteks müra, erinevad 

ebameeldivad lõhnad, heitgaasid, aga ka ruumi üldisele tunnetusele 

(inimmõõtmele). Uuringud on kinnitanud (Evans, 2003., Marcus et al., 2014), et 

müra, mida inimene ise ei ole võimeline kontrollima, näiteks lennukite või tiheda 

autoliikluse tagajärjel tekkinud müra, soodustab vaimset ebastabiilsust ja abituse 

tunnet, mis pikemas perspektiivis võib muuta inimese vägivaldseks (Evans, 2003). 

Näiteks on loodud Hollandis Buitenschot Park, mille eesmärgiks on vähendada 

Amsterdami lennujaama, Schipholi, poolt tekitatud müra lähedal asuvas 

elamupiirkonnas. Müra vähendava meetmena on antud projektis kasutatud 

pinnasest valle, mille pinnad peegeldavad müra elamupiirkonnast eemale. 

Joonis 1: Lennukite poolt tekitatud müra vähendav meede (www.landezine.com) 

http://www.landezine.com/
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Foto 1: Buitenschot Park (www.landezine.com) 

 

3.1 Aia- ja maastikutüübid 

Alljärgnev aia ja maastike tüüpide ülevaade tugineb suuresti Clare Cooper Marcusi 

ja Naomi A. Sachs-i (2014) loodud ja kirjeldatud maastiketüüpidele, tuues välja iga 

keskkonna tüübi tugevused ja nõrkused.  

3.1.1  Vaadeldavad maastikud 

Jälgitavad või vaadeldavad aiad ja maastikud on enamasti oma olemuselt lihtsad, 

neid on meeldiv vaadata, nii kohapeal olles kui ka eemalt akendest (Balode, 

2014). Looduse vaatlemine (ka looduspiltide) aitab vähendada stressi, tekitab 

vaatlejas positiivse enesetunde ja võib kaasa aidata ka haigusest taastumisele 

(Laumann, 2001). Seda sorti maastiku eesmärgiks on tekitada vaatlejais positiivne 

enesetunne, mille läbi paraneb ka inimese enesehinnang ja üldine rahulolu. Alati 

on võimalik antud maastiku tüüpi täiendada erinevatele meeltele mõeldud 

elementidega. Näiteks helidega (looduslikud), tekstuursete pindadega, taimestiku 

või vee-elemendiga.  

Vee-element võiks olla vaadelavas aias üheks fookuspunktiks. Vett peetakse 

rahustavaks ja meeldivaks visuaalseks elemendiks. Tihti pööratakse uuringutes 

tähelepanu sellele, et keskkond, kus on olemas mõni vee-element (järv, oja, 

http://www.landezine.com/
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purskkaev vms.) on toimunud kvaliteetsem ja kiirem kurnatusest ja üle töötamisest 

taastumine. Keskkonnad, kus vesi on olemas olnud, on tihtipeale tekitanud ka 

äraoleku tunde (Wang et al., 2016), mis on oluline vaimsest kurnatusest 

taastumisel. 

3.1.2  Suured ja hoomamatud maastikud 

Hoomamatuks võib maastik muutuda siis, kui tegemist on mõne uusarendusega 

väga suurel maa-alal. Hoonetevahelised ruumid võivad tihti jääda tähelepanuta, 

kui planeeritakse ainult hoonestust. Tühermaadele projekteerides tuleb silmas 

pidada väliruumi kasutajaid. Mõelda tuleb inimkeskselt- inimmõõdus. Kui sellega ei 

arvestata, võib ruumist saada roheline kõrb, mida kasutatakse väga harva või 

üldse mitte. 

Sellise ruumi õigel ja mõtestatud kujundamisel on võimalik haljastusega siduda 

erinevate hoonete vahelisi ruume, luues illusioone teekonna pikkustest erinevate 

funktsioonide vahel ja siduda neid visuaalselt. Selliselt ala kujundades on võimalik 

luua niinimetatud campus- tüüpi keskkond. Võib juhtuda, et antud maastikke on 

kallis hooldada ja hoida neid sellisena nagu nad on loodud olema (Yücel, 2013). 

3.1.3  Laenatud maastikud 

Tervishoiu asutuse akendest nähtav looduslik roheala, linnapark või rohekoridor, 

mahajäetud piirkond, kus loodus on oma osa võtnud, nimetatakse laenatud 

maastikuks (Marcus et al., 2014). Tegemist on piirkonnaga, mis otseselt ei kuulu 

tervishoiuasutuse juurde ja ei ole kujundatud taastavaid põhimõtteid arvestades, 

aga mis sellegi poolest tõmbab positiivselt tähelepanu. Tuues vaheldust nii 

patsientidele kui ka haigla personalile.  

Selliste alade suureks plussiks on nende võime pakkuda loodusliku ilmega 

keskkonda ilma lisakulutuseta haiglale. Enamasti on tegemist mõne läheduses 

oleva pargiga, mis on avaliku funktsiooniga. Sellest lõikavad kasu nii inimesed, 

kes jälgivad maastikku ja sealseid inimesi akendest (enamasti haiglas 

ambulatoorsel ravil viibivad patsiendid), aga ka need, kellel on võimalik füüsiline 

kokkupuude pargiga (haigla töötajad, külastajad ja linnakodanikud).  
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3.1.4  Loodus- ja rekreatsioonialad. 

Selliseid keskkondi üldjuhul spetsiaalselt haiglate juurde ei looda, küll aga võime 

neid leida nende lähedusest, aga ka piirkondadest, kuhu on koondunud rohkem 

inimesi, näiteks elamupiirkonnad. Kasu neist võivad lõigata peaasjalikult haigla 

töötajad, kes lõunapauside ajal saaksid teha lühemaid jalutuskäike (Marcus et al., 

2014). Samuti on sellised paigad ideaalseks lühemaks jalutuskäiguks 

patsientidele, kes viibivad haiglas pikemalt ja soovivad neid vaatama tulnud 

lähedasega privaatsemalt aega veeta välikeskkonnas. 

Rekreatsioon on tähtis tegur stressitaseme alandamisel, aga ka tööst tingitud 

kurnatusest taastumisel ja üldise füüsilise enesetunde parandamisel (Buchecker ja 

Degenhardt, 2015; Hartig et al., 2003). Rekreatsioonirajad võivad ära kasutada 

olemasolevat looduslikku keskkonda, kuhu on väheste vahenditega võimalik luua 

piisavalt turvalisi käimis- ja jooksuradu. Samuti võivad loodusrajad pakkuda ka 

haridusliku väärtust, näiteks infotahvlite näol. 

Foto 2: Sanatooriumi parkmetsas olev terviserada 
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3.1.5  Ees- ja tagaaiad. 

Nagu ka nimi viitab on tegemist kas maja ees või maja taga paikneva aiaga. 

Eesaiad paiknevad üldjuhul hoone peasissepääsude läheduses. Üldjuhul on 

sellised paigad visuaalselt meeldivad. Eesaed, peaks looma hea esmamulje 

haiglast, hooldekodust või mõnest muust asutusest, kuhu saabutakse (Marcus et 

al., 2014). 

Eesaed paikneb enamasti sissepääsu läheduses ja on ligipääsetav väga paljudele 

(külastajad, töötajad ja patsiendid). Eesaed on hea alternatiiv muidu kasutule 

pinnale hoone ees. Tihti saab just see koht kõige populaarsemaks patsientide 

jaoks, kes ei ole ise võimelised kaugele liikuma. Võib juhtuda, et parkimine hoone 

ees muutub prioriteetsemaks, mille tulemusel ei täida piirkond enam oma 

eesmärki. Sellisel juhul on ta muutunud lihtsalt sissepääsu tähistavaks kohaks.  

 

Foto 3: Saksamaal paikneva RWTH Acheni ülikooli kliinikumi sissepääs. Visuaal HENN ja C.F. 

Møller Arhitektide võidutööst. (www.archdaily.com) 

Nagu nimigi viitab, paiknevad tagaaiad hoone tagumisel küljel. Tagaaed võib 

pakkuda vaiksemat pelgupaika kui seda teeb eesaed. Kui aia kujundamisel on 

eeskujuks võetud pigem koduaiale sarnanev keskkond, võib tagaaed luua tuttava 

atmosfääri haiglas viibivate inimeste jaoks. 

http://www.archdaily.com/
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3.1.6  Sisehoovid 

Tihti paiknevad sisehoovid hoone mahu osas ja on ümbritsetud kas kahest või 

neljast küljest akendega. Tihti luuakse sisehoove selleks, et tuua hoone 

kaugematesse osadesse päevavalgust. 

Ideaalis peaks sisehoov olema nähtav kohe haiglasse sisenedes. Inimesed, kes 

saabuvad haigla keskkonda, peaks kohe teada saama sellise koha olemasolust 

(Marcus et al., 2014). Sisehoovid aitavad kaasa majas orienteerumisele, aga 

pakuvad ka tuule- ja päikesevarju seal viibijaile. Sellise hoone sisese elemendiga 

on võimalik luua atraktiivseid vaateid akendest. Rohelised vaated tulevad kindlasti 

kasuks kohtades, kus viibivad hospitaliseeritud patsiendid. 

 

Foto 4: Washingtoni osariigis, Issaquah’s paiknev Rootsi meditsiinikeskuse sisehoov 

(www.contactdesign.com) 

  

http://www.contactdesign.com/
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3.1.7  Hoonet vööna ümbritsev aed 

Tihti on hoonet ümbritsevale aiale ligipääs rohkem kui ühest kohast. Ideaalis 

peaks seda sorti aeda pääsema kõikidest välja viivatest ustest. Hea ligipääsetavus 

muudab aia atraktiivseks töötajate seas, kellel üldjuhul ei ole aega, et kaugemale 

minna. Samas pakub aed võimalust ka eakamatele enda liigutamiseks värskes 

õhus, kuna rada lookleb ümber hoone ja on võimalus igal ajal naasta hoonesse. 

Sama võimalus on ka näiteks 

haiglas viibival patsiendil, kes 

soovib lühemat jalutuskäiku ette 

võtta teda haiglasse vaatama 

tulnud lähedase saatel. 

Oma kompaktsuse poolest 

sobivad hoone perimeetrisse 

planeeritud aiad just sellistesse 

kohtadesse, kus on vähe ruumi. 

Ruumi kitsikuse või hoone 

läheduse tõttu ei paku antud aia 

tüüp haigla keskkonnast 

eemaldumise tunnet, mida on 

võimalik saavutada suurematel 

rohealadel. 

Foto 5: Rootsis, Huddinges paiknevat psühhiaatriakliinikut ümbritsev roheline vöö 

(www.landezine.com) 

  

3.2 Struktuurilt lihtsad, arusaadavad maastikud.  

Kujundatud maastik ei tohi olla keeruline, ta peab olema kergesti hoomatav, 

jälgitav ja mõistetav. Samas, ei tohi ta muutuda liiga lihtsaks. Maastik peab jääma 

inimese jaoks huvitavaks (Berg, 2007). Ilma struktuuri ja teatava ulatuseta ei täida 

ta oma eesmärki. 

Näiteks nn. söödavad aiad, mis oma olemuselt ja struktuurilt on väga selged ja 

lihtsasti mõistetavad. Söödavad aiad on väga olulised ja soovituslikud elemendid 

http://www.landezine.com/
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haiglate, õppeasutuste ja muude sarnaste keskkondade läheduses. Läbi seda 

sorti aia tüübi õpivad inimesed oma toitumisharjumusi tundma. Inimene õpib 

tundma toitu, mida ta tarbib ja mille eest ta hoolitseb. Protsessi käigus tihtipeale 

unustatakse oma argised mured ja haigused. Õige toitumine on inimese vaimse ja 

füüsilise tasakaalu lahutamatu osa.  

