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Lasnamäe hoovide näol on tegemist kasutamata potentsiaaliga. Kindlasti vajab Eesti 

suurima paneelelamurajooni linnaruum oluliselt rohkem tähelepanu. Mitmeid 

magistritööd on Lasnamäed erinevas võtmes juba käsitlenud, sealhulgas näiteks Marju 

Silla 2014. aasta töö, mis uurib modernistliku planeerimise külge. Käesoleva magistritöö 

eesmärk on aga välja selgitada, millised on Lasnamäe välisruumi probleemid seonduvalt 

modernistliku planeerimisega ning kuidas neid lahendada, samuti soovitakse teada, kuidas 

lasnamäelased hoove kasutavad ning mida teha selleks, et Tallinna suurima linnaosa 

avalik ruum leiaks senisest rohkem kasutust. Käesolev magistritöö on teoreetilise ja 

empiirilise uurimuse süntees. Töös kasutati antud teemaga seotud kirjandust ja teaduslikke 

artikleid, Lasnamäe elanike seas läbi viidud küsitluse vastuseid ning hoovivaatlustest 

saadud andmeid. Püstitati hüpotees: „Lasnamäe avaliku ruumi kasutust muudaks 

aktiivsemaks õuealade korrastamine ja kujundamine vastavalt elanike vajadustele ning 

kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitele.“ Lisaks esitati uurimisküsimus Lasnamäe 

probleemide ja nende lahenduste kohta ning sooviti välja selgitada kvaliteetse välisruumi 

kriteeriumid. Vaadeldi nelja erinevat tüüpi hoovi, millest ühte, mis oli oma 

funktsionaalsusega teistest üle, võrreldi hooviga, mis oli kesise kvaliteediga. Selgus, et 

esimest kasutati oluliselt aktiivsemalt ja mitmekülgsemate harrastuste jaoks, seega 



 

 

hüpotees oli tõene. Lasnamäe kõige pakilisemaks probleemiks on parkimiskohtade 

puudus, mille lahendamiseks pakuti välja parkimismajade ehitamise tühermaadele. 

Selline lahendus annaks võimaluse autoliiklust hoovides oluliselt vähendada ning luua 

kasutajasõbralikke välisruume, mida elanikud enda sõnul ka vajavad. Käesoleva 

magistritöö võib võtta aluseks Lasnamäe hoove puudutavate kujundusprojektide 

tegemisel, sest töö sisaldab lasnamäelaste mõtteid ja nägemusi  välisruumi olemusest, 

põhjalikke vaatlusmaterjale ja probleemianalüüsi ning võimalikke lahendusi kõige 

põletavamatele murekohtadele. 

 

  

Märksõnad: Modernistlik linnaplaneerimine, avaliku ruumi uurimine, vaatlus, hoov, 

inimsõbralik väliruum 
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Lasnamäe courtyards have potential which is widely unused. Certainly, the urban space 

in Estonia's largest panel house residential area needs much more attention. Several 

Master's theses have already been addressed in a variety of ways concerning Lasnamäe, 

including the work done by Marju Sild in 2014 regarding modern city planning. The goal 

of this Master's thesis is to find out what are the problems concerning Lasnamäe's outdoor 

space and how to solve them, as well as to find out how are the courtyards used and how 

to make the use of public space inwetween the buildings more active. This Master's thesis 

is a synthesis of theoretical and empirical research. The literature and scientific articles 

related to this subject were used, the answers to the interviews conducted with the 

residents of Lasnamäe were used and the data obtained from the observations was used. 

The following hypothesis was set: "The use of Lasnamäe public space would be more 

active by reorganizing and designing the courtyards according to the needs of the residents 

and the criteria for user-friendly outside space." In addition, a research question was asked 

about the problems in Lasnamäe today and what would be the solutions, also it was 

important to find out the criteria for high-quality outdoor space. There were four types of 

courtyard, one of which with high functionality was compared with a yard with moderate 

quality. It turned out that the first one with high-quality was used more actively then the 



 

 

other courtyard, in other words, the hypothesis was true. The most urgent problem in 

Lasnamäe is the lack of parking spaces. To solve it, building parking houses in the 

wastelands was suggested which would significantly reduce the volume of traffic in the 

courtyards and create user-friendly outdoor spaces that the inhabitants themselves also 

need according to the questionnaire. This master's thesis can be used as a basis for design 

projects for the courtyards in Lasnamäe, because the work includes the dwellers thoughts 

and views from about the potential future outdoor space, in-depth observation materials 

and problem analysis, and solutions to the most burning issues. 

 

Keywords:  Modern city planning, public life study, observation, courtyard, user-friendly 

outdoor space 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, millised on Lasnamäe välisruumi 

probleemid ning kuidas neid lahendada, samuti soovitakse teada, kuidas lasnamäelased 

hoove kasutavad ning mida teha selleks, et Tallinna suurima linnaosa avalik ruum leiaks 

senisest rohkem kasutust. Selleks, et nimetatud teemadesse süveneda, uuritakse esmalt 

modernistliku planeerimise juhtivaid põhimõtteid ning selgitatakse välja probleemid laiemas 

mõttes ning hiljem Lasnamäe kontekstis.  

Esimeseks uurimisküsimuseks on: „Mis on põhilised probleemid Lasnamäel täna ning 

kuidas neid lahendada?“ Mainitud uurimisprobleemi lahendamiseks tutvutakse esmalt antud 

teemaga seotud kirjandusega ning seejärel küsitakse elanike arvamust küsimustik vormis. 

Tänapäeva murepunktide identifitseerimise järel võrreldakse neid 90ndate aastate alguse 

probleemsete aspektidega paneelelamurajoonis, et mõista, mis suunas on Lasnamäe 

arenenud. Võimalikke lahendusi pakutakse käesoleva magistritöö järelduste peatükis. 

Et jõuda järeldusele, kui aktiivselt lasnamäelased enda koduhoove kasutavad ning milliseid 

tegevusi harrastavad, viiakse läbi varakevadised ja suvised vaatlused neljal õuealal, millest 

kolm on funktsioonide poolest täiesti erinevad. Püstitatakse hüpotees: „Lasnamäe avaliku 

ruumi kasutust muudaks aktiivsemaks õuealade korrastamine ja kujundamine vastavalt 

elanike vajadustele ning kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitele.“ Selle tõestamiseks 

võrreldakse ideaalilähedast Kärberi 48 ja 50 hoovi Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 õuega, 

milles pole piisavalt vabaajaveetmise funktsioone kõigis vanusegruppides elanike jaoks.  

Lisaks uuritakse küsitluses, kuidas veedeti hoovides aega 90ndate aastate alguses ning mida 

tehakse tänapäeval, et vaatluste kõrval selguks üldisem pilt tegevustest, mida õuealadel 

harrastatakse. 90ndate aastate ja tänapäeva tegevusi võrreldakse omavahel, et mõista, kuidas 

on Lasnamäe hoovikasutus selle ajaperioodi jooksul muutunud. See näitab, mis suunas on 

Lasnamäe hoovikasutus arenenud ning võimaldab mõista tuleviku arenguid. See on oluline 

saamaks aru, kas lasnamäelased kasutaksid oma õuealasid potentsiaalselt ka tulevikus. 

Selleks, et leida võimalikke lahendusi Lasnamäe avaliku ruumi probleemidele, tuleb esmalt 

välja selgitada, millised on kvaliteetse linnaruumi eeldused. Sellest tulenevalt esitatakse 
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magistritöö teine uurimisküsimus: „Mis on kasutajasõbraliku väliruumi kriteeriumid?“ 

Vastuste leidmiseks tutvutakse antud teemaga seotud kirjandusega ning uuritakse elanikelt,  

milliseid funktsioone nad enda koduhoovidesse tahaksid, et pakkuda optimaalseid lahendusi 

Lasnamäe modernistlike planeerimisvigade parandamiseks.  

Lisaks viiakse paneelelamurajooni kahes hoovis läbi hoovimööbli installatsiooni vaatlused, 

et mõista, kuidas elanikud uue objekti omaks võtavad ning kuidas võetakse vastu muutusi 

üldisemas mõttes. Installatsioon, mis on ehitatud spetsiaalselt antud magistritöö jaoks, 

taaskasutatud euroalustest ja vineeri tootmisjääkidest, viiakse korteriühistu esimeeste 

nõusolekul Paasiku tänava hoovidesse: varakevadel ühte ja suvel teise sarnasesse õue. 

Kuna magistritöö hoovide valimise protsessi kaasati MTÜ Lasnaidee liikmeid, tekkis hiljem 

võimalus osaleda nende poolt korraldatud „Hoovikultuuri päeval“, kus viidi läbi sama 

hoovimööbli ehitamise töötuba. See võimaldas testida lasnamäelaste huvi ja valmidust ühise 

avaliku ruumi heaks midagi reaalselt ära teha. Valmidust hinnatakse põhiliselt töötoas 

osalejate arvu järgi, aga ka möödujate huvist lähtuvalt. 

Magistritöö esimeses pooles on välja toodud kogu seonduv kirjandus, küsitluse vastused ja 

vaatluste statistilised andmed. Järelduste peatükis on kokku võetud kõik käesoleva töö 

tulemused ning arutletud tõstatatud probleemide üle ja pakutud lahendusi, samuti tõestatakse 

hüpotees.  

Soovin tänada oma juhendajat Friedrich Kuhlmanni inspiratsiooni ja suunamise eest ning 

MTÜ Lasnaidee eestvedajat Maria Derlõši, kes oli magistritöö valmimise kõigis etappides 

suureks abiks. Tänan venekeelsete vastuste tõlkimise ja tänavaküsitlusega abiks olnud Denis 

Pastuhovit ning oma toetavat ema ja venda, kes olid abiks installatsiooni ehitamisel ning 

transportimisel.   
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 MODERNISTLIK LINNAPLANEERIMINE 

 

 Modernistliku linnaplaneerimisega seotud probleemid 

 

Modernistliku planeerimisega seonduvat uuris mõned aastad tagasi oma magistritöö raames 

Tartu Ülikooli tudeng Marju Sild (Sild 2014). Käesolev magistritöö käsitleb samuti esmalt 

põgusalt antud teemat, et Lasnamäe kontekst oleks mõistetav.  

Käesoleva magistritöö seisukohalt on oluline välja tuua põhilised probleemid, mis tulenevad 

60ndatel aastatel alguse saanud modernistliku linnaplaneerimise põhimõtetest. Üheks 

suurimaks probleemiks oli Jan Gehli järgi majadevahelise ruumi liiga ratsionaalne, suure-

mõõtmeline ning autokeskne planeerimine, mille tõttu kadusid uutest linnadest ning 

„magalarajoonidest“ inimmõõtmelised mastaabid (Gehl, Svarre 2013: 2-3). Rääkidas kas 

siis konkreetselt modernistlikult vabaplaneeringulisest Lasnamäest või ükskõik millisest 

teisest modernistlikust paneelelamurajoonist Euroopas või Ameerikas, tasub 

inimmõõtmelisuse puudumise kõrval mainida ka majadevahelise ruumi liigendamatust, 

teisisõnu puudub majadevahelise ruumi gradatsioon avalik-poolavalik-privaatne (Pae 2012). 

Selline liigendamatus tähendab seda, et majast välja astudes satutakse kohe avalikku ruumi. 

Selline ebamäärane välisruum ei tekita paneelmaja elanikes kuuluvustunnet (Ibid.). Kaja Pae 

kirjutab oma artiklis nii: „Väikese skaala puudumise tõttu ei tunne inimene end selles ruumis 

ära, ta ei suhestu ennast igapäevaselt ümbritseva ruumiga, ei käitu loomupäraselt püüdes 

käituda nii, nagu arvab seda oodatavat või jätab üldse käitumata“ (Ibid.). Võib väita, et 

majadevahelise ruumi gradatsiooni puudumine on tugevalt seotud inimmõõtmelisuse 

puudumisega, täpsemalt üks tuleneb teisest ja vastupidi.  