 

3.3 Sotsiaalne ruum 

Teraapilised maastikud on ajas ja ruumis muutuvad. Neis on elemente, mis 

võimaldavad sotsiaalset läbikäimist, ruumi isikupärasemaks muutmist, aga ka 

objekte, mille valmimisele saavad patsiendid ise kaasa aidata või loovad need 

hoopis ise. Selliseid ise loodud objekte hoitakse ja nende eest hoolitsetakse. 

Näiteks võivad käsitletavad objektid olla hooajalised aiad või koos loodud 

kunstiteosed, mida on hea meenutada ja seostada positiivsete emotsioonide või 

sündmustega. Sellised objektid on oluline ja mingil määral ka hädavajalik osa 

kliinikumi osakonnas, kus tegeletakse patsientidega, kellel on vaimseid 

probleeme, näiteks psühhiaatriakliinik (Wood et al., 2015). Positiivseid emotsioone 

loovad sündmused (positiivsed mõtted ja suhtumine) aitavad ka haigusest 

nõrgestatud organismil kiiremini taastuda, luues aluse platseebo efekti tekkeks. 

Suureks plussiks ja tervenemisele kaasa aitavaks teguriks on inimeste 

omavaheline suhtlemine. Koos veedetud aeg aitab pikaks veninud raviprotsessi 

tajuda meil lühemana kui ta tegelikult on. 
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Foto 6: Sotsiaalne ja hästi kujundatud ruum, mis soosib inimeste koos viibimist ja omavahelist 

suhtlemist. The Bridged Garden, Hiina (www.livingspaces.net) 

 

3.4 Turvatunne 

Selleks, et saavutada maastiku taastav ja tervendav mõju, peab maastik 

stimuleerima inimeste erinevaid meeli. Visuaalne tervik peab mõjuma meeldiva ja 

turvalisena, kompaktse ja hoomatavana. Ruum peab olema inimmõõtmeline. 

Näiteks kasutatakse meelte stimuleerimiseks erineva värvi ja tekstuuriga 

taimestikku, katendite mustreid, taktiilseid pindu jms. Kasuks tulevad elemendid, 

mille abil on inimesel võimalik end teostada läbi loomingu, aidata kaasa tema 

algatusvõimele- kasutatakse kunsti (maastikukunst, skulptuurid jm) või muud 

eneseväljendamise meetodit (muusika, näitlemine, maalimine jne.) (Yücel, 2013). 

Väikevorme planeerides on oluline mõelda kasutatavatele materjalidele. Kasutada 

võiks kohalike ja lihtsaid materjal (puit, metall, betoon) (Balode, 2014). Selline 

materjalide kasutamine tekitab inimestes tunde millegi tuttava järele. Tuttavas 

keskkonnas kasvatab inimese turvatunne, mis omakorda rahustab ja aitab kaasa 

stressist või pingest taastumisele. Samuti soodustab tuttav ja meeldiv keskkond 

inimeste tervenemist (Wood et al., 2015). 

http://www.livingspaces.net/
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“Being comfortable within the space is essential for the patients. It is very 

important for mind healing and mind healing is very important to the body healing. 

We don’t just want bricks and mortar. We want healing happening in the healing 

garden.” Paul Dale, MD. Interim Medical Director, Ellis Fischel Cancer Center. 

Medical Construction & Design (Balode 2014).  

Keskkonnas, kus haige inimene viibib, peab ta tundma ennast turvaliselt ja 

mugavalt. Olenemata sellest, kas ta liigub ratastoolis, karkudel või omal jalal. 

 

3.5 Keskkond 

Haljastuses on soovituslik kasutada kohalikke või kohaliku ilmega taimi (Oudolf, 

2013). Seejuures tasub kindlasti tähelepanu pöörata ka erinevatele 

aastaaegadele. Aastaajad annavad võimaluse kasutada taimede looduslikke värve 

ja tekstuure. Sellisel juhul pakub kujunduses kasutatud taimestik silmailu ja mingil 

määral ka taastavat toimet aastaringselt. 

Haljastus, linnakeskkonnas ennekõike, parandab õhu kvaliteeti. Seetõttu 

kasutatakse taimestiku ka kui õhu kvaliteedi parandajana antud keskkondades. 

Õhu kvaliteedi muutus võib kaasa aidata juba tekkinud stressile või haiguse 

levikule või hoopis leevendada sümptomeid (Berg et al., 2015). Näiteks 

astmaatikute jaoks on väga oluline puhas ja tolmu vaba õhk.  

Liigirikas ja kvaliteetne haljastus loob bioloogilise mitmekesisuse, mis linna 

keskkonnas tihti kipub tahaplaanile jääma. Mitmekesine loodus loob eluks sobivad 

tingimused mitte ainult inimestele, vaid ka lindudele, putukatele ja väikenärilistele 

(Berg et al., 2015) tekitades tunde „päris loodusest“. 
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4.  ÜLDISED SOOVITUSED HAIGLAMAASTIKE KUJUNDAMISEL 

Haiglamaastike kujundades on vaja arvestada väga paljude erinevate inimeste 

vajadustega. Alustades haigla külastajatest, lõpetades patsientidega, kes 

veedavad enamuse oma päevast voodis lamades. Kuigi kasutajate vajaduste 

spekter on lai, leiame mõningaid üldisemaid soovitusi alade kujundamiseks. 

Erinevad uuringud on näidanud, et looduse kasutamine haiglakeskkonnas suudab 

vähendada stressi (nii haigla töötajate, patsientide kui ka külastajate seas), tekitab 

inimestes positiivseid emotsioone ja parandab üldist suhtumist tervishoiu teenuste 

vastu (Sherman et al, 2005). 

Elemendid, mida taastavatesse keskkondadesse luua, peaksid olema sellised, mis 

soodustavad inimese kokkupuudet ja osaks olemist loodusest, luues samal ajal 

võimaluse suhelda teiste inimestega. Laste jaoks on väga oluline keskkonnaga 

suhestumine ja kokkupuude rohelusega (Marcus et al., 2014). 

 

4.1 Vaated 

Haigla akendest vaadeldavatele aladele katetele kehtib soovitus, kus 70% vaatest 

oleks niinimetatud roheline vaade ehk puud, põõsad, lillepeenrad, muru alad jms. 

ning 30% moodustaksid kõvakattega alad- kõnniteed, platsid, väljakud (Marcus et 

al., 2014., Balode 2014). Marcuse ja Balode väitel on selline osakaalude jaotus 

kõige optimaalsem füüsiliseks tervenemiseks ja stressist taastumisel. Kui 

taimestiku ja kõvakatete osakaale muuta, näiteks 80/20, ei muuda see oluliselt 

stressist taastumise kiirus. Samas, vahekorras 50/50, ei ole looduslikelt 

elementidelt saadav efekt enam selline, mis suudaks kaasa aidata stressist või 

haigusest taastumisele. 
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4.2 Teekond 

Haiglate juurde rajatavatel maastikel ja aedades paiknevad kõnniteed peaksid 

pakkuma võimalust keskkonda avastada, rahulikuks jalutuseks, aga ka 

hoogsamaks kõnniks. Keskkond, mis pakub võimalust ümbritseva avastamiseks, 

tekitab inimeses ka uudishimu. Planeeritavad teed ja rajad võiksid olla sujuvad ja 

takistusteta. Sellised, mis ei sunni sind kuskilt üle ronima või millestki kinni 

haarama, et edasi liikuda (erandiks on liikumiseks tuge vajavad inimesed). 

Visuaalselt huvitavad- mingites olukordades näed kaugele ette, teistel juhtudel 

ainult mõned meetrid endast ettepoole. Teekond peab olemas selline, mis ei tekita 

seal viibijais lisa väljakutseid, nii füüsilisi kui ka vaimseid (Yücel, 2013). Teekond 

peab olema turvaline. Samuti on täheldatud lihtsasti läbitavate ja kerge 

juurdepääsuga radade ja teede puhul liikumist soosivat ja kutsuvat efekti (de Vries 

et al., 2013). Pimedaid ja ootamatuid nurgataguseid, kuhu keegi saaks ennast ära 

peita, peaks vältima. 

 

Kõiki kaasav disain soodustab suhtlemist erinevate füüsiliste ja vaimsete 

võimetega inimeste vahel, mis omakorda rikastab elukvaliteeti. Taastavad 

keskkonnad peavad olema kättesaadavad kõigile ja mõeldud kõigile 

kasutamiseks. Psühholoogilisi barjääre on lihtsam ületada, kui keskkond ei tekita 

uusi väljakutseid. Keskkond peab soodustama suhtlemist ja kontakti loomist läbi 

vaba liikumise. 
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5. KLIINIKUMIDE KASUTAJAD JA NENDE VAJADUSED 

Tervishoiu keskkonnas antakse patsientidele, külastajatele ja töötajatele 

maksimaalne võimalus kokkupuuteks loodusega. Seda nii välikeskkondades, 

haigla siseruumides, läbi vaadete akendest jne. 

Esmane kokkupuude ja esmamulje haiglasse jõudes algab juba väliruumist ja 

mõjutab edasist suhtumist haigla pakutavate teenuste suhtes. Samuti mõjutab 

esmamulje stressi taset ja selle taseme kas siis tõusu või langust kogu haiglas 

veedetud aja jooksul. Hoolikalt läbi mõeldud kujundus, juba haiglasse jõudes s.h. 

parklasse, peaks patsienti, pereliiget või haigla töötajat kõnetama positiivselt- isegi 

kui keskkond ei ole kujundatud teraapilisi kujundusvõtteid silmas pidades 

(Shackell ja Walter, 2012).  

Vaba ligipääs väliskeskkonnale suudab taastab patsientides tunde kontrolli üle 

(Marcus et al., 2014), tekitada tunde, et neil on taas kontroll oma tegevuste ja 

tahete üle, mis tihti võib haiglas viibides kaduda. Kontrolli taastamise tunnet on 

täheldatud just pigem selliste patsientide juures, kes on määratud pikemaajalisele 

ambulatoorsele ravile. 

Shelmani 2003. aasta uuringust selgus, et külastajad, kes on viibinud haigla 

rohealadel on kogenud meeleolumuutust positiivsemas suunas kui need, kes on 

veetnud aega siseruumides. Uuringus osalejad tegelesid enamasti looduse 

jälgimise ja vaatlusega. Külastajad märkisid need tegevused taastavateks 

tegevusteks.  
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5.1 Külastajad 

Tähelepanu tõmbavad keskkonnad ehk tähelepanu mitte vajavad keskkonnad on 

vajalikud just eeskätte külastajate jaoks, kes on haiglasse vaatama läinud oma 

pereliikmeid või tuttavaid. Näiteks võib haiglakeskkonda rajatud aia olemasolu 

osutuda väga positiivseks ja kasulikuks just inimestele, kelle laps on 

hospitaliseeritud (Whitehouse et al., 2001). Seda selle pärast, et sundimatu 

tähelepanu element aias suudab viia mõtted mujale ja panna inimese nägema 

asju uue nurga alt, mille tulemusena ei pruugi eelnevalt kogetu enam nii hull ollagi 

kui alguses tundus. Kuigi lähedase nägemine võib olla positiivse alatooniga, võib 

see siiski mõjuda vaimselt kurnavana (Yücel, 2013). Uudis, mis haiglast saadakse 

võib olla negatiivne. Sellega harjumine ja enda jaoks lahti mõtestamine võib olla 

keeruline. Mõned vajavad aega, et mõttega harjuda, ja üksinda olemist. Seega on 

vajalikud kohad, kus oleks võimalik natukene privaatsemalt aega veeta ja oma 

mõtteid koguda.  

 

5.2 Haigla töötajad 

Vaimselt kurnatud meditsiinitöötajad on laialt levinud probleem üle terve maailma. 

Juba aastakümneid on teada, et haiglates töötavate inimeste amet ja töökeskkond 

on stressirohkem kui enamikel muudel ametikohtadel. Erilist tähelepanu on 

pööratud just õdedele. Nad puutuvad kokku väga paljude erinevate inimestega, 

kellel on erinevad vaegused. Sellele kõigele lisaks on õdedel enamasti 12-

tunnised vahetused. Pikad tööpäevad on nii füüsiliselt kui ka vaimselt kurnavad. 

Kui tekkivaid pingeid ei ole kuidagi võimalik maandada, nii tööl olles kui ka vabal 

ajal, võib juhtuda, et töötajad ei ole rahul pakutavate töötingimustega, inimesed 

puuduvad töölt rohkem, üldine haigla heaolu langeb, samuti langeb ka tehtava töö 

kvaliteet ja efektiivsus (Shackell ja Walter, 2012). Inimene peab saama ennast 

aegajalt tühjaks „laadida”. 

Erinevad töötajatega seotud probleemid on andnud aluse erinevateks 

uurimusteks, mis väidavad, et meditsiinitöötajad kasutavad rohealasid suurel 

määral selleks, et põgeneda tööga seotud stressi tekitavate tegurite eest. Haigla 

läheduses või haigla kompleksidesse rajatud aiad ja rohealad parandavad 
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töötajate rahulolu oma töökeskkonna suhtes, aga ka üldist enesetunnet. Petrose 

(2011) läbi viidud küsitluses, kus ta uuris maastiku eelistusi haiglakeskkondade 

kujundamisel, küsis ta haigla töötajatelt (õed ja arstid), kas nad usuvad, et haigla 

juurde rajatud kujundatud roheala suudaks mõjutada nende vaimset enesetunnet 

positiivsemas suunas, vastas 79,2% õdedest ja koguni 75% arstidest jaatavalt. 

Sellised töö stressist pääsemise „varjupaigad“ mõjuvad värskendavalt (Ulrich, 

2002). Puhkepausid aitavad vältida stressist ja kurnatusest tekkivate vigade hulka. 

Clare Cooper Marcus ja Naomi A. Sachs (2014) väidavad, et haiglatega seotud 

infektsioonid ja meditsiinilised vead või valed otsused on USA-s üheks peamiseks 

surma põhjustajateks, ületades isegi autoõnnetustes hukkunute arvu. Tänu 

taolistele varjupaikadele kasvab töötajate rahulolu, langeb nende stressi tase ja 

tõuseb tehtava töö kvaliteet. 

Erinevad uuringud, mis on haiglates korraldatud, väidavad, et raviasutused, mis on 

juba toiminud aastaid ja kus toimub korraline keskkonna värskendamine, on 

töötajad märgatavalt püsivamad (ei vaheta töökohta tihti), mille tulemusena töötab 

haigla efektiivsemalt ja ökonoomsemalt. Haigla saab kokku hoida kulutuste pealt, 

mida muidu tehakse uute inimeste koolitamiseks ja värbamiseks (Shackell ja 

Walter, 2012., Ulrich, 2002). 

 

5.3 Patsiendid 

Keskkonnad, mida haiglate lähedusse rajatakse ja kujundatakse peaksid 

arvestama patsientide psühholoogiliste ja füüsiliste vajadustega. Samuti pika- ja 

lühiajaliste patsientidega. Pikaajalistel patsientidel on üldjuhul laiem vajaduste 

spekter kui lühiajalistel. Pikemalt haiglas viibivatel patsientidel lubatakse enamasti 

ringi liikuda (kui nende füüsiline ja vaimne seisund seda lubavad). Loodavad 

keskkonnad peavad arvestama ka patsientidega, kes vajavad liikumiseks tuge 

(näiteks kargud) või abivahendeid (ratastool). Vanematel inimestel on vaja 

käsipuid, millele toetuda, varjualuseid, kuhu põletava päikese ja tuule eest varjuda. 

Psühhiaatria haigla patsientidele oleks hea pakkuda tuttavat ja ohutut keskkonda, 

kus nad ennast turvaliselt tunneksid (Yücel, 2013., Wood et al. 2015). 
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Patsientide jaoks on oluline pakkuda erinevaid variante nii liikumiseks kui ka 

istumiseks. Inimene peab saama valida omale liikumiseks sobiva raja, mis vastab 

tema füüsilistele võimetele, aga ka soovidele. Sama moodi ka istumiskoht- 

päikeseline, varjuline või poolvarjuline. Väljas veedetud aeg on hinnaline, kuna 

päikeselt saadud D-vitamiin on vajalik hea tervise ja tervete luude jaoks. Uuringud 

on näidanud (Shackell ja Walter 2012.; Marcus et al., 2014), et inimesed, kes 

veedavad väljas rohkem aega on õnnelikumad ja nende luud on tunduvalt 

tervemad, kui need, kes seda ei tee. 

Loodavad istumiskohad peavad tagama mugava ja ohutu istumise, mis kindlasti 

eeldab seljatugede olemasolu. Istumiseks mõeldud aladel peab olema rohkem kui 

üks pink. Kaks ja enam pinki loovad eelduse sotsiaalseks lävimiseks. Eelistatult 

peaksid istumiskohad pakkuma peale istumise ka mingit muud väärtust (näiteks 

meeldiv või hea vaade kogu alale või mõnele kindlale piirkonnale). 

Haiglad on asutused, mis toimivad suuresti rutiini alusel- söögikorrad on kindlatel 

kellaaegadel, kõigil patsientidel on ühesugused riided, meditsiinilised protseduurid 

toimuvad kindlatel kellaaegadel jne. Selline rutiin ja teatud toimingud tekitavad tihti 

haiglas viibijates tunde, et nad ei kontrolli ei situatsiooni, ega ka antud keskkonda. 

Patsientide omavaheline lävimine on tegevus, mis taastab tunde, et nad on 

saavutanud kontrolli enda ümber toimuvast. Tihti aitab kontrolli taastamisele kaasa 

ka väliskeskkond ja sealsed võimalused (näiteks vabadus valida omale 

meelepärase vaatega paik, kus aega veeta). 

5.3.1  Lühemat aega haiglas viibivad patsiendid 

Lühemat aega haiglas viibivate patsientide all mõistetakse patsiente, kes viibivad 

haiglakeskkonnas ainult mõne päeva. Sellise külastuse võib tingida näiteks mõni 

lihtsam kirurgiline protseduur (nt. mandlioperatsioon) või uuringud inimese 

tervisliku seisundi välja selgitamiseks. 

Selleks, et antud patsientide rühm haigla roheala kasutaks, peab aed olema 

palatitest lihtsasti ligipääsetav ja ratastoolisõbraliku katendiga (Marcus et al., 

2014). Üldjuhul viibiva patsiendid haiglas suhteliselt vähe aega ja tihti ei pruugi 

nad aia olemasolust isegi teada. Selle pärast on sisehoovidesse loodud aed 
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nende patsientide jaoks hea sihtkoht, kus aega veeta. Sisehoovis paiknev aed on 

üldjuhul kohe haiglakeskkonda saabudes märgata ja neile on väga hea ligipääs. 

5.3.2  Vaimsete probleemidega patsiendid 

Vaimsete probleemide käes vaevlevatele patsientidele on kõige olulisem pakkuda 

turvatunnet ja tuttavat keskkonda. Psühholoogilise taju stimuleerimisega, 

läbimõeldud maastikukujunduse, on võimalik muuta patsientide vaadet nende 

igapäevaelule ja pakkuda vaimse tasakaalu olemasolu haiglas viibitud aja jooksu 

(Balode, 2004). Mitte vähem oluline on keskse elemendi, fookuspunkt, olemasolu. 

Selline keskne element või elementide kooslus peaks olema midagi, mis ei nõua 

liigset keskendumist, oleks iseenesest paeluv ja huvitav. 

Patsientide ja nende tervenemise jaoks on oluline ka omavaheline läbisaamine. 

Selleks peaksid eksisteerima keskkonnad, mis soodustavad haiglas viibijate 

omavahelist lävimist. Antud keskkondi on võimalik kasutada ka grupiteraapiate läbi 

viimiseks. 

5.3.3  Piiratud liikumisvõimega patsiendid 

Inimesed, kelle liikumisvõime on piiratud, aga neil on siiski lubatud liikuda haigla 

ruumidest väljapoole, vajavad hea ligipääsetavusega hoonele lähedal olevaid 

aedu ja välialasid. Sellisteks kohtades on haiglate sisehoovid, ees- ja tagaaiad, 

hoone perimeetrisse planeeritud rohekoridor jms.  

Patsient, kes liigub ratastoolis, karkudel või kepiga, vajab liikumiseks 

takistustevaba ja suhteliselt siledast kattematerjalist kõnniteed (nt. võimalikult 

väikese faasiga tänavakivi). Kus võimalik, peaks kasutama liikumist abistavaid 

elemente käsipuude näol. Kindlasti ei tohi ära unustada puhkepauside tegemise 

võimalust- selja- ja käsitugedega pingid, mõningates kohtades ka näiteks lauad.  

5.3.4  Lapsed 

Laste jaoks on oluline vahetu kontakt loodusega (aktiivne osalus- active 

engagement). Oluline on, et nad saaksid aias olevaid elemente katsuda ja neid 

mängulistes situatsioonides kasutada. Uuringud on näidanud, et lapsed, kes 

päevahoidudes veedavad aega väliskeskkonnas on vähem impulsiivsed ja 

suudavad paremini keskenduda neile antud ülesannetele. Samuti on vähem 
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probleeme lastega, kellel on käitumishäireid (nt. hüperaktiivsus), kui nad veedavad 

aega roheluses (Evans, 2003). 

Elemendid, mida lastele mõeldud haiglakeskkondades kasutatakse, võiksid olla 

mängulised, seda siis oma värvivaliku, vormi ja kasutamise poolest. Näiteks 

võivad ritta seatud põlvekõrgused kivid täita mitut eesmärki. Neid saab kasutada 

istumiseks, neil saab turnida, kriitidega värvida ja veel palju muud.  

Seinamaalingud on lõbusad ja mängulised elemendid, mis pakuvad lastele alati 

huvi (Marcus et al., 2014). Kui seinamaalinguid planeerida, peab kindlasti 

maalitava või joonistatava teema hoolega läbi mõtlema. Pigem planeerida sinna 

midagi tuttavad, näiteks kohalikku loodust ja loomi. 
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6. KOKKUVÕTE 

 

Inimeste vajadused ja põhjused taastavate keskkondade järele on erinevad, 

sõltudes palju nende füüsilistest võimetest ja vaimsest tasakaalust, aga ka 

vaimsest kurnatusest. Taastavad ja tervendavad keskkonnad on mõeldud eeskätte 

vaimse tervise parandamiseks, mille paranemise tagajärjel terveneb ka keha. 

Kuigi me teame, et eri kasutajagruppide vajadused erinevate keskkondade ja 

elementide järele on erinevad, suudame leida siiski sarnasusi, mida on võimalik 

kasutada olukordades, kus ei ole ruumi selleks, et igale kasutajagrupile luua eri 

keskkondi nende füüsilisi ja vaimseid võimeid silmas pidades.  

Näiteks on loodus- ja rekreatsiooniradadele võimalik paigutada väga palju 

erinevate vajadustega kasutajagruppe, pakkudes neile ruume keskkonnas, mis 

erinevad teineteisest paari-kolme elemendi poolest. Vaimsete probleemide käes 

vaevlevate patsientidele kujundada lagedam, valgusküllasem ala looduse keskel, 

mis meenutab metsalagendikku, kus läbi viia grupiteraapiaid või patsiendi ja arsti 

vahelisi privaatsessioone. Erineva pikkusega rajad ja kergliiklusteed, mida iga 

patsient saab vastavalt oma füüsilistele võimetele valida. Vanemad inimesed ja 

inimesed, kes kasutavad liikumiseks mõnda abivahendit (kargud, ratastool), 

vajavad võib-olla natukene lühemat jalutust, pinke, kus jalga puhata ja 

eakaaslastega suhelda. Nende jaoks on oluline ka võimalus kõrvetava suvise 

päikese eest varjuda. Varju on võimalik tekitada mitmel viisil, näiteks pergola või 

mõne looduslikult kasvava puuga. Pergolat kasutades on tegemist elemendiga, 

mis juba iseenesest loob õdusa ja turvalise keskkonna. 