Järgmise olulise probleemina võib välja tuua paneelelamurajoonide üheilmelisuse ja 

identiteedi puudumise, mis võib tekitada tunde, et „võid asuda ükskõik kus Euroopas“ 

(Wassenberg, Turkington, Kempen 2004: 1). Selline üheilmelisus soodustas 

mittekuuluvustunde tekkimist veelgi. 
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 Modernistiku linnaplaneerimise eripärad sotsialismimaades 

 

Kapitalistlikes riikides kasutati kortermajade ehitamiseks erinevaid tehnoloogiaid, paljude 

erinevate stiilide seas ehitati ka paneelelamuid, kuid need kerkisid enamasti riigi poolt 

finantseeritud sotsiaalmajadeks. Nõukogude liidus oli paneeli tehnoloogia aga ainus 

aktsepteeritud kortermajade ehitamise viis (Zarecor 2011: 264). 

On märkimisväärne, et kui Lääne-Euroopas langes paneelelamurajoonide maine mitmetel 

põhjustel juba mõned aastad pärast esimeste rajoonide ehitamist, siis sotsialismimaades 

Kesk- ja Ida-Euroopas ehitataks neid veel tänapäevani, kui kommunistlik süsteem poleks 

1990ndate aastate alguses kokku varisenud (Wassenberg, Turkington, Kempen 2004: 1). 

Erinevus tuleneb sellest, et sotsialismimaades täitis sellisel viisil modernistlik 

vabaplaneerimine ideoloogilist eesmärki muuta ühiskond kõigi selle osades võrdseks (Pae 

2012). 
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 MODERNISTLIK VABAPLANEERIMINE LASNAMÄE 

KONTEKSTIS 

 

 Lasnamäe ajalooline taust 

 

1960. aastate lõpus tehti ettevalmistusi Lasnamäe paneelelamurajooni ehitamiseks – 1969. 

aastal kuulutati välja eskiisprojekti võistlus, mille võitis arhitektide Hugo Sepa ja Voldemar 

Herkeli ning insener H. Karu töö. 1973. aastal, kui Lasnamäed ehitama hakati, võeti aluseks 

planeerimisprojekt, mille autoriteks olid arhitektid Mart Port, Malle Meelak, Hugo Sepp, 

Irina Raud ja Oleg Žemtšugov. Tööde kestvuseks pidi olema 15 aastat, mistõttu ei peetud 

otstarbekaks koostada kogu elurajooni hõlmavat hoonestusprojekti, sest võisid muutuda nii 

tõekspidamised, elamutüübid kui ka majanduslikud võimalused. Detaliplaneerimis ja 

hoonestusprojektid koostati mikrorajoonide kaupa vastavalt ehituskäigule, arvestades varem 

paika pandud üldprintsiipe. Esimestest planeerimiskavadest lähtuvalt pidi Lasnamäe 

mahutama 160 000-180 000 elanikku (Nerman 1998: 363). Generaalplaani korrektuuris 

planeeriti elanike arvuks 12-sse mikrorajooni 175 000 elanikku (Port et al. 1981: 19). 

Tegelikkuses realiseeriti 12-st planeeritavast mikrorajoonist 8. Viimaste 2017. aasta 

andmete järgi elab Lasnamäel 119 115 inimest (Lasnamäe linnaosa 2017), mis teeb 68,1% 

planeeritavast elanike arvust. 

Lasnamäe rajamisel polnud eesmärgiks esteetiline ja inimsõbralik keskkond vaid 

majanduslik kokkuhoid, mistõttu määrasid Lasnamäe välisilme tornkraanade võimalikult 

vähene ümberpaigutamine, kokkuhoid kortermajade otsapaneelide ning teede ja trasside 

arvelt (Nerman 1998: 367). Säärane kokkuhoid oli üks põhilisi põhjuseid, mis loodi pea 

kõigis mikrorajoonides suletud või poolsuletud majadevahelisi alasid ehk antud magistritöö 

mõistes sisehoove. 
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 Põhilised probleemid Lasnamäe sisehoovides 1990. aastate alguses 

ning tänapäeval 

 

Selles peatükis käsitletakse modernistlikust linnaplaneerimisest tulenevaid probleeme, mis 

on omased nii Lasnamäele kui ka teistele suurematele paneelelamurajoonidele Eestis ja 

mujal. Peatükis 1.1 on mainitud inimmõõtmelisuse ja välisruumi gradatsiooni puudumist 

ning elurajoonide üheilmelisust ja identiteedipuudust, mille tulem on kuuluvustunde 

puudumine. Nendest modernistliku planeerimise tõttu tekkinud murekohtadest tulenevad 

elanike mitmesugused käitumuslikud puudujäägid näiteks nagu prügi mahaloopimine, 

murule parkimine või joobununa avaliku korra rikkumine. Illustreerimaks Robert Nermanni 

välja toodud murepunkte 90ndate aastate algusest, ning kõrvutades neid antud magistritöö 

raames läbi viidud küsitluse (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus) vastustega, on eraldi 

lõikudes tsitaatidena välja toodud elanike endi arvamus põhilistest probleemidest Tallinna 

suurimas linnaosas.  

Robert Nerman nendib oma raamatus „Lasnamäe ajalugu“, et juba 1990. aastate alguses oli 

Lasnamäel probleeme parkimisega, sest tol ajal suurenes vanade autode Eestisse toomine 

(1998: 402). Ta kirjutab, et lisaks sellele, et need reostasid õhku, pargiti autosid ka tihti 

murule, sest kohti polnud piisavalt (Ibid.: 402). Antud magistritöö raames läbi viidud 

küsitlusest peegeldub parkimisprobleemi süvenemine, sest autosid on võrreldes 90ndate 

aastate algusega veelgi rohkem. Vastanute seast tõid paljud välja just selle probleemi, mis 

näitab, kui põletav parkimiskohtade puudus Lasnamäel tänapäeval on. Eraldi lõikudena on 

välja toodud mõned parkimist puudutavad vastused küsimusele: „Palun kirjeldage põhilisi 

probleeme oma kortermaja sisehoovis.“ 

 

Sisehoov on kasutusel parkimisalana, kohti ei ole siiski piisavalt (naine, 27-aastane, 

Mahtra 9). 

Parkimine, nagu ikka (naine, Punane 33). 

Liiga palju autosid, liiga vähe muru (naine, 35-aastane, Paekaare 40). 

Õiget hoovi nagu polegi. Kuna maja keldris on pood, siis sõidab sinna juurde vahel 

kaubaauto. Poel on kaupa vaja, aga laste ohutuse poolest see mulle ei meeldi. Muidu 
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on maja ees kõnnitee, kuhu ametlikult pole lubatud sõita. Sõidetakse ikka, 

parkimiskohtade puudusel. Kunagi oli idee teha maja taha veel üks parkla ja autotee 

sinna, aga see mulle ei meeldi just laste pärast. Pigem võiks suurem (ja tasuta) parkla 

olla üle tänava (naine, 43-aastane, Kihnu 18). 

Põhiliseks probleemiks on muutunud autode rohkus. Need ei mahu enam maja ette 

ära ning võtavad osa kõnniteest enda alla ning samuti ukseesise (naine, 77-aastane, 

Pae 45). 

Parkimisprobleem on lahendamata: hoov on autosid täis, paljud seisavad muru peal 

(mees, 39-aastane, Kivila 11). 

Põhiline probleem on autode parkimine, Autosid on palju ja kõigile kohti ei jätku. 

Pargitakse murule ja sõidetakse mõned muruplatsid täiesti mudaseks. See häirib 

kõige rohkem. Siiski on Lasnamäe väga hea asukoht elamiseks. Kauplused ja 

transport on väga head. Ka kesklinn ei ole kaugel (mees, 74-aastane, Pae 45). 

Korteriühistul oli soov võtta maha maja ees olevad mõned puud, et laiendada 

parkimsala, et lahedada parkimisprobleeme. Õhtuti koju tulles on tihti raske 

parkimiskohta leida. Linn/kohalik omavalitsus aga ei lubanud seda teha. Puude alal 

ei saa ka nö niisama jalutada, kuna koeri viiakse sinna häda tegema ning oht on alati 

millegi sisse astuda (naine, 31-aastane, Punane 21). 

 

Viimasena tsiteeritud vastus toob meid teise probleemi juurde, milleks on jätkuvalt suur 

koerte arv. Kuristiku kooli laste kaasabil 90ndate aastate alguses tehtud loendusest selgus, 

et 9-korruselistes majades oli 500 perekonna peale 335 koera (Nerman 1998: 402). Nendega 

jalutati ning jalutatakse ka tänapäeval (nagu selgus küsitlusest) põhiliselt sisehoovides, mis 

tõi kaasa reostatud haljasalad ja liivakastid (Ibid.: 402). Koerte pidamise üheks motiiviks 

90ndatel oli perekondi korterivaraste eest kaitsta, mis omakorda viitab kolmandale suurele 

probleemile – ulatuslikud vargused ja vandalism (Ibid.: 401-402). Tänapäevaks on varguste 

arv Lasnamäel võrreldes 90ndate esimese poolega aga oluliselt langenud (Ibid.: 407), kuid 

vandalism ja heakorra rikkumine on siiani paneelelamurajooni elanike arvates suureks 

probleemiks. Kõige enam mainitakse purjutavaid ja narkootikumide mõju all heakorda 

rikkuvaid inimesi, kelle tõttu ei julgeta oma lapsi järelvalveta hoovidesse lubada. Paljud 

täiskasvanud mainisid, et ka nemad ise ei kipu hoovidesse samal põhjusel aega veetma. 
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Kuna on massiliselt noori või vanemaid inimesi kes joovad või tarbivaid muid 

psühhotroopseid aineid. Ei kutsu väga nende sekka olema. Lisaks ''sisehoov'' ei ole 

meil nii privaatne, lähen jalutan pigem Kivila parki- ilus roheline ala (naine, 21-

aastane, Mahtra 25). 

Ebaturvaline - õueala ei ole piiratud. Üksinda lapsi välja ei lubaks (naine, 61-

aastane, Linnamäe tee 30). 

Kui on soojad ilmad, siis on mõned inimesed otsustanud, et nemad lähevad sinna 

jooma ja lärmama, sest seal on pingid (naine, 18-aastane, Kärberi 26). 

Vahel on lärmakas seltskond joodikute näol. Visatakse klaase puruks ja solvatakse 

üksteist (mees, 19-aastane, Kärberi 60). 

Sisehoov on hetkel pigem koertega jalutamise koht. Lapsed üritavad ka vahel 

mängida, kuid eesmärgipärasust ei ole. Olen näinud ka purjutavaid mehi ja 

narkomaane süstimas (naine, 52-aastane, Kihnu 16). 

Inimesed jalutavad hoovis oma koeri, kuid ei korista eriti nende väljaheiteid ära. 

Eemal on ala, kus võiks koertega jalutada, kuid nad teevad seda ikkagi hoovis. Meie 

maja prügikasti viskavad prügi kõrvalasuvate autoremonditöökodade töötajad. 

Autod pargivad murul (mees, 57-aastane, Linnamäe 31) 

Probleemid täiskasvanud inimestega, kes tarbivad alkoholi (naine, 62-aastane, 

Kivila 42). 

Trepikojas magavad talvel narkarid. Joodikud ja huligaanid rikuvad lillepeenraid 

(naine, 58-aastane, Linnamäe 45). 

 

Neljanda probleemina võib välja tuua üleüldist reostamist – Tallinna Keskkonnaameti 

andmetel oli Lasnamäel omavolilisi prügimägesid 1994. aastal 62,9 hektarit, mis moodustab 

2% kogu linnaosa pindalast (Nerman 1998: 401-402). Kindlasti ei jäänud 90ndatel prügi 

mahaviskamisest puutumata ka Lasnamäe hoovid. Nähtavasti pole probleem kadunud ka 

tänapäeval, sest osad elanikud toovad probleemina välja just prügi mahaloopimist 

kortermajade vahelisel alal.  
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(---) Tuuakse ja visatakse prügi maha (naine, 60-aastane, Liikuri 14). 

Prügi on maas (naine, 12-aastane, Punane 39). 

Prügi mahaviskamine, liiga palju autosid, vähe rohelust (mees, 33-aastane, Pae 57). 

Hoov on läbikäidav - kuna linnal puuduvad avalikud prügikastid, on prügi tihti meie 

hoovis - haljastus puudulik, kuna pole kedagi, kes sellega tegeleks. Tegeleks ise, aga 

olen liialt hõivatud (naine, 25-aastane, Võru 1). 