Sama lähenemist on võimalik rakendada ka väiksema ruumivajadusega 

keskkondades. Näiteks hoonet vööna ümbritsev aed. Antud aia- ja 

keskkonnatüübis on võimalik liikuda kogu hoone perimeetris. Samas võimaldab ta 

luua teekonnale ka väiksemaid niinimetatud taskupargi tüüpi olemise kohti. Hoone 

eri külgedele loodavad taskud võivad olla planeeritud erinevatele 

kasutajagruppidele- hoone ees paiknev ala vanemale, vähem liikuvale 

kasutajaskonnale. Hoone ühele küljele töötajate puhkeala ja teisele patsientidele 

mõeldud keskkond. Selline alade hajutamine võimaldab sama aia tüüpi kasutada 
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erinevatel eesmärkidel, samas võimaldades ka pikemaid jalutuskäike hoone 

ümbruses. 

Erinevate kasutajate vajaduste hulgast leiame ka selliseid, mis on väga 

spetsiifilised ja vajavad spetsiaalselt selleks loodud ruumi või keskkonda, et 

tagada maksimaalne kasu saamine tervenemist ja taastumist silmas pidades. 

Otsene ehk vahetu kontakt loodusega või laste jaoks erinevate mängude läbi 

viimiseks mõeldud kohad on ühed sellistest keskkonnavajadustest, mis vajavad 

omaette ruumi.  

Vähem tähtis ei ole ka keskkond vaimsete probleemidega patsientide jaoks, kus 

on võimalik sealseid elemente liigutada (näiteks toole või laudu) või luua uusi 

ruumi elemente (istutada taimi, luua ajutisi skulptuure või installatsioone). Antud 

keskkond ei tohi olla liialt planeerija või kujundaja poolt ette programmeeritud 

erinevate tegevuste läbi viimiseks. Pigem toimib sealne ruum vastupidi, keskkond 

toetab kasutajate poolt planeeritavaid tegevusi ehk kasutajate ootus ruumi suhtes 

vastab nende vajadustele. 

Sellised seosed erinevate ruumi osade ja kasutajate vahel aitavad luua keskkondi, 

mis ei ole monofunktsionaalsed ja ei seisa suurema osa ajast tühjana või 

kasutuseta.  

Alltoodud tabelisse on kokku koondatud erinevate kasutajate ruumi- ja 

keskkonnavajadused ning kasutajate jaoks olulised elemendid vastavates 

keskkondades. Tabel on koostatud eelnevalt loetud teksti väidete põhjal, mille 

tulemusena saama parema ülevaate kasutajate seostest erinevate 

keskkondadega. 
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Kasutaja KÜLASTAJA HAIGLA TÖÖTAJA 
LÜHEMAT AEGA HAIGLAS 
VIIBIV PATSIENT 

VAIMSETE PROBLEEMIDEGA 
PATSIENT 

PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA 
PATSIENT 

LAPSED 

Ruumi- või 
keskkonna 
vajadus 

Keskkond, kus on võimalik 
tajuda "ära oleku" tunnet. 
Keskkond pakub elementi, 
millest saab ruumi fookus ja 
paelub seal viibijat (Wang et 
al., 2016). 

Keskkond, kus on võimalik tajuda 
"ära oleku" tunnet. Keskkond 
pakub elementi, millest saab ruumi 
fookus ja paelub seal viibijat 
(Wang et al., 2016) 

  

Keskkond, kus on võimalik tajuda 
"ära oleku" tunnet. Keskkond pakub 
tegevust erinevatele meeltele ja 
soodustab aktiivset kaasamist 
(Bodin ja Hartig, 2003) . 

  

Keskkond, kus on võimalik 
tajuda "ära oleku" tunnet. 
Ruumis olevad elemendid 
aitavad tegeleda tegevustega, 
mis sunnivad last mõtlema 
muule kui haigusele (Bodin ja 
Harig, 2003). 

Hea esmamulje saabudes. 
Korralik ja puhas keskkond, 
lihtne orienteeruda. 
Puhkealade olemasolu 
(Marcus et al., 2014). 

  

Hea esmamulje saabudes. Korralik 
ja puhas keskkond, lihtne 
orienteeruda. Puhkealade 
olemasolu (Marcus et al., 2014). 

Hea esmamulje saabudes. 
Keskkond on terendav ja jätab 
turvalise mulje (Marcus et al., 2014). 

Hea esmamulje saabudes. 
Keskkonnas, kuhu saabutakse, 
on lihtne liikuda nii ratastoolis 
kui karkudel. Sissepääs asub 
läheduses (Marcus et al., 
2014). 

Hea esmamulje saabudes 
(Shackell ja Walter, 2012). Kui 
tegemist on spetsiaalselt lastele 
mõeldud asutusega, peaks 
keskkond olema mänguline. 

Vahetusläheduses asuvad, 
rohealad. Võimaldab ette võtta 
lühemat jalutuskäiku (de Vries 
et al., 2013). 

  

Vahetusläheduses asuvad 
rohealad. Võimaldab ette võtta 
lühemat jalutuskäiku (de Vries et 
al., 2013). 

Vahetusläheduses asuvad rohealad 
(de Vries et al., 2013). 

Vahetusläheduses asuvad 
rohealad (de Vries et al., 2013). 

  

  

Loodus- ja rekreatsioonialad. 
Võimalus lõunapausi ajal nt. 
jooksmas või jalutamas käija 
(Buchecker ja Degenhart, 2015; 
Hartig et al., 2003). 

Loodus- ja rekreatsioonialad. 
Võimalus loodusrajal jalutamas 
käija (Marcus et al., 2014).  

Loodus- ja rekreatsioonialad. 
Looduskeskkonnas erinevaid 
looduslikud helid (Berg et al., 2015). 

Loodus- ja rekreatsioonialad. 
Looduskeskkonnas erinevaid 
looduslikud helid (Berg et al., 
2015). 

  

      
Tuttav keskkond. Lihtne, kodune ja 
turvaline keskkond (Scopelliti & 
Giuliani, 2014; Wood et al., 2015). 

  

Tuttav keskkond. Mänguline 
keskkond tuttavate taimede ja 
elementidega (nt. vesi) (Wood 
et al., 2015). 

Lihtsasti ligipääsetavad 
rohealad. Võimaldavad 
lühiajalist eemaldumist 
haiglakeskkonnast (Marcus et 
al., 2014; Whitehouse et al., 
2001). 

Lihtsasti ligipääsetavad aiad ja 
rohealad. Kiireks pausiks (nt kohvi 
joomiseks või suitsetamiseks). 
Võimalusel eemal patsientidest ja 
külastajatest (Marcus et al., 2014; 
Ulrich, 2002). 

Lihtsasti ligipääsetavad aiad ja 
rohealad, nt. sisehoov. Kiireks ja 
lihtsaks vahelduseks tavapärasest 
haiglakeskkonnast (Marcus et al., 
2014). 

  
Lihtsasti ligipääsetavad aiad ja 
rohealad (de Vries et al., 2013).  

  

      

Isikupärastamist võimaldav 
keskkond. Patsiendi enda 
äranägemise järgi liigutatavate või 
loodavate objektidega ruum (Wood 
et al., 2015). 

    

      

Otsene kontakt loodusega. 
Keskkond, mis võimaldab looduslike 
helide kuulamist (Tyrväinen et al., 
2014). 

  

Otsene kontakt loodusega. 
Keskkond, mis võimaldab 
sealsed taimi ja elemente 
katsuda ja võimalusel nendega 
ka mängida (nt. vesi, kivid jne.) 
(Tyrväinen et al., 2014; Marcus 
et al., 2014). 

      

Grupiteraapiate läbiviimiseks 
vajaliku suurema ruumi olemasolu 
(Shackell ja Walter 2012). 
Valgusküllane ja avar ruum. 

  

Grupiteraapiate/ mängude 
läbiviimiseks vajaliku suurema 
ruumi olemasolu. Avar ja 
liikumist võimaldav ruum 
(Evans, 2003). 
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Privaatsed piirkonnad. Üksinda 
olemiseks või võimalusel 
patsiendiga koos viibimiseks 
(Whitehouse et al., 2001). 

Privaatsed piirkonnad, eelistatult 
eemal patsientidest ja nende 
lähedastest (Ulrich 2002). 

  

Privaatsed piirkonnad, üksinda 
olemise võimalusega. Keskkond 
peab olema ohutu (enda 
vigastamise oht minimaalne) 

    

Kasutaja KÜLASTAJA HAIGLA TÖÖTAJA 
LÜHEMAT AEGA HAIGLAS 
VIIBIV PATSIENT 

VAIMSETE PROBLEEMIDEGA 
PATSIENT 

PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA 
PATSIENT 

LAPSED 

Vajalikud 
elemendid 

Ruumis olev element/ 
fookusobjekt võib olla nii 
tehislik (skulptuur, purskkaev) 
kui ka looduslik (soolopuu, 
looduslik veekogu). 

Purskkaev. Suunatud vaade 
mingile elemendile, ruumist väljas 
olevale objektile (Bodin ja Harig 
2003). Looduslik fookusobjekt (nt. 
soolopuu). 

  

Kevadel taimede istutamine, 
maalimine. Loodusrada, kus on 
võimalik kuulata linnulaulu, lehtede 
sahisemist, vee voolamist. 
Visuaalne side haiglahoonega peaks 
kindlasti säilima kuna patsient võib 
sattuda segadusse. 

  

Näiteks kivid, kus turnida, 
lauad, mille taga joonistada või 
lahendada piltmõistatusi, 
põõsad, kuhu taha ennast peita 
jne. 

Visuaalselt ja funktsionaalselt 
meeldiv keskkond. Viitade 
olemasolu ruumis. Erinevad 
istumisvõimalused. 

  

Visuaalselt ja funktsionaalselt 
meeldiv keskkond. Viitade 
olemasolu ruumis. Erinevad 
istumisvõimalused. 

Visuaalselt ja funktsionaalselt 
meeldiv keskkond. Autodest 
eraldatud ruum. Vaikne ja 
visuaalselt tuttav (näiteks on 
haljastuses kasutatud piirkonnas 
looduslikult kasvavaid taimeliike) 

Visuaalselt ja funktsionaalselt 
meeldiv keskkond. Kõrgete 
äärekivide puudumine. 
Kaldteede olemasolu. Erinevad 
istumisvõimalused. 

Visuaalselt ja funktsionaalselt 
meeldiv keskkond. Näiteks 
mõnest lasteraamatust tuttavate 
tegelaste skulptuure või 
haljastuse kasutamine (nt. 
Pokud) 

Lihtne ja arusaadav kergteede 
võrgustik. Orienteerumist 
lihtsustavad viidad. 

  
Lihtne ja arusaadav kergteede 
võrgustik. Orienteerumist 
lihtsustavad viidad 

Lihtne ja arusaadav kergteede 
võrgustik. Orienteerumist 
lihtsustavad viidad. Tuttavad 
elemendid hoonele lähemale 
olevatelt aladelt (sarnased 
väikevormid või haljastus). 

Lihtne ja arusaadav kergteede 
võrgustik. Võimalikult ühtlase ja 
sujuva kattega teed. 
Orienteerumist lihtsustavad 
viidad. Puhkepause 
võimaldavad istumiskohad. 

  

  

Võimalus ennast pikema pausi ajal 
füüsiliselt välja elada ja 
töömõtetest eemalduda. Multši- või 
peenkruusakattega jooksu- ja 
kõnnirajad, välitrenažöörid.  

Loodusrajal kasvavate 
taimenimede sildistamine või muu 
taolise hariva materjali olemasolu. 
Rekreatsioonirada peab pakkuma 
erinevaid raskusastmega radu. 
Multši- või peenkruusakattega 
jooksu- ja kõnnirajad, 
välitrenažöörid.  

Loodusrajal kasvavate taimenimede 
sildistamine või muu taolise hariva 
materjali olemasolu (Marcus et al., 
2014). Istumiskohad, kus kuulata 
loodushelisid. 