 

Teatavasti ei jõutud kõiki Lasnamäele planeeritud mikrorajoone ja parke välja ehitada, 

mistõttu jäi hoonestatud alade vahele hulk tühermaid, kuhu toodi hulk ehitusprahti (Nerman 

1998: 402). Nii juhtus ka Tondi rabaga, mis poisikeste süül väga tihti põlema süttis ning 

tugevalt õhku saastas (Ibid.: 402). Tänaseks on väljaehitamata jäänud mikrorajoonide 

aladele kerkinud mitmeid kaubanduskeskusi, uuselamurajoone ning parke, millest väärivad 

enim mainimist Pae ja Kivila park. Viimane avati 18. augustil 2016. aastal (Suve lõpus... 

2016).  

Väljaehitamata parkidest on küll mitmed tänaseks teostatud, kuid küsitlusest selgus ka 

tõsiasi, et mitteprioriteetsed majadevahelised alad ja sisehoovid, mis jäid nõukogude ajal 

raha- ja ajapuuduses suuresti välja ehitamata (Pae 2012), on paljudes hoovides tänaseni 

heakorrastamata. 

 

Talvel pime, peale parkla ja muruplatsi pole seal midagi (naine, 34-aastane, Kihnu 

6). 

Praegu tühi (mees, 37-aastane, Paasiku 28). 

Lapsed tegevuseta, puuduvad mänguväljak, jalutamise võimalus hoovis ja pingid 

(naine, 40-aastane, Narva mnt. 128). 

Probleemi nagu ei ole, aga see on tühi, sest isegi noored emad ei viitsi siia tulla, sest 

hoovis, ei ole midagi ja nad peavad otsima, kus saaks lapsega aega veeta, jne (naine, 

33-aastane, Raadiku 12). 
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Hoov on must, tühi ja hooldamata. Selline tunne, et siin on ohtlikum kui varem (mees, 

29-aastane, Kivila 4). 

Ei ole mänguväljakut, kiike, liivakasti jne (mees, 60-aastane, Liikuri 14). 

Hoovis peaks parkimisprobleemi lahendama; hoov tuleks osaliselt autodest 

vabastada. Elanike jaoks tuleks pingid paigaldada. Elanikud peaksid hoovi 

rohelisemaks muutmisest osa võtma ja rohkem rõhku korrale ja puhtusele panema. 

Soovitatavalt peaks hoovi turvakaamerad paigaldama (naine, 77-aastane, Pae 45).  

 

Mainitud probleemidest hoolimata on Lasnamäe võrreldes 90ndate ning sellele eelnenud 

nõukogude ajale oluliselt edasi arenenud. Mõningad probleemid, näiteks nagu parkimine on 

üleüldise autostumise tõttu suuresti süvenenud, kuid mis puudutab muid siin välja toodud 

murekohti nagu korterivargused, vandalism, parkide ja haljasalade vähesus, on Lasnamäe 

suure sammu paremuse suunas astunud. Nii arvavad ka mitmed lasnamäelased, kes väitsid, 

et nende arvates hoovides probleeme pole. 

 

Ei ole probleeme (naine, 36-aastane, Raadiku 8/1) 

Probleeme pole, sest meie hoovil on aed ümber ning sinna pääseb ainult kiibiga 

(mees, 68-aastane, Kärberi 36). 

Kõik on korras, joodikuid hoovis ei käi (naine, 61-aastane, Kivila 17).  

Kõik on korras (naine, 78-aastane, Mahtra 12). 

Kõik on hästi organiseeritud, märkusi pole (mees, 45-aastane, Mahtra 22). 

 

Lisaks Nermanni 90ndate alguses välja toodud murepunktidele on kõigis Eesti 

paneelelamurajoonides nii ka Lasnamäel lähitulevikus kriitiliseks saavaks probleemiks 

eluasemefondi vananemine (Šank 2013: 99). 2009. aastal sai valmis Tallinna 

Tehnikaülikooli teadurite uuring „Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute 

ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga“ (Kalamees et al. 2009), kus lahatakse 

just seda probleemi. Arvestades seda, et antud uuringu kohaselt on suur hulk Eesti 

elamufondist oma eluea juba minetanud või sellele lähenemas (Ibid.: 7), oleks mõistlik ka 
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Lasnamäe puhul, kus probleem pole veel nõnda pakiline kui näiteks Mustamäe vanimas 

mikrorajoonis (Šank 2013: 99), välja selgitada eluasemefondi eluea pikendamise viisid või 

selle mõttekus (Kalamees et al. 2009: 7). Siiani ei olda Mustamäe ega Lasnamäe tuleviku 

kohta ühtset seisukohta võetud, kas oleks mõttekam paneelelamuid renoveerida või need 

uutega asendada. Siinkohal tuleks aga ära märkida, et antud magistritöös arvestatakse siiski 

hetkeolukorda ning järelduste peatükis pakutavad lahendused elukeskkonna parendamiseks 

arvestavad lähtekohana praeguse elukeskkonna säilitamist. 
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 AVALIKU RUUMI UURIMINE 

 

 Avaliku ruumi uurimise teooria Jan Gehli järgi 

 

See peatükk kirjeldab erinevaid tööriistu, et registreerida ning süstematiseerida avaliku 

ruumi ja avaliku elu vastastikust mõju kasutades otsese vaatluse tehnikaid (Gehl, Svarre 

2013: 22). Samuti tuleb juttu kaudsetest vaatluse vahenditest, milleks on kaamerad või teised 

tehnilised vahendid (Ibid.: 22). Selliseid põhjalikke uuringuid tehakse põhiliselt selleks, et 

muuta avalik ruum inimsõbralikumaks vastavalt sellele, kuidas inimesed seda ise oma 

käitumisega vaadeldaval alal dikteerivad. Näitena võib tuua sissetallatud rajad murul, mida 

oleks mõistlik linnaruumi kujundades silmas pidada. 

Põhilised tööriistad, mida Jan Gehl oma raamatus „Kuidas uurida avalikku elu“ (How to 

study public life) on loendamine, kaardistamine, läbijoonistamine, jälgimine, jälgede 

otsimine, fotografeerimine või filmimine, päeviku pidamine ja katsekõnd (2013: 24). 

Järgnevates lõikudes seletatakse eelpool mainitud tööriistad põhjalikult lahti. 

Loendamine on üks põhilisemaid vahendeid avaliku elu uurimiseks, sest enamasti saab kõike 

loendada (Ibid.: 22). Selle meetodi tulemiks on numbrid, millega saab võrrelda olukorda 

enne ja pärast mingit muutust, samuti saab kõrvutada erinevaid piirkondi või olukorra 

muutuvust ajas (Ibid.: 22). 

Teiseks oluliseks tööriistaks on kaardistamine, mille kaudu saab visuaalselt erinevate 

sümbolitega kujutada inimeste tegevust, põhilisi peatus- ja kogunemispunkte (Ibid.: 22). 

Täiendavalt võib sellistele kaartidele märkida ka jalakäijate põhilised liikumissuunad ning 

enimkasutatud teed ja rajad. 

See toob meid järgmise Gehli poolt välja pakutud meetodi juurde, milleks on inimeste 

liikumise joontena kaardil kujutamine, teisisõnu läbijoonistamine (Ibid.: 22). Eelmises 

lõigus mainitud inimeste liikumistihedust saab väljendada näiteks just erineva paksusega 

joontena.  
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Selleks, et vaadelda inimeste liikumist suuremal alal või pikema perioodi jooksul võib 

vaatleja jälgida inimesi diskreetselt neid jälitades või järgneda kellelegi, kes teab, et neile 

järgnetakse (Ibid.: 22). 

Jälgede otsimine on veel üheks oluliseks linnaelu uurimise meetodiks, sest inimtegevus jätab 

tihtipeale jälgi, milleks võivad olla sissetallatud rajad murul või tänavale maha jäätud prügi 

(Ibid.: 22). Taolisi jälgi inimeste käitumisest konkreetsel vaadeldaval ala saab 

dokumenteerida neid fotografeerides, kaardistades või neid üles loendades (Ibid.: 22). Eriti 

oluline on selliste andmete kogumine uute jalgteede kavandamisel, samuti annavad sellised 

tähelepanekud aimu inimeste potentsiaalsetest kogunemiskohtadest või lihtsalt prügiurnide 

puudumisest. 

Kui eelnevad selles peatükis kirjeldatud avaliku ruumi uurimise meetodid on kõik otsese 

vaatluse vahendid, siis käesolevas lõigus tuleb juttu kaudse vaatluse vahenditest, milleks on 

foto- ja filmikaamerad (Ibid.: 22), samuti võib siinkohal välja tuua GPS seadmed, mida 

kasutatakse tänapäeval üsna tihti taoliste uuringute läbi viimisel (Taczanowska et al. 2017: 

1-3). GPS seadmeid kasutatakse aga alternatiivse vahendina ülal juttu olnud inimeste 

liikumise kaardistamiseks, kui vaatluse all on eriti suur ala või tihedalt külastatav koht. 

Fotografeerimise ja filmimise roll on aga dokumenteerida avalikku ruumi ja inimeste 

suhestumist välisruumiga, kui muutused on juba tehtud – nii saab selgeks, kas muutused on 

end õigustanud või mitte (Gehl, Svarre 2013: 22). 

Veel üheks oluliseks vahendiks uurimaks avaliku ruumi ja selles toimuva vastastikku mõju 

on päeviku pidamine (Ibid.: 22). Saadud andmeid saab hiljem liigitada ja/või kvantifitseerida 

(Ibid.: 22) ning tuua välja näiteks mingi korduva tegevuse statistilised andmed.  

Viimaseks Gehli poolt pakutavaks avaliku ruumi uurimise meetodiks on testkõnd, mis 

sisuliselt tähendab valitud ala läbi kõndimist tehes samal ajal tähelepanekuid ümbritseva elu 

kohta (Ibid.: 22). Nii on võimalik märgata alal esinevaid probleeme ja selle linnaelu 

potentsiaali (Ibid.: 22). 

Vaadeldavate hoovide ja vaatluste kohta tehakse täpsem ülevaade järgnevas peatükis, kus 

seletatakse põhjalikult, milliste põhimõtete järgi neid neljas Lasnamäe hoovis läbi viidi. 

Suures osas kattuvad vaatluse tööriistad Gehli pakutavatega, kuid kõigi eelpool kirjeldatud 

meetodite kasutamine Lasnamäe hoovide kontekstis end ei õigustanud.  
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 Avaliku ruumi uurimise näiteid 

 

Lisaks Jan Gehlile on avalikku ruumi uuringuid teinud ka paljud teised. Üks natuke teise 

nurga alt tehtud uuring on ühe Kreeka pargi kasulikkuse hindamine, kus uuriti, kui palju 

pargi lähedal elavaid inimesi oleks nõus tulevase pargi rajamist rahaliselt toetama. 

Tulemuseks saadi, et elanikud on nõus parki toetama olenemata majandussurutise perioodist 

igal ajal (Latinopoulos et. al. 2016: 130) 

Mainitud näide on üks paljudest erinevatest avaliku ruumi uurimise vaatenurkadest. See 

toodi välja põhjusel, et ka käesolevas magistritöös hinnatakse elanike valmidust anda oma 

panus avaliku ruumi parendamisesse. Seda teemat avatakse aga peatükis 8 ning tulemused 

tehakse teatavaks arutluse peatükis.   
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 VAATLUSED LASNAMÄE HOOVIDES 

 

 Vaatlusmeetodid 

 

Eelnevas peatükis kirjeldati Jan Gehli avaliku ruumi uurimise teooriat ja võimalikke 

tööriistu, mida sääraste vaatluste puhul kasutada. Antud magistritöö raames valiti neist välja 

neli järgnevat: loendamine, jälgede otsimine, filmimine/fotografeerimine ja päeviku 

pidamine. 

Põhiline rõhuasetus on pandud loendamisele ja filmimisele. Kuna filmitud materjali pole 

võimalik antud magistritöö kirjalikus osas esitada, on põhirõhk just loendamisest saadud 

andmetel, mis on tabelitena välja toodud käesoleva peatüki statistiliste andmete 

alapeatükkides. Tulemusi hinnati magistritöö järelduste osas.  