Rekreatsioonirada peab 
pakkuma erinevaid 
raskusastmega radu. Võimalust 
teatud vahemaade tagant jalga 
puhata (istumisvõimalused). 
Multši- või peenkruusakattega 
jooksu- ja kõnnirajad, lihtsamad 
välitrenažöörid. 

  

      

Tuttava haljastuse kasutamine, 
näiteks piirkonnas looduslikult 
kasvavad taimed. Turvatunde 
tekitamiseks võib istumise paigutada 
sellisesse kohta, kust on hea 
ülevaade kogu alale 

  

Elemendid peaksid olema 
lihtsasti mõistetavad. Näiteks 
seinamaalinguid planeerides 
kasutada tuttavaid ja laialt 
levinud loomi (nt. karu, jänes 
jne.). Tuttava ja looduslike 
taimede kasutamine. Voolav 
vesi laevukeste/ lehtede 
ujutamiseks (Marcus et al., 
2014). 

Erinevat kvaliteeti pakkuvad 
istumisvõimalused. 

Nõjatumist võimaldavad elemendid 
(käsipuud, suuremad puud). 
Laudade ja toolide olemasolu. 
Keskkonna füüsiliselt eraldamine 
patsientide ruumist kõrge heki või 
näiteks pergolaga. 

Istumiskohad, lihtsasti 
orienteeritavad rajad, liikumiseks 
tugede/ käsipuude olemasolu. Igal 
ajal võimalus naasta 
siseruumidesse. Varjualused 
pakkumaks tuule-, päikese- ja 
vihmavarju. 

  

Ühtlase sileda kattega 
kõnniteed, istumiskohad, 
liikumiseks vajalike tugede 
olemasolu (nt. käsipuud), 
võimalus igal ajal naasta 
siseruumidesse. Istumiskoha 
valimise võimalus. 
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Kerged toolid ja lauad, võimaldades 
valida omale meelepärane 
istumiskoht ja kaaslane. Tulenevalt 
istumiskohast erinevate vaadete 
võimalus. Näiteks molbertite 
olemasolu ruumis- võimaldab 
tegeleda maalimise ja 
joonistamisega. Kevadeti taimede 
istutamine ja nende eest 
hoolitsemine vegetatsiooniperioodi 
jooksul. 

    

Kasutaja KÜLASTAJA HAIGLA TÖÖTAJA 
LÜHEMAT AEGA HAIGLAS 
VIIBIV PATSIENT 

VAIMSETE PROBLEEMIDEGA 
PATSIENT 

PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA 
PATSIENT 

LAPSED 

Vajalikud 
elemendid 

      

Võimalus aias olevaid elemente 
katsuda, nende kohta õppida 
(aiapidamine, toiduks taimede 
kasvatamine). Istepingid ja 
piirkonnad loodushelide kuulamiseks 
ja looduse jälgimiseks. 

  

Võimalus aias olevaid elemente 
katsuda ja nendega mängida 
(vesi, väikesed kivikesed, liiv). 
Suuremad kivid, kus otsas 
turnida. Värviliste õitega taimed, 
mille järgi värvi õppida. 

      

Lisaks suuremale väliruumile on 
vaja ka piisavalt istekohti, ruumi 
füüsiliste harjutuse läbiviimiseks. 
Ohutuse tagamiseks võib ala olla 
piiratud heki, puude või 
istutusaladega. 

  

Toolide ja ka laudade vajadus 
näiteks joonistamiseks, 
üheskoos piltmõistatuste 
lahendamiseks jms. 
Pinnavormid keskkonna 
mängulisemaks muutmiseks. 
Avar muruala erinevateks ruumi 
vajavateks mängudeks. 

Privaatne istumisvõimalus 
roheluses suunatud vaatega 
fookuspunktile. Näiteks 
istumiskoht eraldatud muust 
ruumist pergola abil, vaatega 
purskkaevule, soolopuule või 
muule objektile. 

Privaatne istumiskoht 
lõunapausiks. Kitsastes oludes 
näiteks heki või pergolaga 
eraldatud muust keskkonnast. 

  

Privaatne istumiskoht vaadeldava 
fookuspunktiga (nt. soolopuu). 
Lahtiseid massiivseid elemente, 
mida on siiski võimalik tõsta või 
purustada peaks vältima (nt. 
istutatud puude tugiteibad). 

    

 

Tabel 1: Seosed erinevate kasutajate vajaduste, eri keskkondade ja neis leiduvate elementide vahel.
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7. METOODIKA 

Kasutades erialase kirjanduse ülevaadet püüab käesolev magistritöö välja 

selgitada erinevate kasutajagruppide vajadusi haiglakeskkonnas, tagamaks 

stressivaba ja tervenemist toetava väliruumi tekke, ja neid rakendada 

kontseptsiooni tasandil linnakeskkonnas asuva Tartu Ülikooli Kliinikumi haigla eri 

osakondade väliruumides. Võttes arvesse hoone paigutust ümbritseva keskkonna 

suhtes ja hoone  või osakonna spetsiifilisi vajadusi. 

Käesoleva töö koostamisel on läbi töötatud erinevate autorite teaduslikud artiklid, 

uuringud ja muud vastavasisulised kirjandusallikad, mille alusel on välja selgitatud 

ja kokku kogutud peamised ruumilised- ja neis leiduvate elementide kooslused eri 

kasutajate jaoks selleks, et kujundada stressivaba tervishoiukeskkonna väliruum. 

Taastavate haiglamaastike kirjandusülevaadet koostades ei ole tähelepanu 

pööratud mitte ainult erinevates osakondades viibivate patsientide vajadustele, 

aga ka haigla töötajate, külastajate ja haiglas viibivate patsientide lähedaste 

vajadustele.  

Uurimuse käigus selgunud faktidest, erinevate kasutajate ruumi- ja 

keskkonnavajadustest ning vastavates keskkondades vajalikest elementidest, 

koostati kokkuvõtlik tabel, mis said aluseks kontseptsiooniskeemide loomisele. 

Kontseptsiooni välja töötamisel on lähtutud tõenditel põhineva disaini meetodist. 

Tõenditel põhinev disain (Evidence-Based Design) on teadlik katse ja otsus 

rakendada parimaid kättesaadavaid teaduslikult tõestatud meetodeid. Selle 

tulemusena ei rakenda disainer mitte ainult enda teadmistele ja oskustele 

tuginedes parimaid kujunduslike võtteid, vaid ka kättesaadavale teaduslikule 

informatsioonile tuginedes võtteid, mis on kasulikud just kasutajate jaoks (Cláudia 

et al., 2012). 

Informatsiooni, erinevate ruumivajaduste, funktsioonide ja kujunduselementide 

sobitumiseks keskkonda, saadi projektalal teostatud vaatluste, kaardianalüüside 

(olemasoleva olukorra, kehtestatud kujundus- ja detailplaneeringute) ja hoone 

funktsioonide välja selgitamise teel. 
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8. TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI VÄLIALADE ISELOOMUSTUS 

8.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Käsitletav ala asub Tartu linnas Maarjamõisa linnaosas (Joonis 2). Projektala asub 

umbes 68 ha suurusel maa-alal, mille sisse on arvestatud ka tänavaalad. 

Projektala on enamasti piiritletud eramutega. Läänes, Raja tn 31 hoonest umbes 

paarisaja meetri kaugusel, paikneb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee.  

 

Joonis 2, Projektala ja asukohta Tartu linnas, Maa-amet 

Kinnistu nr. 79503:001:0004 (Joonis 3, maa-amet) näol on tegemist erakrundiga, 

mis lõhub ühtset Sanatooriumi pargi struktuuri. Antud krunti käsitletakse kui 

tulevikus võimaliku kliinikumi osana ja ei arvata projektalast välja. 
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Joonis 3, Sanatooriumi pargis olev kinnistu, Maa-amet 

8.1.1  Hoonestus 

Haigla erinevad allüksused on jaotatud erinevate hoonete vahel (Joonis 4). Kus 

omakorda paiknevad antud allüksuste osakonnad, väljaarvatud Maarjamõisa 

haigla peahoone, kuhu on koondunud praktiliselt kõikide haigla allüksuste 

osakondi (tulevikus ilmselt lisandub veelgi). 

Tartu Ülikooli Kliinikumide paiknemine allüksuste kaupa: 

Kliinikumi peahoone (Maarjamõisa haigla, Ludvig Puuseppa 8), TÜK SA 

Õendusabi keskus (Ludvig Puuseppa 6), TÜK SA Geneetika keskus (Ludvig 

Puuseppa 2), Tartu Ülikooli Kliinikum (Polikliinik, Ludvig Puuseppa 1a), TÜK SA 

Lastekliinik (Nikolai Lunini 6), TÜK SA Kopsukliinik (Riia 167), Psühhiaatriakliinik 

(Raja 31).  

Enamus hoonetest paiknevad teineteisele suhteliselt lähedal. Erandiks on Kopsu- 

ja Psühhiaatriakliinik, mis on muudest haiglahoonetest eraldatud niinimetatud 

Maarjamõisa välja poolt. Maarjamõisa väljal paiknevad erinevad Tartu Ülikooliga 

seotud ettevõtted, aga ka teadusasutused (TÜ Füüsikahoone, TÜ Keemiahoone, 

aga ka TÜ Meditsiiniteaduste valdkonna instituut). Antud piirkonnas tegutsevad ka 

Tartu Tervishoiukõrgkool, Tartu Tamme Gümnaasium, Ravimiamet ja Rahvusarhiiv. 



39 

 

 

Joonis 4, TÜ Kliinikumi hoonete jaotus 

8.1.2  Parkimine 

Olemasolev parkimine toimub kõikide hoonete ja osakondade puhul hoone 

lähiümbruses. Kõige suuremat parklat omab Maarjamõisa haigla peahoone, mille 

puhul on parkimine lahendatud kahe suurema parkla näol. Niinimetatud vana 

parkla, hoone endise ja ainukese peasissepääsu vahetusläheduses ja pärast uue 

osa ehituse lõppu tekkinud teise peasissepääsu vastas üle tee asuv parkla (endise 

Maarja mõisa aladel). Kõige keerulisem on parkimise olukord praegu Polikliiniku ja 

Lastehaigla juures. Polikliiniku juures pargitakse samas ruumis, kust kaudu 

peaksid ligi saama kiirabi autod ja muu haiglat teenindav personal, aga ka 

polikliinikut külastavad kliendid. Lastehaigla juures pargitakse tee pervel, Nooruse 

tänaval, mille tulemusena on tänav tihti pooleteise sõiduraja laiune. 
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8.1.3  Haljastus 

Puittaimestiku osas on valdavalt kasutatud kõrghaljastust, väga vähesel määral 

võime leida erinevat liiki põõsaid. Sanatooriumi pargis (Kopsu- ja 

Psühhiaatriakliiniku ümbrus) on peaasjalikult kasutatud erinevaid leht- ja okaspuid. 

Kopsukliinikule lähemal moodustab enamuse puittaimestikust harilik mänd. Mändi 

kasutati heade õhku puhastavate omaduste poolest, et tagada 

tuberkuloosihaigetele puhta välisõhu olemasolu.  

Maarjamõisa haigla piirkonnas on peamiseks puuliigiks harilik kask. Kuna tegemist 

on peahoone ja selle lähiümbrusega, leiame antud piirkonnast ka rohkem 

põõsarinnet, aga ka erinevaid lille- ja püsikupeenraid. Antud piirkonna 

puittaimestiku kohta on koostatud ka dendroloogiline hinnang (ConArte OÜ töö nr. 

2014/083), mille tulemusel teame täpset liigilist koosseisu.  

Maarjamõisa väljalt leiame kõrghaljastust minimaalselt. Ala põhjaküljel kasvavad 

noored isekülvi tagajärjel kasvavad kased. Hoonete vahelistele aladele on 

istutatud peamisel pärnasid. Pärnad on istutatud ka parklatesse, liigendamaks 

suurt parkimisala. Nooruse tänava poolt leiame vanemaid leht- ja okaspuid. 