Jälgede otsimise tehnikast saadud tähelepanekud leidsid põgusat äramärkimist hoovide 

kirjenduste alapeatükkides. Samuti käsitletakse antud teemat järelduste peatükis.  

Päeviku andmed annavad ülevaate autode liikumisest ja muudest tegevustest hoovides, 

milleks on näiteks rattaga sõitjate dokumenteerimine, perede mänguväljakul viibimise aeg 

või muud harvem esinevad tegevused näiteks nagu pallimängude mängimine või elanike 

omavaheline suhtlus. Need andmed annavad lisaks loendamisele hea ülevaate hoovide 

kasutuse aktiivsusest. Päeviku tähelepanekuid võetakse kokku käesoleva peatüki statistika 

osas.  

 

 Vaadeldavate hoovide valim 

 

Eesmärgiks oli valida iseloomu ja suuruse poolest erinevad hoovid, mille vaatlustulemusi 

saaks omavahel võrrelda. Hoovide valimi esimeses etapis pöörduti MTÜ Lasnaidee (Lisa 5. 

Kiri MTÜ Lasnaideele) poole, kelle esialgselt välja pakutud kaheksast hoovist osutus 

valituks neli (joonis 1). Lõplik valik sõltus suuresti korteriühistute ja elanike 
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vastutulelikkusest, sest ühest küljest oli vajalik ühistute esimeeste nõusolekut ning teisest 

küljest tuli leida vaatluspunkt ühes vaadeldava hooviga külgnevatest kortermajadest.  

Kolmes hoovis viidi läbi vaatlused uurimaks lasnamäelaste liikumist ja tegevust varakevadel 

ja suvel, igas hoovis kokku neli korda – kahel päeval nädala sees ja kahel nädalavahetusel. 

Kahes hoovis teostati vaatlused hindamaks õuemööbli installatsiooni mõju ja elanike 

reaktsiooni sellele. 

 

 

Joonis 1. Vaadeldavad hoovid (Google maps) 

 

 Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoovi kirjeldus 

 

Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 majadevahelist hoovi (joonis 2) läbib kergliiklustee, millest 

põhja poole jääb suur süvendatud liivaala, mis on kasutusel lastemänguväljakuna. Taoline 

negatiivne pinnavorm on Lasnamäe kontekstis üsna omanäoline ning eraldab positiivses 

mõttes mänguala ülejäänud hoovist, tekitades mugava ja isegi turvalise lasteala. 
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Mänguväljakul on neli elementi: kiik, liivakast, kaalukiik ja vedrukiik, lisaks on väljaku 

ääres pink.   

Vikerlase tn 7 maja ees on ebahariliku kuju ja paigutusega parkla, mis on kergliiklusteest 

võrkaia ja elupuudega eraldatud. Vikerlase 7 sissekäigud on hoovi poole, kuid Miina Härma 

1 maja peasissekäigud jäävad tänava poole. Mõlemal majal on ka tagumised sissekäigud, 

mis viivad keldrikorrusele. Hoovi kaguküljes on kõrghaljastusega roheala ning mängväljaku 

kõrval üks väike õunapuu. 

Valitud hoovide seas on käesolev keskmise suurusega ning küllaltki tagasihoidliku 

mänguväljakuga. Hoovis ei domineeri parkimine vaid pigem roheala mänguväljaku ja 

kõrghaljastusega, mida läbib lai kergliiklustee. 

 

 

Joonis 2. Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoov (Maa-ameti kaardiserver) 

 

 Kärberi 48 ja 50 hoovi kirjeldus 

 

Kärberi 48 ja 50 hoovis (joonis 3) asub suur L-kujuline parkla, mis on haljasalast ja 

mänguväljakust kõrghaljastusega eraldatud. Sissepääs parklasse on avatud ainult lääne 
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suunalt, teiselt pool  siseneda pole võimalik. Et tagada jalakäijate ja laste ohutus on 

läänepoolne sissesõidutee pollaritega piiratud. Kärberi 48 viiest sissekäigust neli on avatud 

hoovi poole, mistõttu on just selle maja ees suurim parkimiskoormus. Kärberi 50 kuuest 

sissekäigust kaks avanevad hoovi poole, mille tõttu on ka parkimisala väiksem.  

Hoovis on suur aia ja hekiga ümbritsetud liivkattega mänguväljak, kus on kuus erinevat 

elementi: kiik, liivakast, kaalu- ja vedrukiik ning liumägi koos ronimisvõimalusega. 

Mänguväljaku kõrval asub ühe korviga korvpalliplats ja välijõusaal, kus on kaks trenažööri 

ja kaks kangi. Hoovis on kokku kolm pinki: üks mänguväljakul, teine selle kõrval ja kolmas 

palliplatsi ääres.  

Hoovis on mitu kergliiklusteed, millest üks läbib hoovi eraldades Kärberi 48 majaesist 

parkimisplatsi ja haljasala. Teine kergliiklustee kulgeb paralleelselt esimesega piki Kärberi 

50 maja. Kolmas jalgtee asetseb risti ühendades esimesi omavahel. 

 

 

Joonis 3. Kärberi 48 ja 50 hoov (Maa-ameti kaardiserver) 
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Tegemist on vaadeldavatest hoovidest suurimaga. Kuigi hoovis on parkimine üsna 

domineeriv, on ka välitegevustele suurt rõhku pandud. Hoovi suurus on võimaldanud sinna 

mahutada suure parkimisala kõrval ka funktsionaalse mänguväljaku ning välijõusaali ja 

palliplatsi. Kõrghaljastus toimib hästi parkla ning mängu-, treening- ja puhkeala eraldajana. 

Lisaks on mõeldud ka väikelaste turvalisusele, ümbritsedes mänguväljaku piirdeaiaga, mis 

on antud hoovi kontekstis vajalik.  

 

 Paasiku 24 ja 28 hoovi kirjeldus 

 

Paasiku 24 ja 28 hoovis (joonis 4) on vaid L-kujuline parkla ja haljasala üksikute põõsastega, 

mis asuvad paneelmajade 24 tagaküljel. Hiljuti istutati aktiivsete elanike algatusel Paasiku 

28 sissekäikude kõrvale ka väiksed elupuud. Kõrghaljastus hoovis puudub. Samuti 

puuduvad hoovist mänguväljak ja pingid.  

 

 

Joonis 4. Paasiku 24 ja 28 hoov (maa-ameti kaardiserver) 
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Kuna hoov on igast küljest üheksa ja kuuekorruseliste paneelmajadega ümbritsetud ning  

suuruse poolest üsna väike, tekivad sinna ulatuslikud varjud, mistõttu on hoovist kaks 

kolmandikku pea alati varjuline. See võib ka olla üheks põhjuseks, miks hoovist 

kõrghaljastus puudub.  

Hoovi läbib risti üks kitses asfalteeritud jalgtee ja põiki kolm, millest üks laiem läbib hoovi 

ning teised kaks kitsamat ühendavad parklat ja risti asetsevat jalgteed. Teede range paigutuse 

tõttu on murule tallatud rada, mis kulgeb risti üle haljasala. 

Vaadeldavatest hoovides on käesolev üks väiksematest, lisaks puudub hoovist mänguväljak 

ja puhkeala, mistõttu oli hoov sobivaks katsealaks õuemööbli installatsiooni (joonis 5) jaoks. 

Mainitud sekkumisest tuleb pikemalt juttu järgnevas peatükis. 

 

 

Joonis 5. Õuemööbli installatsioon Paasiku 24 ja 28 hoovis märtsis 2017  
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 Paasiku 12 ja 14 hoovi kirjeldus 

 

Paasiku 12 ja 14 hoov (joonis 6) on sarnane eelneva hooviga (joonis 4) nii asetuse kui ka 

funktsioonide poolest, kuid käesolevas hoovis on lisaks tõkkepuuga eraldatud parkla, mis on 

sinna hilisemal ajal parkimiskohtade puuduse tõttu juurde ehitatud.  

Paasiku 12 ja 14 hoovis on ka muudetud osade jalgteede suunda vastavalt elanike 

liikumistrajektoorile. Piki Paasiku 12 maja kulgev jalgtee on aga jäänud samaks nagu algses 

planeeringus.  

Hoovi on parkla ja jalgtee vahele istutatud mõned väiksemad puud ja põõsad, mis on 

kindlasti mõningaseks lisaväärtuseks. 

Antud hoov valiti suvise õuemööbli installatsiooni (joonis 5) vaatluse jaoks, sest Paasiku 24 

ja 28 elanikud reageerisid varakevadisel perioodil mööbli tekkimisele enda hoovi küllaltki 

vastumeelselt, mistõttu tuli see sealt pärast viit päeva eemaldada. Käesolevas hoovis seisis 

installatsioon aga kaks kuud. 

 

 

Joonis 6. Paasiku 12 ja 14 hoov (maa-ameti kaardiserver) 
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 Vaatlusandmete statistika 

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja hoovide vaatluste statistilised andmed pooltundide kaupa. 

Igas hoovis tehti vaatlusi nii varakevadel kui ka suvel. Vaadeldi erinevas vanusegrupis 

Lasnamäe elanike liikumist hoovides, lisaks vaadeldi mänguväljaku ja välijõusaali kasutust 

ning muid õuealadel aset leidvaid tegevusi, mis on esitatud eraldi tabelitena. Viimased 

andmed saadi päevikukirjetest.  

Loendusandmed on jagatud sugude kaupa kahte ritta, mis näitavad vastavalt argipäeval ja 

nädalavahetusel hoovis liikuvate inimeste arvu, et tulemusi oleks hea omavahel võrrelda.  

Esimene vanusegrupp on 0-2, mis tähendab väikelapsi kärudes. Teine vanusegrupp on 2-18 

ehk lapsed ja teismelised. Kolmas vanusegrupp on 18-35, kelleks on noored. Neljandaks 

vanusegrupiks on 35-60, ehk küpses eas inimesed ning viiendaks vanusegrupiks 60+, mis 

tähistab pensionipõlves elanikke. Samuti loendati koeri ja mänguväljakul ning välijõusaalis 

aega veetvaid inimesi.  

Päevikukirjete statistilised andmed on esitatud, nagu juba mainitud, samuti hoovide kaupa 

eraldi tabelitena, et tulemusi oleks võimalik kahe aastaaja lõikes võrrelda. Tabelites on 

tegevused näidatud sümbolitena, mis tähendavad järgmist: saabuvad autod, lahkuvad autod, 

elanike omavaheline suhtlus, pingil istumine, muud mängud, mis ei ole seotud mänguväljaku 

tegevustega ning tõukeratta ja rattaga sõitmine. Nagu loendusandmete tabelites, on ka selles 

tabelis tulemused tegevuste kaupa kaheks jagatud, et näidata eraldi argipäeva ja 

nädalavahetuse numbreid. 

Järgnevates alapeatükkides tuuakse välja loendusandmete statistika hoovide kaupa. 

Järeldused saadud tulemustest tehakse arutelu peatükis. 

 

 Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoovikasutuse statistilised andmed 

 

Antud alapeatükis on kahe tabelina välja toodud Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 

majadevahelise hoovivaatluse statistilised andmed, mis on saadud inimeste loendamise teel 
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ning kohapeal tehtud päevikumärgetest. Iga õueala vaadeldi varakevadel ja suvel kokku 

neljal päeval, kahel korral nädala sees ning kahel korral nädalavahetusel.  

Alljärgnevas tabelis (tabel 1) on andmed jagatud ridadeks vanusegruppide ning lahtriteks 

pooltundide kaupa. Andmed on esitatud sugude ja vanusegruppide kaupa numbriliste 

väärtustena nii, et neid oleks võimalik omavahel hõlpsasti võrrelda. 