Loodud on ka üksikuid püsikupeenraid. TÜ Füüsika instituudi esisele platsile on 

rajatud istumiskohad, kuhu on istutatud mägimännid. Ravila tänava ja Viljandi 

maantee äärde on istutatud erinevat liiki puid, mis moodustavad antud tänavate 

äärde alleed. Tamme Gümnaasiumi ja Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu vahele on 

rajatud erinevad väli atraktsioonid (korvpall, lauatennis) ja istumisvõimalused.  

Peamised puistu massiivid paiknevad Sanatooriumi pargis (Raja tn 31 ja Riia tn 

167 vahelisel alal ja selle lähiümbruses), Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste 

valdkonna ja TÜK SA Lastekliiniku vahelisel alal (Ravila tn 17), TÜK SA Õendusabi 

keskuse (Ludvig Puusepa 6) ja Geneetika keskuse (Ludvig Puusepa 2) tagustel 

aladel, Mathieseni pargis (endine puukool) (Ludvig Puusepa tn 10a) ja TÜ 

Maarjamõisa Polikliiniku ümbruses (Ludvig Puusepa tn 1b). 
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Joonis 5: Peamised puistud projektalal 

Piirkonnad, kuhu on koondunud peamised puistumassiivid on kõrgeima taastava 

potentsiaaliga alad. Nendes piirkondades on kokkupuude loodusega kõige 

vahetum. Puud pakuvad suvisel, kevadisel, aga ka varasügisesel ajal päikesevarju 

ja loovad omaette keskkonna ja õhustiku, mida lagedamatel aladel saavutada ei 

ole võimalik. Puistud pakuvad elukeskkonda ka paljudele lindudele, putukatele ja 

pisinärilistele, kes rikastavad piirkonda oma elustikuga. Tihedam puistu võimaldab 

tekitada olukorda, kus visuaalne side haiglahoonega kaob, mis omakorda loob 

võimaluse „ära oleku“ tunde tekkimiseks. 

Suuremad ja avaramad rohumaad ning platsid asuvad Maarjamõisa väljal, TÜ 

Füüsikahoone taga, TÜK SA Lastekliiniku Ravila tänava poolses osas, TÜ 

Kliinikumi kopsukliiniku hoone põhjapoolsel küljel (äärisatud tiheda puistuga) ja 

Maarjamõisa haigla Nikolai Lunini tänava poolsel osal. 
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Kuna tegemist on päikselisemate ja avaramate kohtadega, on võimalik antud 

piirkondadesse luua tegevusi ja funktsioone, mis seda nõuavad (näiteks hea 

ligipääsetavus kõikidele kasutajagruppidele, eeskätt piiratud liikumisvõimega). 

Sellistest kohtadest võivad kujuneda suvisel ajal hea ilmaga meeldivad ja soojad 

oaasid, mis toimivad magnetitena.  
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9. KONTSEPTSIOONI KIRJELDUS 

Võttes arvesse loetud materjali ja selle põhjal koostatud kasutajate ruumilisi- ja 

keskkonnast tulenevaid vajadusi ning nendega seotud elemente, on koostatud iga 

haigla allüksuse hoone ümbruste kohta kontseptsiooni joonised. Kontseptsioonid 

arvestavad antud allüksuste kasutajate eripärasid ja püüavad olemasolevat ruumi 

maksimaalselt ära kasutada. Samal ajal arvestades ka laiema pildiga, sidudes eri 

hooned ühtseks keskkonnaks. Läbi erinevate meetmete (osakondadele viitavad 

sildid, sarnased väikevormid, tõstetud ristmikud ja –ülekäigurajad, šikaanid jms.)  

tagatakse eri hoonete vahel ohutu ja lihtsasti ojenteeritava ruumi teke. 

Meeleolupiltide abil püütakse edasi anda tekkiva keskkonna üldist ruumilist 

tunnetust.  

 

9.1 Maarjamõisa haigla peahoone 

Hoone pea sissepääsude vahetuslähedusse on ette nähtud nn. saabumise alad, 

mis peaksid olema esteetiliselt ja funktsionaalselt kujundatud. Alad peavad 

pakkuma võimalust istuda roheluse keskel (puud, põõsad, lillede istutusalad jms.). 

Soovitatav on kasutada betoonkivikatet, et võimaldada takistusteta ligipääs ja 

liikumise võimalus ka inimestele, kelle liikumisvõime on piiratud. Antud keskkonnal 

on kõige laiem kasutajaskond. Selleks, et inimene tahaks antud keskkonnas aega 

veeta, peaks parkimist antud piirkondades vähendama. 

SA TÜ Maarjamõisa kliinik plaanib ehitada parkimismaja peahoonest uue osa 

vastu, üle tee asuva väliparkla põhjaküljele, mille tulemusena eeldame, et 

väliparkla osakaal väheneb ja vabaks jääva ruumi saame kasutusele võtta kui 

rohealana. Antud piirkonnas asub ka endine Maarja mõisa mõisahoone ja paar 

abihoonet. Säilinud on ka mõisa juurde kuulunud tiik ja osaliselt ka park. Antud 

piirkonda on ette nähtud keskkond, kuhu peamiselt külastaja saab suunduda ja 

tunda ennast loodaval pargialal mugavalt. Ära peaks kasutama olemasoleva tiigi 

potentsiaali, muutes kaldad laugemaks, tagamaks ligipääsu veeni. Vee element 
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toimib ruumis fookusena ja aitab hajutada kasutajate mõtteid stressi tekitavatest 

teguritest. Kaaluma peaks ka vaadete loomist endisele Maarja mõisale. 

Ala põhja küljel asub Mathieseni park, mille näol on tegemist endise puukooli 

alaga. Puukoolist pärinevad ka enamus pärast Teist maailmasõda Tartusse 

istutatud puudest, mis istutati hoonete lammutamisest vabaks jäänud kruntidele. 

Tänaseks on piirkonnast kujunenud valgusküllane parkmets, kuhu rajada jalgteid, 

mis võimaldavad erineva pikkusega jalutuskäike. Jalgteede äärde peaks rajama 

erinevaid istumisvõimalusi (üksikud pingid, paarispingid). Seal, kus ruumi on ja 

keskkond soosib, võib tekitada nn. olemise kohti ehk taskuid, mis asuvad 

põhilisest liikumiseks mõeldud radadest natukene eemal ja pakuvad loodusliku 

ilmega keskkonda üksinda olemiseks. Parkmetsas olevate erilisemate puude 

juurde võiks paigaldada nimesildid, mis annavad informatsiooni puu liigi, aga ka 

päritolumaa kohta. 

Hoone keskel asub sisehoov, mis on ümbritsevast tänavamelust ära lõigatud ja 

moodustab isemoodi atmosfääriga keskkonna. Ruum on piisavalt suur, et 

võimaldada erinevatel kasutajagruppidel sisehoovis koos viibimist. Loodavad 

kõnniteed peavad pakkuma huvitavat jalutuskäiku, mille muudab omamoodi 

elamuslikuks kavandatud lopsakas haljastus. Haljastuses võiks kasutada 

madalamaid põõsaid ja rohkelt kõrrelisi. Sisehoovis on olemas suurt kasvu 

kuused, mis jagavad ruumi ja pakuvad varju. Pergolate ja ronitaimede abil on 

võimalik luua privaatsemaid, eraldatud istumiskohti. 

Selleks, et tagada juurdepääs rohealadele on vaja ületada tänavat, mis võib 

mõningale kasutajaskonnale olla probleemiks. Tagamaks ohutut tänavaületust, 

peab sõidukite suurimat lubatud kiirust antud tänavalõikudel alandama. Selle 

saavutamiseks on soovitav kasutada liiklust rahustavaid meetmeid. Näiteks võiks 

Maarjamõisa haigla peahoone esine ala Nikolai Lunini tänaval olla lahendatud 

šikaanidega, mis sunnivad autojuhti hoogu maja võtma. Nikolai Lunini põik 

tänavale (peahoone ja Mathieseni pargi vahel) luua tõstetud ülekäigud, mis 

muudavad teeületuse jalakäijale ohutumaks. 
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9.2 Maarjamõisa polikliinik 

Maarjamõisa polikliinikul puudub hetkel esinduslik peasissepääs hoonesse. 

Peamine sissepääs hoonesse toimub hoone põhjapoolsemast küljest. Antud 

sissepääsu teeb eriti ebameeldivaks asjaolu, et kui hoonest väljutakse, astutakse 

kohe parklasse. Polikliinikul on olemas endine peasissepääs, mis on muudetud 

päästemeeskonna sisenemisteeks. Selleks, et olukord muutuks, peab endise 

peasissepääsu taastama. Tekkiva sisenemise tee ette moodustub esinduslik plats, 

kus on paiknenud ka purskkaev. Antud purskkaev on soovitatav taastada voolava 

veega (purskav  vesi levitab mikroobe). Kuna ruum ise on juba olemas, vajaks 

antud keskkond värskendust uue katendi ja väikevormide näol. Pinkide 

seljatagused on kaitstud põõsastega nii tuule kui ka võõraste silmade eest. 

Keskkond, mis tekib on hubane, inimmõõtmeline ja valgusküllane. 

Hoone ees olev pargi ala toimib suuresti jalakäijate jaoks ühendava lülina eri 

hoonete ja keskkondade vahel. Park muudab jalakäijate teekonna Riia tänava 

poolt Maarjamõisa haigla peahoone suunas ja vastupidi meeldivaks vahelduseks 

tavapärasele linnatänavale. Park on Ludvig Puusepa tänava poolt ääristatud 

hekiga, mis visuaalselt eraldab tänava ruumi pargi omast. Alale on soovituslik 

paigaldada pinke, võimaldades nii möödujaile väiksemaid puhkehetki. Pargi eri 

osadesse luua ka nn. jutunurki vastastikku või nurga all paigutatud pinkide näol. 

Olemasolev kõrg- ja madalhaljastus pakuvad varju nii päikese kui ka tuule eest. 

Hoone ida ja lõuna küljele on planeeritud privaatsed keskkonnad töötajatele (ida), 

patsientidele ja külastajatele (lõuna). Töötajatele mõeldud puhkealal on oluline, et 

töötajal oleks võimalus eemalduda patsientidest ja nende lähedastest. Selleks on 

soovitatav kogu ala eraldada muust ruumist (põhjast ja lõunast) 

„kardinatega“ (näiteks kõrgema heki või disainitud kergseintega, vt. meeleolupilte). 

Alale kindlasti kavandada toolid ja lauad, et võimaldada lõunapausi 

välikeskkonnas. 

Külastajatele ja patsientidele mõeldud privaatsed keskkonnad võivad olla tekitatud 

pergolate või muude varjualuste näol, kuhu alla on kavandatud istumiskohad. 
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Pergolad aitavad eraldada üksikuid istumiskohti ümbritsevast keskkonnast ja 

pakuvad privaatsust. Hoone seina äärde kavandada istutusalad erinevat liiku 

taimede jaoks, et ei tekiks „näoga vastu seina“ istumise tunnet. 

Üle tänava asuvad Geneetika- ja Õendusabi keskused. Tagamaks ohutut 

ühendust hoonete ja rohealade vahel, tuleb olemasolevad jalakäijate tee ületused 

lahendada tõstetud ülekäikudena. Tõstetud ülekäigud sunnivad autojuhti kiirust 

vähendama ja tagavad jalakäijate ohutu tee ületuse.    
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9.3 Psühhiaatriahaigla 

Parkla, kuhu esmalt haiglasse tulles jõutakse võiks olla liigendatud 

kõrghaljastusega, et lõhkuda praegu suurt ja igavat asfaltplatsi. Haiglahoone esine 

parkla on hoonest eraldatud kõrge elupuuhekiga, mis loob hoone ja heki 

vahelisele alale päikeselise, tuulevaikse ja sooja keskkonna. Alale kavandada 

istumiskohti, mis võimaldavad nii üksinda kui koos kaaslasega olemist. 

Istumiskohad võiksid olla planeeritud väikeste taskutena, ümbritsetud madala heki 

või istutusaladega kõrreliste jaoks. Hea asukoht hoone suhtes muudab ruumi 

atraktiivseks kõikide kasutajate jaoks. 

Hoone idapoolsele küljele (psühhiaatriaosakonna ette) on kavandatud keskkond, 

kus patsiendid saavad ennast tunda turvaliselt. Tegemist on antud piirkonnas 

kõige valgusküllasema alaga. Ruumis olev jalakäijatele mõeldud ring jalutamiseks 

koos hoovi keskel asetseva soolopuuga on soovitatav säilitada. Puu toimib kui 

ruumi defineerijana (fookusena), mida on meeldiv vaadata ka akendest. Puu alla 

võib istutada näiteks sinililli, mis kevadel tärgates loovad meeldivat 

äratundmisrõõmu. Istumiskohti võiks luua pigem hoone seinte äärde, et tagada 

pinkidelt hea ülevaade ruumist, kus viibitakse, mis omakorda tekitab turvatunnet. 

Eelnevast alast lõuna poole Raja tänava suunas on kavandatud muruala, mida 

võiksid piirata perimetraalselt istutatud puud või põõsad, kus on hea läbi viia 

erinevaid tegevusi haiglas viibivatele patsientidele. Kuna tegemist on enamjaolt 

avara murualaga on ruum minimaalselt ette programmeeritud (võimaldav) ja lubab 

patsientidel ja töötajatel ruumi ise luua vastavalt vajadusele. Antud piirkonnas on 

võimalik korraldada grupiteraapiaid, aga ka näiteks vabas õhus looduspiltide 

maalimist või joonistamist. Võimalik, et ühel aastal otsustatakse ruumi mingisse 

osasse rajada hoopis nn. kogukonnaaed, mille eest saavad patsiendid hoolitseda. 

Hoone teisele küljele (põhjaküljele) on kavandatud piiratud alaga rekreatsiooniala 

(olemas ka praegu väikeses mahus). Antud piirkonnas on patsientidel võimalik 

tegeleda sportlike tegevustega, et viia mõtted eemale haigusest, mida põetakse. 

Alale võiks olla kavandatud erinevaid tegevusi. Näiteks lauatennis (soodustab 

patsientide vahelist suhtlemist ja läbisaamist), erinevad võimlemiseks mõeldud 
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treeningvahendid, korvpallirõngas jms. Kindlasti peaks alal olemas olema ka 

selline koht, kust oleks võimalik jälgida ruumis toimuvat neil, kes ise kaasa lüüa ei 

soovi. 

Hoone põhjaküljel asetseb töötajatele ja külastajatele mõeldud privaatsem 

keskkond. Ala/ istumiskohti on võimalik jaotada erinevateks ruumi osadeks näiteks 

kergseinte abil, millele on kasvama suunatud ronitaimed. Ette on nähtud 

istutusalad erinevate püsilillede, kõrreliste ja põõsastega. 

Sanatooriumi park on suur maa-ala ja võimaldab luua keskkondi erinevateks 

otstarveteks. Näiteks on Psühhiaatriahaiglast idas asuva era krundi piiridesse ette 

nähtud niinimetatud „ära olemise“ keskkond. Kuna tegemist on piirkonnaga, mis 

hetkel on võsastunud ja meenutab juba pigem metsa kui parkmetsa, võimaldab 

see tekitada antud alale kohti, kus võib unustada, et viibid haiglale nii lähedal. 

Puistu meelitab kohale linde ja loob oma ökosüsteemi, mida on hea jälgida ja 

kuulata. Sellise tegevuse käigus tihti unustatakse kõik muu ja keskendutakse 

hetkel toimuvale. Kogu pargi ala on seotud erinevate radadega nii jooksmiseks kui 

ka jalutamiseks, pakkudes samal ajal võimalusi ruumi avastamiseks kui ka 

sportimiseks. 
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9.4 Kopsukliinik 

Kopsukliinik paikneb Sanatooriumi pargi linna poolsemas osas ja selle tulemusena 

leiab ka laialdasemat kasutust ümbruskonnas elavate inimeste poolt (enamasti 

just rekreatsioonirajad). Kogu parkmetsa perimeetris paiknevaid rekreatsiooni- ja 

jooksuradu laiendatakse ka pargi kaugematesse osadesse (Psühhiaatriakliiniku 

suunas), mis annab sportijatele ja niisama jalutajatele uusi võimalusi radade ja 

raja äärde planeeritud võimlemisvarustuse (nt. lõua tõmbamise kang, venitus 

postid jms.) kasutamiseks. 

Kuna hoone ees paiknevad ka üksikud palatid, millel on oma väljapääsud madalal 

paiknevatele rõdudele ja sealt edasi väliruumi, on kogu ala planeeritud 

ligipääsetavaks kõikidele kasutajagruppidele. Hoone ees piiratakse autoliiklust ja 

parkimist, tagades ligipääs ainult haiglat teenindavale transpordile. Peamiselt 

mändidest koosnev park loob esteetilise ja õdusa olemise koha, kus istuda ja 

nautida läheduses olevat loodust. Keskkonda kavandatud istumiskohad 

vahelduvad istutus- ja murualadega, luues turvalise ja meeldiva keskkonna. 

Hoonest kagus paiknev ümbritsevast keskkonnast madalam ala (endine 

kruusaauk), kuhu on ette nähtud pargist suunduvad ning läbivad rajad ja 

kõnniteed, loob ideaalse ruumi eemal haiglast ja laseb olla keskkonnas, mis erineb 

muust Sanatooriumi pargist. Alale planeerida istumiskohti ja üksikuid alusmetsa 

põõsaid. 

Psühhiaatriahaigla poolsele küljele on planeeritud hoone vahetuslähedusse jääv 

niinimetatud tagaaed. Tagaaed pakub privaatset keskkonda haiglas viibivatele 

patsientidele ja nende lähedastele. Võimaldades lühemat jalutuskäiku, koos 

istumist või einestamist. Kuna alal paikneb endine pool maa-alune kelder, mis 

hakkab maastikus kohe silma. Luues huvitava pinnavormi keskkonda, mis ise on 

praktiliselt sile maa. 

Kopsukliinikust põhja pool asetseb suurem ja avaram muruala, mida saavad 

kasutada nii haigla töötajad, külastajad ja patsiendid, aga miks mitte ka 

Psühhiaatria kliiniku patsiendid koos töötajatega. Alale võiks kavandada erinevate 
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paigutuskohtadega pergolaid, mis pakuvad privaatset ruumi üksinda olemiseks, 

aga jätavad avatus mingid piirkonnad, kus suurema grupi inimestega aega veeta 

ja vestluseid pidada.  
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9.5 Lastehaigla, õendusabi- ja geneetika keskus 

Lastehaigla peasissepääsu esisel alal on paiknenud kunagi väikene tiik 

purskkaevuga. Purskkaev antud alal tuleks taastada kuna pakub keskkonnas 

huvitavat elementi, mis paelub paljusid. Ala peab olema hea ligipääsetavusega nii 

ratastooliga kui karkudega kasutajale. Olemasolevad puud pakuvad varju päikese 

eest, seega planeerida istumiskohti nende lähedusse. Haigla esine ala on 

tänavast eraldatud hekiga, mis peaks tagama ohutuse antud piirkonnas. Alale 

planeerida mängulisi elemente, mida lapsed saavad mänguhoos kasutada 

(suuremad kivid, liivaalad vms.) 

Hoone edela küljele on kavandatud ala haiglas viibivatele lastele ja nende 

vanematele. Piirkond peaks pakkuma turvalist keskkonda, kus vanemad saavad 

oma lastega aega veeta. Olemasolevat kõnniteede võrgustikku võib laiendada 

Ravila tänava suunas ja sinna tekkiva pargi alale. Antud piirkondades võiks 

kasutada haljastuse rajamisel looduses leiduvaid ja laialdaselt tuntud liike. Läbi 

tuttava haljastuse tunneb keskkonnas viibija ennast turvalisemalt ja kindlamalt. 

Lastehaigla ja TÜ Meditsiiniteaduste osakonna vaheline roheala tuleb korrastada 

ja tagada juurdepääs ka ümbritsevatelt aladelt (peamiselt Maarjamõisa haigla 

peahoone poolt). Kergteede võrgustik võimaldab aja maha võtta ja lühemat 

jalutuskäiku. Alale on hea ülevaade haigla akendest, seega peaks tekkiv park 

pakkuma huvitavaid vaateid ja tuttavaid elemente lastele. Näiteks on võimalik 

tekitada kergliiklusteedest primitiivseid kujundeid, mida on kõrgemalt huvitav 

vaadata. 

Õendusabi keskuse hoone esist parkimist võiks poole võrra vähendada ja tekkivat 

ruumi kasutada eesaiana. Parklast eraldatud ruumi (nt. hekiga) on võimalik 

kasutada neil, kes haiglasse saabuvad, aga ka töötajatel kiireks pausiks 

väliruumis. Hoone esine on valgusküllane ja soe koht. Alale tuleb kindlasti 

paigaldada istepingid, mille vahetusläheduses on istutusalad erinevate kevad ja 

suvelillede jaoks. 
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Hoone lõunaküljele on loodud piirdega sisehoov, mida haiglas viibivad patsiendid 

ja töötajad saavad kasutada. Praegune metallist piirdeaja võiks välja vahetada 

tiheda heki vastu või istutada hekk olemasoleva aia äärde. Metallist vaiadega aed 

mõjub raskelt ja pigem eemale tõukavalt. Ruumis olevat haljastust peab 

täiendama erinevate roht- ja põõsastaimedega, miks mitte ka mõne viljapuuga. 

Maarjamõisa haigla peahoone lõuna küljel ja õendusabi keskuse taguse pargiosa 

kujunduskeelt võiks jätkata ka Geneetika keskuse tagusel alal. Kaaluda võiks 

pinnavormide toomist pargi alale. Pinnavormid muudavad keskkonna 

huvitavamaks ja lubavad nende vahele tekkida ruumidel, mida mujalt piirkonnast 

ei leia. Läbi pinnavormide on võimalik keskkond muuta ümbritsevast ruumist 

eristuvaks ja meeldivaks vahelduseks tavapärasele pargialale. 

Geneetika keskuse esine ja lõuna küljele jääv ala moodustavad peaaegu ühtse 

terviku. Hoone ees, lõunapoolsel osal, paikneb plankaed, mis loob väikese 

sisehoovi mulje ja lõikab ala muust tänavaruumist. Aiaväravast sisse astudes tekib 

kui teine maailm, kuhu on võimalik kavandada istumiskohti laudadega, et pakkuda 

lõunatamise võimalust värskes õhus. Piirkonnas kasvavad suures pärnad, mis 

pakuvad nii tuule- kui päikesevarju.   

Ühendamaks erinevaid alasid on vaja luua ohutud juurdepääsud üle tänavate. Nii 

nagu Maarjamõisa haigla peahoone esisel ala sai liiklust rahustava meetmena 

välja pakutud šikaanid, võiks antud meedet kasutada ka Lastehaigla esisel tänaval 

(Nikolai Lunini). Tekkivate šikaanide kohtadesse on võimalik luua tänavahaljastust, 

mis rikastab üldist tänavapilti. Kõik tee ületused tuleks lahendada tõstetud ristmike 

ja –ülekäikudega.  
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9.6 Maarjamõisa väli 

Maarjamõisa väli on ala, mille peamiseks kasutajaskonnaks tulevikus võiksid olla 

alal paiknevate koolide õpilased ja üliõpilased, aga ka ümbruskonnas elavad 

inimesed. Kuna tänava ületused on muudetud ohutumateks, nähakse ala 

kasutamise potentsiaali ka erinevate haigla osakondade patsientide ja töötajate 

poolt. Antud eesmärgil on loodud ala keskele lagedam muruala, kuhu näiteks 

Psühhiaatriahaigla patsient ja arst saavad suunduda eraviisilisele teraapia 

sessioonile. Või suundutakse alale rohkemate patsientidega. Ala on võimaldav ja 

suudab pakkuda erinevaid tegevusi toetavat keskkonda. 