Teises tabelis (tabel 2) on välja toodud andmed päevikukirjetest. Äramärkimist leidsid 

tegevused, mida mõlemas hoovis enim tähele pandi. Tabelitesse ei jõudnud üksikud alkoholi 

tarbivad inimesed ega suitsetajad, samuti ühekordsed tegevused, milleks oli näiteks tuvide 

söötmine. 
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Tabel 1. Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoovivaatluse loendusandmed  
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Tabel 2. Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoovi päevikuandmete statistika 
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 Kärberi 48 ja 50 hoovikasutuse statistilised andmed 

 

Esimeses tabelis (tabel 3) on välja toodud loendamise teel saadud andmed Kärberi 48 ja 50 

hoovi kohta samadel põhimõtetel nagu Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoovi puhul. Ainus 

erinevus seisneb selles, et lisaks mänguväljaku kasutusele on eraldi välja toodud ka andmed 

välijõusaali kasutamise kohta.  

Teises tabelis (tabel 4) on esitatud päevikukirjetest tuletatud statistilised andmed hoovis 

harraststavatest muudest tegevustest, mis on samad eelmises alapeatükis mainitutega. 

Tulemused võetakse kokku käesoleva magistritöö arutelu peatükis.  

Kuna vaatluspäevad olid limiteeritud, uuriti Lasnamäe elanikelt küsitluse (Lisa 1 ja 2. Eesti- 

ja venekeelne küsitlus) käigus täiendavalt, milliseid tegevusi nad sisehoovides harrastavad. 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse lasnamäelaste tegevust sisehoovides 90ndate aastate 

alguses ning tänapäeval. Selle kaudu on võimalik teha järeldusi nende ajas muutumise kohta 

ning mingil määral ennustada ka tuleviku arenguid. Selline küsitluse andmete töötlemine ja 

võrdlemine annab vaatluste kõrval üldisema ülevaate, kui aktiivselt on hoove nendel aegadel 

kasutatud ning milliseid tegevusi seal põhiliselt harrastati ja mida tehakse hoovides 

tänapäeval.  
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Tabel 3. Kärberi 48 ja 50 hoovivaatluse loendusandmed   
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Tabel 4. Kärberi 48 ja 50 hoovi päevikuandmete statistika 
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 RUUMIKASUTUSE MUUTUSED LASNAMÄEL 

 

 Paneelmajadevahelise ruumi kasutuse muutused Lasnamäel 90ndate 

aastate algusest tänaseni 

 

Magistritöö raames viidi läbi küsitlus (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus), kus 

Lasnamäe elanikel paluti muuhulgas loetleda tegevusi kortermajade (sise)hoovides nii 

90ndate aastate alguses kui ka tänapäeval. Selles peatükis tuuakse välja inimeste vastuseid 

ning tehakse üldised järeldused ruumikasutuse muutumisest ajas, et luua raamistik ja parem 

arusaam Lasnamäel toimuvast elanike endi pilgu läbi. Selline üldine tegevuste loetelu 

täiendab vaatluste käigus saadud informatsiooni. Kuna selliseid andmeid polnud 

kirjandusest võimalik sellisel kujul leida, siis põhilise allikana kasutatakse just nimetatud 

küsitluse vastuseid. 

Peab märkima, et eesti rahvusest vastanutest elas Lasnamäel juba 90ndate alguses 45%, kuid 

vene rahvusest 66%, mistõttu on selle perioodi kohta saadud vähem andmeid kui tänapäeva 

tegevuste kohta. Esmalt tuuakse eraldi lõikudena välja vastused 90ndaid puudutavate 

tegevuste ning seejärel tänapäeva kohta.  

  

 90ndate aastate alguse tegevused 

 

Selles alapeatükis on välja toodud elanike endi vastused Lasnamäel 80ndate lõpu ja 90ndate 

alguse tegevustest koduhoovis, kas siis läbi iseenda või oma laste tegevuse. Kohati 

mainitakse ka hoovi üleüldist olukorda, mis loob teatava kontseptuaalse pildi hoovide 

seisukorrast ja ilmest.  

 

Suvi – sügis – kevad 90ndad: mängisin jalgpalli, korvpalli, teisi õuemänge. Talv: 

lasin mäest alla, ehitasime lumekindlusi jne (mees, 29-aastane, Kivila 4).  
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1985-1991 mängisime liivakastis, mängisime pallimänge (kvadratti ehk tribla) ja 

kulli (mees, 35-aastane, Kalevipoja 3).  

Mängisime teiste lastega alati mänge: peitust, kvadratti ehk tribla, jalgpalli. Sügisel 

jalutasime Kadriorus. Talvel kelgutasime ja tegelesime muude talviste  

meelelahutustega (mees, 27-aastane, Lasnamäe 18).  

80-90-ndates ehk lapsepõlves ja nooruses mängisin jalgpalli, korvpalli, ronisin, 

mängisin liivakastis, kloppisin vaipu ja kuivatasin pesu (mees, 39-aastane, Kivila 

11). 

Alates aastast 1979 elasin Paekaare tänaval (---). Pärast elasin Kärberi tänaval, 

Punasel tänaval, Ümera ja Läänemere tänaval. Hoovis jalutasin kõigil aastaaegadel 

pojaga, ronisin puude otsas, jõin õlut ja kaklesin, kurameerisin neidudega. Talvel 

puhastasin autot lumest (mees, 59-aastane, Läänemere 66). 

Aastast 2000 elan Vikerlase tänaval aga enne seda 1978-2000. aastani elasin 

Punane 33. Meie maja lähedal oli 2 viiekorruselist maja ning seal oli suur hoov, 

kuhu Lasnamäe majavalitsus külvas muru, istutas puud (perimeetriliselt), paigaldas 

korvpalli korvid, asfalteeris mänguväljaku; talvel tehti uisuväljak. Seda kasutasid 

väiksed ja (põhi)kooliealised lapsed. Väikeste lastega käisime naaberhoovis (Punane 

29) liivakastis mängimas. 90ndate keskpaigas koos privatiseerimisega toimus 

mänguväljakute taandareng. Osa puudest oli ära rüüstatud, ilmusid organiseerimata 

autoparklad (mees, 71-aastane, Vikerlase 24).  

Nõukogude ajal oli palju lapsi ja mänguväljak, kus nad mängisid ja vanemad ei 

pidanud kartma ja neid jälgima. Mina tol ajal hoovi ei kasutanud (naine, 61-aastane, 

Kivila 17).  

Nõukogude ajal ei kasutanud, sest ma töötasin (naine, 68-aastane, Kivila 15). 

Kasutasime, seal olid liivakastid, kiik, mänguväljak. 1989-2017 a (mees, 60-aastane, 

Liikuri 14).  

Mängisime jalgpalli, ehitasime lumekindlusi ja sõitsime jalgrattaga (mees, 31-

aastane, Kärberi 60).  

Elan siin juba 35 aastat. Lapsepõlves mängisin hoovis, suvel liivakastis. Maja ees 

murul mängisin jalgpalli ja teisi liikumismänge (80-ndatel). Talvel tegime 
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lumememme ja mängisime lumesõda, kelgutasime, ehitasime lumekindlusi. 

Parkimine oli maja ees (mees, 40-aastane, Pae 45).  

80ndatel ja 90ndatel oli hoovis väike mänguväljak. Oli palju rohelust, hoovis 

kasvasid ilusad puud ja nende all olid mugavad pingid, kus võis istuda ja puhata. 

Jalutasin lastega, puhkasin, lugesin, suhtlesin naabritega (naine, 77-aastane, Pae 

45).  

Nõukogude ajal aastast 1990 oli hoov lapsi täis – nad mängisid liivakastis, kiikusid, 

ronisid turnikatel, sõitsid jalgrattaga; praegu on hoov autosid täis, lumise ilmaga ei 

pääse autode vahelt isegi välja. Kõik teed on augulised ja halva kvaliteediga. 

Tuuakse ja visatakse prügi maha (naine, 60-aastane, Liikuri 14). 

1990. aastatel mängisin hoovis rohkem, kui lapsed praegu (vähemalt tundub nii). 

Samas ei veetnud ma väljas üleliia palju aega ja rohkelt hoovisõpru ka ei tekkinud. 

Pigem olid vaid üksikud sõbrad (mees, 26-aastane, Kärberi 4).  

90ndad. Hoovis oli mänguväljak liivakastiga, oli tore eakaaslastega mängida. Soojal 

ajal sai liivakastis, ronikatel mängida. Talvel lumekindlust ehitada, kõnniteedel 

uisutada (naine, 34-aastane, Kihnu 6). 

Kui laps olin, mängisin, puud olid, mänguväljak oli. Nüüd on parkla, mänguväljakut 

pole, puud saeti maha (-,-, Katleri 12). 

(---) Lapsepõlves elasin ka Lasnamäel (kolisime Lasnamäele 1993), kuid Linnamäe 

tee 83. Seal sai sisehoovis (maja esises hoovis) sõpradega aastaringselt mängitud. 

Suvel, sügisel ja kevadel igasuguseid pallimänge (pesapall, rahvastepall, korvpall, 

jalgpall), kulli, ukakat, turnikatel turnitud ning seal igasuguseid mänge mängitud. 

Kogu vaba aeg sai hoovis veedetud, (---) (naine, 31-aastane, Punane 21). 

Lasnamäe elanik alates 1984 aastast. 80ndatel mängisin koos pojaga liivakastis 

(minu valve all). Alates 1994.a. õuealasid ei kasutanud - laps käis lasteaias. Alates 

2000ndatest kasutasin koos õpilastega koolile lähedasi mänguväljakuid sügisel ja 

kevadel. Talvel kasutasin õpilastega koos kelgumäge ja haljasala (naine, 61-aastane, 

Linnamäe tee 30).  

Ronimispuudel ronimine, liivakastides mängimine, pallimängud, kelgutamine, 

uisutamine (naine, Läänemere tee 70).  
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 Tänapäeva tegevused 

 

Antud alapeatükis tuuakse välja Lasnamäe elanike vastused nende tänapäevaste tegevuste 

kohta paneelmajade hoovides. Vastused annavad aimu, kuidas lasnamäelased oma hoove 

igapäevaselt kasutavad ning täiendavalt selguvad võimalikud puudused, mis takistavad 

õuealasid kasutamast. 

  

Vahel harva saame sõpradega hoovis kokku, et õlut juua. Seda juhtub aga väga 

harva, veel mõni aasta tagasi juhtus seda iga nädal, nüüd paar korda aastas (mees, 

26-aastane, Kärberi 4). 

Lapsepõlve kodu hoovis (Vormsi 16) on parkla. Praeguses elukohas on samuti parkla 

ja muruplats, kus lapsed jooksevad ja jalgpalli mängivad. Talvel teeme hoovis 

lapsega vahel lumememme (naine, 34-aastane, Kihnu 6). 

Suvel loen laste mänguväljaku ääres. Muudel aastaaegadel kasutan sisehoovi ainult 

vaipade ja tekkide kloppimiseks (naine, 27-aastane, Mahtra 22). 

Kõikidel aastaaegadel: koeraga jalutamine, auto parkimine, hoovi pildistamine 

(naine, 25-aastane, Võru 1). 

Eriti ei kasutagi, vahel jalutan läbi (mees, 29-aastane, Meeliku 23).  

Ainult vaatan välja ja liigun sisehoovi kaudu poodi (naine, 52-aastane, Kihnu 16). 

(---) Maja taga on liivakast ja 2 kiike. Seal käisin aegajalt lapsega mängimas, kuid 

tegelikult maja lähedal asub paremaid mängukohti, kus käisime. Linnamäe tee 83 

sisehoovis on ka praegu lastel võimalik igasuguseid mänge mängida, kuid nii palju 

kui seal kandis käinud olen, siis väga seda enam ei tehta. Kindlasti on tänapäeval 

üheks põhjuseks rohke arvuti ja telefoni kasutamine. Õues käia polelastel enam 

niiöelda aega (naine, 31-aastane, Punane 21).  

Kasutan hoovi parkimiseks (mees, 33-aastane, Pae 57). 

Kasutan ainult parkimiseks ja ei millekski muuks (naine, 40-aastane, Narva mnt. 

128). 
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Lapsed on mänginud lähimal mänguväljakul, mis pole küll hoovis, ning sõitnud 

ratastega ümber maja. Kui on lund, siis ehitavad maja lähedal lumememme, onni ja 

muud sellist. Vahel on kriitidega asfaldile joonistanud, puude otsas roninud - enda 

lapsepõlves tegin sama seal, kus elasin. (naine, 43-aastane, Kihnu 18). 

Koristame, viskame vanu asju ära, koristame lehti, pühime lund, lihtsalt jalutame 

(naine, 12-aastane, Punane 39).  

Kasutan hoovi koeraga väljas käimisel (mees, nooruk, Mahtra 54). 

Vahepeal olen kiikunud lõbu pärast, et lapsepõlve meelde tuletada (naine, 18-

aastane, Kärberi 26). 

Auto parkimiseks. Rohkem ei kasutagi (mees, 19-aastane, Mahtra 66). 

Suvel ja kevadel mängin mänguväljakul ja sellest eemal, talvel lumesõda ja teisi 

mänge (mees, 12-aastane, Meeliku 22/1). 

Üldiselt kasutan seda koeraga jalutamiseks või juhul kui mõni tuttav/sõber soovib 

hetkeks kokku saada, et sõna vahetada. Kasutan seda oluliselt vähem, kui 

lapsepõlves, mil mängisin ja veetsin sõpradega aega või sõpradega aega (naine, 18-

aastane, Kivila 21). 

Liivakast, kiikumine, liumäed, ronimised (naine, nooruk, Läänemere tee 70). 

Kõigil aastaaegadel mängin sõpradega õues. Ma pigem käin teistes kohtades, kui 

olen enda maja juures (naine, 12-aastane, Alvari 35). 

Kasutan ainult prügi viimiseks (kõigil aastaaegadel) (mees, 68-aastane, Kärberi 36). 

Tänapäeval kasutan hoovi vähem. Kõik on puhas, puhtam kui varem. Lapsed 

mängivad mänguväljakul ja maja ümbruses. Kõigil aastaaegadel käivad inimesed 

hoovist läbi (naine, 67-aastane, Kärberi 7).  

Tänapäeval olen kasutanud sisehoovi aastaringselt vastavalt vajadusele vaipade 

kloppimiseks (naine, 77-aastane, Pae 45).  

Pensionipõlves on põhitegevuseks jalutamine. Kui võimalus, siis ka lastelastega. 

Kolisime siia 38 aastat tagasi, kui Lasnamäe ehitust alles alustati. Alguses oli kogu 

ümbrus korrastamata. Teed olid ajutused, ilma asfaldita. Kõrval käis ehitus, puud 
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alles istutati ja olid väiksed. Nüüd on puud suured ja ümbrus on täielikult muutunud 

ja muidugi kaunimaks (mees, 74-aastane, Pae 45).  

Vastavalt eale kohaselt jalutan praegu koeraga igal aastaajal. Ja ka tänapäeval käin 

õues vaipu kloppimas (naine, 67-aastane, Pae 45).  

Lapsed mängivad hoovis õuemänge (naine, 41-aastane, Paasiku 14). 

Suviti sai ikka sõpradega koos kaarte hoovis mängitud, jõe ääres käidud (mees, 

Paasiku 14). 

Mängides lastega mänguväljakutel (naine, 35-aastane, Paekaare 40). 

Suvel mõned lapsed päevitavad, ma mängin lastega palli. Meil on hea kinnine hoov. 

Sügisel ei tee midagi kahjuks, kevadel ka vist mitte, talvel lapsed mängivad lumega. 

(---) (mees, 37-aastane, Paasiku 28).  

Liigun läbi hoovi peatuse ja kaupluse poole (mees, 29-aastane, Kivila 4). 

Praktiliselt ei kasuta, lihtsalt kõnnin läbi. Vahel käin teistes hoovides kiikumas, sest 

meil kiike ei ole (naine, 21-aastane, Muhu 5). 

Jalutan koos lapsega (mees, 32-aastane, Võru 2). 

Kasutan auto parkimise jaoks ning jalutan koera. Meie hoovis on ka väike 

mänguväljak, mida naabrid aktiivselt kasutavad (mees, 45-aastane, Mahtra 22). 

Kasutan auto parkimiseks (mees, 41-aastane, Linnamäe tee 87). 

Jalutan hoovis. Hoovi kasutatakse parkimise jaoks (mees, 17-aastane, Kivila 15). 

Praegusel ajal jalutan hoovis, sest kardan lapselapse pärast. Teen ka kepikõndi 

(naine, 61-aastane, Kivila 17). 

Istutan lilli ja jalutan iga päev (naine, 68-aastane, Kivila 15). 

Jalutan, istutan lilli (naine, 80-aastane, Mahtra 14). 

Jalutan (mees, 80-aastane, Mahtra 14). 

Istutan lilli peenardesse. Laste mänguväljaku ääres olevaid pinke kasutan 

puhkamiseks (naine, 58-aastane, Linnamäe 45). 

Jalutan laste ja lapselastega (mees, 60-aastane, Liikuri 14). 
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Praegu kasutan oma hoovi peamiselt jalutamiseks (naine, 77-aastane, Pae 45). 

Praegu vaid istutatakse lilli aga lastel pole kusagil mängida (naine, 60-aastane, 

Liikuri 14). 

Peale maja renoveerimist oli osa lillepeenardest hävitatud. Tahaks neid taastada. 

Kevadest sügiseni hoolitsen peenarde eest (naine, 59-aastane, Võru 1). 

 

 Kokkuvõtvalt ruumikasutuse muutumisest Lasnamäel  

 

Kokkuvõtvalt võib väita, et 90ndatel ja sellele eelneval ajal kasutati hoove aktiivsemalt kui 

tänapäeval, sest laekunud vastustest mainisid hoovi mittekasutamist vaid 11% eestlastest ja 

19% venelastest, kuid tänapäeva kohta väitsid 30% eestlastest ja 40% venelastest, et nad ei 

kasuta majadevahelist ala üldse. Paljud tõid põhjusena välja Lasnamäel ühe suure 

probleemina juba varem mainitud parkimisprobleemi. Mitmetel juhtudel kirjeldati hoovides 

parkimisalade laiendamist, mis ei võimalda muid tegevusi, sest hoovis pole muuks ruumi 

jäetud. Lisaks mainiti põhjusena iganenud mänguväljakuid või koguni nende puudumist ja 

mõnel juhul ka hoovi mitteturvalisust ning lihtsalt tegevuste puudust. 

Tulles tegevuste juurde, ilmneb küsitlusest, et 90ndate alguses ning enne seda veedeti 

hoovides rohkem aega kui tänapäeval. Selle aja kõige mainitavamad tegevused olid 

mänguväljakul mängimine ning pallimängud, millest esimest mainis 11 vastanut ja teist 8. 

Ka järgnevad välja toodud tegevused, mille märkisid ära mõlema puhul 7 inimest, on 

mängimisega seotud – õuemängud sõpradega ja lastega aja veetmine. Tänapäeva tegevustest 

olid kõige populaarsemad jalutamine, mida mainiti 12 korral, auto parkimine, 

mänguväljakul mängimine ja hoovist läbi kõndimine: kõiki kolme märkisid 7 inimest. 

Erinevaid tegevusi toodi välja tänapäeva kohta 28 ning 90ndate kohta 27, kuid arvestades 

seda, et praeguse aja kohta kirjeldasid kõik vastanud oma tegevusi ja varasema perioodi 

kohta vaid need, kes tol ajal Lasnamäel elasid, siis võib väita, et protsentuaalselt kasutati 

hoove minevikus peaaegu poole aktiivsemalt kui praegu. Nagu ka mitmed vastanud välja 

tõid, on põhjuseks parkimise laiendamine, mänguväljakute vananemine ning laste aktiivne 

nutiseadmete ja arvutite kasutamine. 
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 KASUTAJASÕBRALIKU LINNARUUMI 

KRITEERIUMID 

 

 Inimmõõde 

 

Inimmõõde on üks olulisimaid kriteeriume nii uute linnade planeerimisel kui ka 

olemasolevate kasutajasõbralikumaks muutmisel. Olulisimaks põhimõtteks on rõhuasetus 

jalakäimisele, mis toob linnadesse elu, muudab need tervislikuks, säästvaks ning turvaliseks 

(Gehl 2010: 6). Selleks, et inimesed tahaksid jalgsi või jalgrattaga liikuda, peaksid nad end 

linnaruumis hästi tundma – siin tulebki mängu inimmõõde.  

Gehl toob välja, et investeeringud inimmõõtme edendamiseks linnas on kordades väiksemad 

näiteks autoliikluse parendamiseks tehtavatest kulutustest (Ibid.: 7). Seega võib väita, et 

kõige olulisemaks on fookuse suunamine autoliikluselt jalakäijale ja jalgratturile, kelle 

vajadustest lähtuvalt tuleks avalikku linnaruumi kujundada.  

 

 Autoliikluse vähendamine  

 

Ühe võimalusena vähendada autoliiklust ning selle asemel keskenduda jalakäijatele, on 

autode kasutamise mittesoodustamine (Gehl 2010: 9). Selline drastiline muutus tehti näiteks 

1989. aasta maavärina purustuste tõttu suletud Embarcadero kiirtee puhul San Francisco 

kesklinnas. Nimelt saadi aru, et linn saab ka ilma selleta hakkama ning endine kiirtee 

kujundati ümber laiaks bulvariks roheliste alleede, trammide ja kõnniteedega (Ibid.: 9). 

Järelikult peab paika lihtne põhimõte – vähem teid tähendab vähem autoliiklust (Ibid.: 9). 

Teise vahendina autoliikluse vähendamiseks võib tuua igasuguseid makse ja piiranguid. 

Näiteks kehtestati Londoni südalinnas 2002. aastal ummikumaks, mis tõi kaasa tasu 

mingisse teatud piirkonda sõitmise eest (Central London... 2008). Sellega vähendati 

autoliiklust vahetult pärast ummikumaksu tsooni kehtestamist südalinnas märkimisväärselt 

(Ibid.).  
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 Linnaruumi kvaliteet 

 

Linnaruumi tegevused jaotuvad laias laastus kolmeks: vajalikud, vabatahtlikud ja sotsiaalsed 

tegevused (Gehl 2010: 20). Kui vajalikud tegevused nagu kooli ja tööle kõndimine toimuvad 

tingimustest sõltumata siis vabatahtlike tegevuste jaoks peavad olema teatud eeldused, 

milleks on ilmastik ja linnaruumi füüsiline kvaliteet, mis on omakorda tugevalt seotud 

sotsiaalsete tegevustega (Ibid.: 22). Vabatahtlikeks tegevusteks on ajaviitega (Ibid.: 20). 

seotud tegevused, milleks võivad olla näiteks jalutamine, pingil istumine või ilma nautimine. 

Kui linnaelu kvaliteet tõuseb, suureneb ka sotsiaalsete tegevuste hulk (joonis 7). Sotsiaalne 

tegevus kätkeb endas mitmeid erinevaid tegevusi ja suhtluse vorme, millest enim levinud on 

passiivne sündmuste ja inimeste jälgimine ning sellele vastanduv aktiivne suhtlus, mille 

puhul suheldakse kas tuttavatega kohtudes või spontaanselt võõrastega näiteks bussipeatuses 

oodates (Gehl 2010: 22). Kõige enam suheldakse aga kohtumispaikades, milleks võivad olla 

näiteks mängu- ja spordiväljakud, kus suhtlejateks on põhiliselt lapsed ja noored (Ibid.:23).  
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Joonis 7. Linnaruumi kvaliteedi ja vabaõhutegevuste seos (Gehl 2010: 21) 

 

Linnaplaneerimise ja kujundamisega saab kõige rohkem mõjutada just passiivse suhtluse 

tasandit, sest linnaelu jälgimine, see tähendab ümberringi toimuva vaatamine ja kuulamine 

moodustab suurima osa sotsiaalsest tegevusest (Gehl 2010: 23). Elu tekkimine linnas sõltub 

suurel määral just loodud tingimustest (Ibid.: 23) – siin tulebki mängu linnaruumi füüsiline 

kvaliteet.  