Pikemas perspektiivis hoonestatakse Maarjamõisa välja tänava poolsed krundid ja 

keskele tekib niinimetatud roheline oaas, kus on hea aega veeta, lõunat süüa või 

erinevaid ettevõtmisi läbi viia. Planeeritud haljastus peaks siduma piirkonna üheks 

tervikuks. Looma vaatekoridore, aga ka mingeid vaateid sulgema. Tekkiv 

kergteede võrgustik on kogu Kliinikumi hoonete vaheliste radade ja kõnniteedega 

omavahel seotud, tagades nii ohutu ja lihtsa liikumisvõimaluse kogu piirkonnas. 
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10. ARUTELU 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada haigla erinevate kasutajate 

keskkonna- ja ruumi vajadused ja neis leiduvad elemendid selleks, et tagada 

stressivaba ja tervenemisele kaasa aitava keskkonna teke. Antud tulemusi on 

võimalik rakendada sarnastel tingimustel ka teiste Eesti suuremate haiglate juures, 

millel on väga lai kasutajaskond. 

Teoreetilise kirjanduse läbi töötamine andis kontseptsiooni välja töötamiseks 

algteadmised ja vajalikud faktid kasutajate ja nende vajaduste kohta. Paljude 

kasutajate jaoks on oluline kontakti olemasolu loodusega (visuaalne, füüsiline). 

Keskkonnad, kus inimene tunneb ennast hästi on enamasti sellised, mis pakuvad 

talle kaitset looduslike elementide eest. Keskkond, kus ta tunneb ennast turvaliselt 

ja omab ülevaadet ümbritsevas ruumis toimuvast. Ilma teoreetilisi teadmisi 

omamata ei oleks võimalik haigla keskkondi kujundada nii, et sealsed kasutajad 

neist täit kasu lõikaksid.  

Haiglate juurde kuuluvate välialade projekteerimisele ja kujundamisele 

lähenetakse üldjuhul nagu igale teiselegi projektile. See tähendab, et enamasti 

puudub tehtavatel otsustel tugev teoreetiline ja uurimuslik aluspõhi. Antud fakti 

kinnitab Maarjamõisa haigla peahoone uus peasissepääs, kus puudub igasugune 

kokkupuude loodusega. Istumisvõimalused on tagatud, aga paiknevad kahe suure 

ventilatsioonišahti vahel, kus on pime ja tuuline. Hoonest välja astudes satutakse 

praktiliselt kohe sõiduteele. Antud keskkond ei kutsu ruumis aega veetma. 

Keskkonnas viibitakse nii vähe kui võimalik. 

Austraalias, Singapuris, Ühend Kuningriikides ja Kanada osades provintsides ei 

tohi arhitekt haiglahooneid projekteerida, kui talle ei ole väljastatud vastavat 

tõendit selle kohta, et ta projekteerib tõenditel põhinevat disaini meetodit 

kasutades. Sama norm kehtib ka USA-s, aga ainult militaarhaiglate 

projekteerimisel (Marcus et al., 2014).  

Eestis vastavat tõendit nõuda ei saa, kuna antud kvalifikatsiooni ei väljastata ja 

haiglahooneid üldisemalt projekteeritakse harva. Samas, oleks võimalik tõenditel 
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põhineva disaini meetodi kasutamise nõue lepingusse sisse kirjutada, mis sunnib 

arhitekti või maastikuarhitekti tegema uurimustööd vastavas valdkonnas ja 

esitama tulemuse tellijale. Arusaadavalt muudab see projekti kallimaks, aga 

tulemuseks on silmaga nähtav kvaliteet.  

Kvaliteetset planeerimist ja kujundamist võime kohata haiglate väliruumist 

kaugemale, linnaruumi liikudes. Üha enam pööratakse tähelepanu kvaliteetsele ja 

inimsõbralikule linnaruumile, mis laiemas perspektiivis mõjutab inimeste stressi 

taset ja üldist elu kvaliteeti. Antud keskkondades rakendatakse tõenditel põhinevat 

disaini tunduvalt rohkem selleks, et saada kvaliteetset elukeskkonda. Enamasti 

tagab kvaliteetsema ja rohkem läbi mõeldud keskkonna ka arhitektuurikonkursside 

korraldamine. Konkurssidega püütakse saada parim võimalik tulemus, mille edukal 

läbi viimisel võivad olla pikaajalised positiivsed tagajärjed kõigi jaoks. 

Haiglate juurde kavandavate taastavate ja tervendavate keskkondade loomisega 

linnalikes tingimustes, peame tegema mingil määral järeleandmisi mõningate 

kasutajagruppide vajaduste osas. Kuna ruumi on vähe siis peamiselt 

keskendutakse patsientide-, sealsete töötajate heaolule ja haiglasse saabuvate 

inimeste positiivse esmamulje kujundamisele. Esmamulje võib kujundada hoiakut 

kogu haiglas viibitava aja kui ka sealsete pakutavate teenuste suhtes. 

Selleks, et kujundada head ja tervenemist soositav haiglamaastiku on vaja teada 

sealsete kasutajate vajadusi antud ruumi suhtes. Ilma algteadmisi omamata ei ole 

võimalik antud eesmärki saavutada.   
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11. KOKKUVÕTE 

Magistritöös seati eesmärgiks välja selgitada seosed erinevate haiglakeskkonnas 

viibivate inimgruppide vahel ja pakkuda välja võimalusi ja keskkondi, kus ja kuidas 

erinevate ruumi ja keskkonnavajadustega inimesed saaksid koos viibida nii, et 

keskkond toimiks taastava ja tervendavana kõigi kasutajate jaoks. 

Oma iseloomult on taastavate ja tervendavate maastike näol tegemist 

keskkondadega, kus inimene tunneb ennast mugavalt, turvaliselt ja ennast 

unustavalt. Ruumis olevad elemendid juhivad inimese tähelepanu kõrvale tema 

igapäevastest mõtetest ja muredest. Panevad teda mõtlema ja keskenduma 

millelegi muule,   

Üks olulisemaid tingimusi selleks, et toimuks inimese vaimse ja füüsilise tervise 

paranemine on turvatunne. Keskkonnas, kus inimene viibib, peab ta tundma 

ennast turvaliselt. Turvatunne tekib siis, kui ruumis viibijal on hea ülevaade teda 

ümbritsevast keskkonnast. See tähendab, et igasuguseid nurgataguseid, 

läheduses paiknevaid kõrgemaid põõsaid, kuhu taha on ennast võimalik peita, 

peaks kujunduslahendustes vältima. Antud tunnet aitavad tagada ka tuttavad 

elemendid ruumis, näiteks piirkonnale iseloomulikud viidad või väikevormid. Neid 

nähes võib kasutaja olla kindel, et viibib endiselt turvalises ja tuttavas keskkonnas. 

Erinevate haiglat külastavate ja seal viibivate inimeste ruumi- ja keskkonna 

vajadused taastavates ja tervendavates maastikes on üldjuhul erinevad kuid 

sellegi poolest on kasutajaid, kelle ruumist tulenevad vajadused sarnanevad. 

Üldjoontes varieeruvad vajadused väikeste nüansside poolest. See tähendab, et 

üht keskkonda on võimalik mugavdada sobivaks mitmele kasutajagrupile ruumis 

olevate elementidega. Näiteks tugeva ja stabiilse (peensõelmed) kõnnitee katendi 

kasutamine rekreatsiooniradadel. Antud detailiga laiendame ala kasutavate 

inimeste hulka, pakkudes rajal liikumisvõimalust ka inimestele, kes on piiratud 

liikumisvõimega (ratastoolis).  
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kuidas ja kas on võimalik rajada tervendavaid ja taastavaid keskkondi kitsastes, 

linnalikes keskkondades olevate haiglate juurde? 

Uurimus näitas, et kuigi kasutajate ruumilised vajadused tervendavate ja 

taastavate keskkondade järele on üldjoontes erinevad, suudame siiski leida 

keskkondi, kus on võimalik pakkuda erinevatele kasutaja gruppidele mõeldud 

vastavat keskkonda. Mõningatel puhkudel saame kvaliteedi tagada ruumi 

jagamise teel erinevate kasutajate vahel. Näiteks paigutades keskkonda pergola, 

millega saame luua privaatsema keskkonna suuremas ruumis. Lisaks sellele on 

võimalik tekkivat ruumi täiendada vaatega mõnele objektile või kindale piirkonnale. 

Teatud kasutajate jaoks on keskkonnast tulenevad vajadused liiga spetsiifilised, et 

pakkuda kõigile mõeldud keskkonda ja loota, et toimub sama kvaliteetne 

tervenemine. 

Üllatuslikult on üheks selliseks kasutajagrupiks haigla töötajad. Selleks, et töötaja 

saaks eemalduda stressi tekitavatest teguritest, peab ta välja saama haigla 

keskkonnast ning eemale patsientidest ja nende lähedastest. Sellele lisandub veel 

kriteerium, et ruum ei tohi asetseda haigla hoonest kaugel. Sellised nõuded 

eeldavad spetsiaalselt töötajate jaoks loodud keskkonna olemasolu, kuhu muud 

kasutajad satuvad harva või üldse mitte. Samas tasub investeerida töötajate 

heaolusse, mis pikemas perspektiivis kajastub ka haigla töö efektiivsuses ja 

tehtava töö kvaliteedis. 

Käesolev töö tegi ettepanekud tervendavate ja taastavate haiglamaastike 

loomiseks kontseptsiooni tasandil ja tegeles pigem ruumi loomise kui detailse 

keskkonnaga. Tervendavate keskkondade loomiseks võib sellest väheks jääda. 

Iga ruumi tuleb vaadelda väikeses mõõtkavas, see tähendab, et tihti on detailid 

need, mis määravad antud keskkondade efektiivsuse. 
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SPATIAL REQUIREMENTS FOR HOSPITAL USERS IN HEALING AND 

RESTORATIVE ENVIRONMENTS IN AN EXAMPLE OF TARTU UNIVERSITY 

HOSPITAL 

Summary 

 

When studying literature very little information is available about creating healing 

and restorative environments in hospital setting (especially in Estonian language) 

for different user groups in the same environment. Fitting different users into same 

environment and still provide healing and restorative qualities became the main 

objective of this paper. 

To achieve the objective of this thesis, the following study questions were set: 

under what conditions healing and restoration takes place in, what are the 

requirements, for healing and restorative environments, of different hospital users, 

if and how is it possible to provide healing environments under confined spaces in 

hospitals that are located in urban environment? 

Different theories about healing environments, environmental perception and 

landscape psychology were studied. Healing and restorative landscapes in general 

were studied, through the literature to determine under what conditions healing 

takes place in. Different healing and restorative landscape typologies, used in 

hospital settings, were identified. Hospital users and their needs in healing 

environments were also studied from the literature to determine the spatial 

requirements for every user group.  

Based on the information gained from the literature, a synopsis table was 

constructed to compare spatial requirements of different hospital environment 

users. Spatial needs were identified, compiled and implemented into a chosen 

study site (Tartu University hospital). As a result, series of concept maps were 

created and complemented with series of pictures to illustrate the qualities of a 

certain area on a map should transmit. 
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As a result, it can be said with certain, is that some user groups can be fitted into 

same healing and restorative environment and provide the quality and effect from 

the environment that they need. As this study was theoretical, further research is 

required to determine the actual needs of users in Estonian climatic and cultural 

environment. 

  



78 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Kristjan Talistu  

Sünniaeg 18.08.1988, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

„Haigla keskkonda loodavate tervendavate ja taastavate maastike kasutajate 

ruumilised vajadused TÜ Kliinikumi näitel“, 

mille juhendaja on Peeter Vassiljev, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi 

ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  (Allkiri) 

Tartu, 23.05.2017                                                                                                                              

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