Gehl toob välja, et kvaliteetse linnaruumi kui kohtumispaiga kõige olulisemateks 

märksõnadeks on turvalisus, usaldus, sotsiaalne sidusus, demokraatia ja sõnavabadus (Gehl 

2010: 29). Linnaruumi kujundades on oluline neid kõiki märksõnu meeles pidada, et sünniks 

kõiki erinevaid ühiskonnagruppe arvestav turvaline avalik ruum, mille arendamise 

olulisusele rõhutakse just eriti kuritegevuse ennetamise strateegiates (Ibid.: 28). 
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 LASNAMÄE ELANIKE ETTEPANEKUD  

 

 Elanike ettepanekud hoovide muutmiseks 

 

Jan Gehl, kes on juba 40 aastat uurinud avalikku ruumi, rõhutab, et inimesed peaksid 

kujundama linna, mitte linn inimesi (Gehl 2010: 9). Linna olulisim osa on inimesed, mistõttu 

peaks nende visioon olema linnaruumi olemusest nähtav ja kuuldav.  

Lisaks sellele, et käesoleva magistritöö jaoks tehti neljas erinevas Lasnamäe hoovis vaatlusi, 

et selgitada välja, kuidas inimesed majadevahelisi hoove kasutavad, uuriti küsitluse (Lisa 1 

ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus) käigus, kuidas nad sooviksid oma hoove kasutada. 

Teisisõnu, sooviti teada, milliseid tegevusi nad enda koduhoovides harrastada sooviksid. 

Vastuseid laekus kokku 75-lt inimeselt 55 erineva hoovi kohta üle terve Lasnamäe (joonis 

8). Järgnevas lõigus tuuakse kaldkirjas välja elanike vastused.  

 

 

Joonis 8. Vastanute hoovid (Google maps) 
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Tahaksin pikniku pidada - pole piisavalt rohelust, liig väike muruala. Kunagi oli seda 

maja ümber rohkem, kuid nüüd on ühele poole tekkinud suur parkla, kus oli kunagi 

küngas, millest sain lapsepõlves alla kelgutada  (naine, 21-aastane, Mahtra 25). 

Võiks olla lukustatud ruum jalgrataste jaoks, et ei peaks ratast tuppa tassima. Võiksid 

olla pinksilauad ja miks mitte ka petangi rajad. Kuigi ilmselt minu maja juurde need 

ei mahu, aga lähikonnas oleks tore (naine, 37-aastane, Majaka 34). 

Hoovid on inimtühjad ja kõledad. Teeks võib-olla sporti, aga puuduvad tingimused. 

Üldiselt ei tahagi eriti hoovis aega veeta, pigem võiks seda ruumi kasutada 

parkimistingimuste avardamiseks (mees, 26-aastane, Kärberi 4).  

Hoovis võiks olla mänguväljak ja pingid (naine, 34-aastane, Kihnu 6).  

Rippumissein või välitrenažöörid võiksid olla. Rohkem pinke ning korralik muru, kus 

päevatekil istuda (naine, 27-aastane, Mahtra 22). 

Kuna hoov on läbikäidav ja KÜ ei ole väga aktiivne, puudub korralik 

hooviplaneering ja haljastus. Ideaalis sooviks meeleldi hoovis niisama istumas käia 

(raamatut lugeda näiteks), peenraid ja muid asju rajada (naine, 25-aastane, Võru 1). 

Võiks olla istumise koht, vanuritele pingikesed, koerte jaoks ekskremendikastid nagu 

Rootsis, suured puud ja autod olgu linnaservas. Ma ei saa aru, kust tulid need jalutud 

ja kätetud inimesed, kes ei suuda bussiga sõita (-, -, Katleri 12). 

Võiks olla rohelust ja istumisala ilma alkoholisõpradeta. Teisel pool maja on 

põhimõtteliselt võimalus, aga kohad on sageli kas räpased või soojal ajal 

joomakohana kasutusel (naine, 27-aastane, Mahtra 9).  

Sooviksin, et sisehoovis oleksid pingid, et saaks väljas ilusa ilmaga istuda. Tore oleks 

ka grillimise võimalus ja lastele tegevusteks võimalusi (naine, 52-aastane, Kihnu 16).  

Võiks olla laste mänguväljak, et lastel oleks tegevust. Kui oleks pinke, puid ja muidu 

kena olemine, võiks ehk vahel seal ise ka viibida (naine, 43-aastane, Kihnu 18). 

Hoovis võiks olla vanematele inimestele ka mingi ala, sest hoovis on nii palju ruumi, 

et vabalt saaks välijõusaali teha (naine, 18-aastane, Kärberi 26). 



48 

Tahaksin grillida, pereõhtuid pidada tuulevaikses hoovis (mees, 19-aastane, Mahtra 

66). 

Siin on igav, sooviksin rohkem atraktsioone (mees, 12-aastane, Meeliku 22/1).  

Ma arvan, et spordiplats ja pinksilaud võiksid olukorda parandada, siis noored 

hakkaksid hoovis rohkem oma aega veetma, meie eakad saaksid rahulikult istuda ja 

juttu ajada, inimesed saaksid rohkem omavahel suhelda jne (naine, 33-aastane, 

Raadiku 12).  

Tahaksin sisehoovi parkimiskohti juurde. Seda ei ole ellu saanud viia, sest osa 

majaelanikest on vastu (mees, 68-aastane, Kärberi 36). 

Sooviksin, et sisehoovis oleks puude all mõned istepingid, kus suvel oleks võimalik 

puhata ja püsihaljastust (lilled, ilupõõsad), mida meil pole üldse. Istepinke ei saa 

panna, sest siis hakkavad jälle kogunema õlle- ja napsisõbrad ja puhtusest ei saa 

juttugi olla (naine, 77-aastane, Pae 45).  

Pöörata suuremat tähelepanu haljastusele, istutada rohkem ilupõõsaid ja püsililli 

võiks isegi olla. Mitte mingil juhul ei tohiks juurde teha parkimisalasid (naine, 74-

aastane, Pae 45).  

Mõned mängud, mis nõuavad spetsiaalseid asju näiteks lauatennis, pakuksid huvi. 

Sooviksin lihtsalt istumiskohti (hetkel puuduvad pingid) (naine, 41-aastane, Paasiku 

14). 

Tahaksin et hoovis oleks mänguväljak, rohkem rohelust (taimi) võiks samuti olla; 

võiksid olla ka hästi asfalteeritud kõnniteed (naine, 21-aastane, Muhu 5). 

Oleks tore kui meil oleks sportimise jaoks trenažöörid, mida on meie rajoonis vähe. 

(---) (naine, 22-aastane, Mahtra 54).  

Hoovi võiks paigutada võimlemiskange (mees, 35-aastane, Kalevipoja 3).  

Vaatamata sellele, et Kivila park on lähedal, võiks sporditrenažöörid ka meie hoovis 

olla (mees, 39-aastane, Kivila 11).  
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Parkimist tuleks laiendada, parkimiskohti lisada. Lastele tuleks mänguväljak ehitada 

(mees, 17-aastane, Kivila 15). 

Vähe pinke trepikodade ees/kõrval. Hoovis peaks laste jaoks spordiväljak olema 

(naine, 58-aastane, Linnamäe 45). 

Tahaks mänguväljakut normaalse liivakasti ja pinkidega emade ja vanade inimeste 

jaoks. Hoovis pole võimalik jalutada (mees, 40-aastane, Pae 45). 

Tahaksin mänguväljakut. Liikuri kandis võiks olla rohkem pinke, kus oleks väsinud 

inimestel eriti, vanuritel võimalik istuda. Hoovi võiks välijõusaali paigaldada (naine, 

60-aastane, Liikuri 14).  

Meie maja ümber pole võimalik midagi juurde lisada, sest selleks pole ruumi. Hoovi 

on ehitatud väike, kuid sümpaatne mänguväljak liivakastiga. Võiks juurde lisada 

laste mänguväljaku elemente (mees, 57-aastane, Linnamäe 31).  

Praegu pole hoovis mänguväljakut. Tahan, et hoovis oleks aiaga eraldatud 

mänguväljak, et seal oleks kattega liivakast ja uued ronimisseadmed (---) (naine, 59-

aastane, Võru 1).   

 

Kõige enam soovitakse hoovidesse istepinke ja uusi või paremaid mänguväljakuid, ka 

välijõusaali ja muid sportimisvõimalusi on mainitud. Mõned elanikud soovivad hoovidesse 

aga rohkem parkimiskohti, mis näitab, et kõik elanikud ei soovi hoovides aega veeta. Lisaks 

annab viimane soov aimu põletavast parkimiskohtade puudusest Lasnamäel. 

Võttes arvesse paljude vastanute soovi, otsustati antud töö raames hoovimööbli 

installatsiooniga katsetada, kuidas reageerivad kahe valitud hoovi elanikud uuele elemendile 

nende õuealal. Järgnevas peatükis tuleb mainitud installatsioonist (joonis 5) pikemalt juttu. 
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 ÕUEMÖÖBLI INSTALLATSIOON JA TÖÖTUBA 

 

 Õuemööbli installatsioon 

 

Kui Lasnamäe elanikel paluti küsitluse (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus) käigus 

kirjeldada, kuidas nad sooviksid oma hoove kasutada, mainiti kõige enam hoovis istumise 

soovi ning puuduvaid pinke. Sellest lähtuvalt disainiti euroalustest ja vineerijääkidest 

välimööbel (joonis 5) ning valiti esialgu üks sobiv testhoov (joonis 4), kuhu see märtsis 2017 

paigaldati ja suveperioodil teine sarnane hoov (joonis 6) esimese lähedal.  

Õuemööbli installatsiooni mõte oli testida hoovikasutajate reaktsiooni lihtsatest 

taaskasutatud materjalidest istumisalale Paasiku 24 ja 28 hoovis varakevadel ja Paasiku 12 

ja 14 hoovis suveperioodil. Sooviti teada saada, kas elanikud võtavad uue objekti omaks 

ning kuidas nad muutusele reageerivad.  

Installatsiooni juures oli tutvustav tekst (Lisa 3. Installatsiooni tutvustav tekst) eesti ja vene 

keeles ning üleskutse võtta osa veebiküsitlusest või vastata vaatluspäevadel laual olevale 

küsimustikule (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus) paberkandjal. Veebiküsitluse 

vastuseid laekus kõigest paar ning laual olevatele küsitlustele vastas samuti ainult kaks 

inimest. 

 

 Paasiku 14 ja 28 vaatluste statistika ja installatsiooni mõju 

 

Käesolevas alapeatükis tuuakse välja eelnevalt mainitud kahe hoovi vaatluste statistika 

(tabel 5). Paasiku 24 ja 28 hoovis tehti kõigepealt installatsioonita vaatlus, milles selgitati 

välja elanike liikumisharjumised ja tegevused ning seejärel viidi läbi teise päeva vaatlus, 

mille käigus hinnati installatsiooni mõju. Suveperioodil tehti kahel päeval ainult 

installatsiooni mõju hindamise vaatlused, sest Paasiku 24 ja 28 õueala algandmed on hoovide 

sarnasuse tõttu ülekantavad. 
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Tabel 5. Paasiku 14 ja 28 hoovikasutuse statistilised andmed ja installatsiooni mõju hindamine  
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 Õuemööbli ehitamise töötuba 

 

Õuemööbli ehitamise töötuba (joonis 9) sai võimalikuks MTÜ Lasnaidee kaasabil 

septembris 2017, kui toimus Hoovikultuuri päev Kivila 13 hoovis Lasnamäel. Töötoa 

eesmärk käesoleva magistritöö raames oli selgitada välja elanike valmidus osa võtta enda 

kodukoha õuealade parendamisest.  

Töötoas ehitati sama euroalustest ja vineerijääkidest välimööbel (joonis 5), mida juba varem 

kahes hoovis installatsioonina katsetati. Kuna mainitud materjalid on üsna lihtsasti 

kättesaadavad ja võrdlemisi soodsad, siis oli mõistlik kasutada sama disaini. Teise 

põhjusena, miks oli mõttekas ehitada samasugune mööbel, mitte lasta elanikel 

omaloomingut teha, oli see, et ehitusmaterjalid tuli enne töötoa toimumist hankida ning 

installatsiooni ehitamise käigus tekkis arusaam vajalikest materjalidest ja nende hulgast.   

Töötoa toimumise ajaks toodi hoovides installatsioonina seisnud mööbel näidisena Kivila 

13 maja hoovi, et elanikel tekiks ettekujutus valmiva mööbli väljanägemisest. Lisaks 

koostati töötoas osalejatele mööbli ehitamise tööjoonised (Lisa 4. Välilaua ja -pingi 

tehnilised joonised töötoa jaoks).  

 

Joonis 9. Õuemööbli töötoas osalejad vasakul ja valminud mööbel paremal (fotod: Silver Sternfeldt) 
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 METOODIKA 

 

Käesolevas magistritöös on kasutatud teoreetilise ja empiirilise uurimuse sünteesi (joonis 

10). Teoreetiline osa kätkes endas modernistliku linnaplaneerimise probleemide välja 

selgitamist ja Lasnamäe konteksti uurimist, lisaks tutvuti avaliku ruumi uurimise 

meetoditega ja kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitega. Empiiriline uurimus koosnes 

vaatlustest neljas Lasnamäe hoovis ning veebi- ja tänavaküsitlusest (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja 

venekeelne küsitlus). 

Küsitluse käigus selgitati välja põhilised probleemid ning elanike vajadused seoses 

hoovikasutusega. Elanike välja toodud probleeme kõrvutati teoreetilise osaga magistritööst. 

Vaatluste eesmärgiks oli aga täpsemalt välja selgitada kolme erinevat tüüpi hoovi 

kasutusaktiivsus ning kasutajaskond, põhilised tegevused ning kasutusjäljed ja -mustrid kahe 

erineva aastaaja (varakevad ja suvi) ja nädalapäeva lõikes (argipäev ja nädalavahetus). 

Magistritöö esimeses etapis uuriti modernistliku linnaplaneerimise ajalugu ning 

põhimõtteid, et mõista modernistliku arhitektuurisuuna rolli Lasnamäe ning teiste 

paneelelamurajoonide kujunemisel. Samuti identifitseeriti üleüldised probleemid seoses 

modernistliku planeerimisega. 

Seejärel viidi Lasnamäe elanike seas läbi nii veebi- kui ka tänavaküsitlus, millega selgitati 

muuhulgas välja põhilised probleemid Eesti suurimas modernistlikult vabaplaneeringulises 

linnaosas ning neid kõrvutati Robert Nermanni välja toodud 90ndate aastate alguse 

murekohtadega antud linnaosas. Teises etapis uuritu eesmärgiks oli leida vastus magistritöö 

esimesele uurimisküsimusele: „Mis on põhilised probleemid Lasnamäel täna ja kuidas neid 

lahendada?“  

Kolmandas etapis tutvuti Jan Gehli avaliku ruumi uurimise teooriaga ning leiti käesoleva 

magistritöö konteksti sobivad vaatlusmeetodid, mida kasutati nelja Lasnamäe hoovi 

vaatluste läbi viimisel. Sobivad hoovid leiti koostöös MTÜ Lasnaideega (Lisa 5. Kiri MTÜ 

Lasnaideele). Põhilisteks vaatlusvahenditeks olid videokaamera, statiiv, loendur ja päevik. 

Vaatlused viidi läbi Lasnamäe elanike korteritest olles varasemalt selleks loa saanud 

vaadeldavate hoovide korteriühistute esimeestelt ning korteriomanikelt, kelle kodud olid 

vaatluspunktideks. Selleks, et mitte rikkuda elanike privaatsust, kasutati videomaterjale vaid 
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täiendavaks analüüsiks. Vaatlusest saadud andmete kõrval selgitati magistritöö kolmandas 

etapis küsitluse käigus välja elanike tegevused hoovides tänapäeval ning minevikus, et 

mõista, millised arengud on viimase 26 aasta jooksul Lasnamäe hoovikasutuses aset leidnud. 

Antud teemat avati lühidalt juba peatükis 5.2, kuid põhjalikumad järeldused tehakse 

magistriöö arutluse osas. 

Kolmandas etapis uuritu on aluseks hüpoteesile: „Lasnamäe avaliku ruumi kasutust 

muudaks aktiivsemaks õuealade korrastamine ja kujundamine vastavalt elanike vajadustele 

ning kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitele.“ Hüpoteesi tõestamiseks kasutati 

vaatlusest saadud andmeid kõrvutades erinevate hoovide tulemusi omavahel. 

Ideaalilähedase hoovina võeti aluseks suure mänguväljaku, välijõusaali ja palliplatsiga 

Kärberi 48 ja 50 õueala, mida võrreldi Vikerlase 7 ja Miina Härma hooviga, milles on väike 

mänguväljak, parkla ja muruplats ning Paasiku 24 ja 28 õuealaga, milles on ainult parkla ja 

muruplats.  

Esimese uurimisküsimuse teine pool, mis otsib lahendusi probleemidele Lasnamäe hoovides 

toob meid järgmise uurimisküsimuse juurde: „Mis on kasutajasõbraliku välisruumi 

kriteeriumid?“ Selleks, et leida võimalikke lahendusi tuli kõigepealt välja selgitada, mis 

iseloomustab kvaliteetset avalikku ruumi ning seejärel küsimustiku kaudu uurida, millised 

on Lasnamäe elanike ettepanekud hoovide parendamiseks.  

Küsitluse vastustest selgus, et elanike põhiliseks sooviks on istumisvõimaluste loomine 

hoovidesse, millest sündis idee ehitada õuemööbli installatsioon. Magistritöö viiendas etapis 

uuriti kahes omavahel sarnases hoovis Paasiku tänaval kevad- ja suveperioodil läbi viidud 

vaatluste käigus, kuidas elanikud reageerivad installatsiooni ilmumisele nende hoovi. 

Põhiliseks eesmärgiks oli testida, kuidas mööbel omaks võetakse, kuid samuti analüüsiti 

elanike valmisolekut muutusteks.  

Kuuendas etapis viidi läbi õuemööbli installatsiooni ehitamise töötuba, mis leidis aset 

septembris 2017 MTÜ Lasnaidee korraldatud „Hoovikultuuri päeva“ raames. MTÜ 

Lasnaidee üritus ise täitis suuremat eesmärki aktiviseerida lasnamäelasi oma kodukoha 

parendamisest osa võtma. Õuemööbli töötoa eesmärgiks käesoleva magistritöö seisukohalt 

oli aga uurida Lasnamäe elanike valmidust kodanikualgatuslikus isetegevuses kaasa lüüa. 

Valmidust hinnati töötoas osalejate hulka ja elanike huvi arvesse võttes.  
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Seitsmendas ja ühtlasi viimases etapis võetakse käesoleva magistritöö kokku kasutades kogu 

kirjandusest saadud teavet, küsitluse vastuseid ja vaatlustest saadud andmeid, et anda 

võimalikke juhiseid modernistliku linnaplaneerimisega seotud probleemide lahendamiseks 

ja Lasnamäe hoovide kasutajasõbralikumaks muutmiseks.  
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Joonis 10. Skeem metoodika kirjeldamiseks  
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 LÕPUTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Kolm põhilist probleemi, mida antud magistritöö käigus modernistliku linnaplaneerimise 

probleemidena käsitleti, olid inimmõõtmelisuse, välisruumi gradatsiooni ning eriilmelisuse  

puudumine. Antud probleemid on üheks põhjuseks, miks nii Lasnamäe kui ka teiste 

modernistlike paneelelamurajoonide elanikud ei tunne end välisruumis mugavalt ning 

paljudel juhtudel, nagu selgus küsitluste (Lisa 1 ja 2. Eesti- ja venekeelne küsitlus) 

vastustest, ei kasuta hoove üldse või siis minimaalselt vaid vajalike tegevuste jaoks nagu 

tööle, poodi või kooli minekuks, prügi viimiseks ja auto parkimiseks. Lahendus peitub 

kasutajasõbraliku linnaruumi kriteeriumite peatükis (vt pt 6) välja toodus.  

Kuna Lasnamäe suureks probleemiks on autode rohkus, tuleks alustada sellest, et vähendada 

parkimiskohti kortermajade hoovides, selle asemel, et parkimisplatse haljasalade arvelt 

laiendada, nagu seda elanike sõnul paljudes hoovides praeguseks tehtud on. Parkimiskohtade 

vähendamine või hoovidest hoopis mujale ümber viimine muudaks majadevahelise ala palju 

turvalisemaks ning ruumi jääks elanikele kvaliteetse funktsionaalse välisruumi loomiseks.  

Teiseks suureks probleemiks on inimmõõtmelisuse puudumine Lasnamäel ning teistes 

taolistes modernistlikult vabaplaneeringulistes paneelelamurajoonides. Seda probleemi on 

juba märksa keerulisem lahendada, sest majade kaugus üksteisest on valdavalt suur ning 

hoovid on enamasti suuremõõtmelised. Lahendusena tasuks kaaluda hoovidesse 

inimmõõtmeliste elementide lisamist, milleks võiks olla puude istutamine ja erinevate 

funktsioonide loomine: näiteks istumiskohad, mänguväljakud, palliplatsid ja välijõusaalid. 

Küsimustikust selgus, et neid elemente soovisid ka Lasnamäe elanikud ise. Puud võiksid olla 

võtmeküsimuseks poolavalike alade loomisel muidu suuresti kõledates ja avatud hoovides 

ning toimida tuuletõkke ja puhvrina eraldades näiteks majaesiseid parkimisplatse ja 

sissesõiduteid haljasaladest ja mänguväljakutest. Taoline positiivne näide on Kärberi 48 ja 

50 hoovi näol olemas, kus kõrghaljastus toimib parkimisala ja mänguväljaku eraldajana.  

  



58 

Peatükis 1.1 on mainitud üldiseid modernistliku linnaplaneerimisega seotud probleeme, 

milleks on inimmõõtmelisuse ja välisruumi gradatsiooni puudumine ning elurajoonide 

üheilmelisus ja identiteedipuudus, mille tulem on kuuluvustunde puudumine. Nendest 

planeerimisvigade tõttu tekkinud murekohtadest tulenevad elanike mitmed käitumuslikud 

puudujäägid, milleks on näiteks prügi mahaloopimine, avaliku korra rikkumine ja murule 

parkimine. Kuigi eelpool avati antud teemat põgusalt ning pakuti ka mõningaid lahendusi, 

käsitletakse järgnevalt mainitud probleeme põhjalikumalt. 

Kui eelpool painitud probleemid on iseloomulikud kõigi modernistlike linnaosade puhul, 

siis järgnevalt käsitletakse konkreetselt Lasnamäele omaseid probleem, mis ei tähenda 

muidugi, et taolised murepunktid ei võiks ilmneda ka teiste vabaplaneeringulistes 

paneelelamurajoonides. Probleemide tuvastamine ning neile lahenduste leidmine on 

käesoleva magistritöö esimeseks uurimisülesandeks. 

Probleemide identifitseerimise mõtteks oli välja selgitada, millised olid Lasnamäe põhilised 

murepunktid 90ndatel ning millises suunas on need tänapäevaks arenenud. Käesolevas 

peatükis püütakse leida ka võimalikke lahendusi, et muuta Eesti suurima paneelelamurajooni 

avalik ruum kasutajasõbralikumaks ning suurendada elanike kuuluvustunnet.  

Üheks suureks probleemiks oli juba 90ndatel ning on ka tänapäeval parkimine, millele ei 

olda siiani lahendust leitud.  Praeguseks on autostumine võrreldes 90ndatega veelgi enam 

süvenenud. Eelpool on antud probleemi juba käsitletud ning pakutud lahendusena 

parkimiskohtade vähendamist sisehoovides, et hoovid oleksid turvalisemad ning neis oleks 

piisavalt ruumi muudele funktsioonidele nagu näiteks mänguväljakud, palliplatsid, 

välijõusaalid ja istumiskohad. Kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumite peatükis on 

mainitud, et vähendades autoteid, väheneb ka autode kasutamine. Ilmselt oleks Lasnamäe 

kontekstis seda põhimõtet keeruline rakendada, lootes, et autode hulk väheneb kaotades ära 

osa parkimiskohtadest, kuid neid saaks ümber korraldada nii, et need ei asuks kortermajade 

sisehoovides. Lasnamäel on siiani palju tühermaid, kuhu saaks luua parkimisplatse või siis 

isegi parkimismaju. Need peaksid paiknema jalutuskäigu kaugusel, et elanikud ei peaks 

läbima pikki vahemaid, kuid teoreetiliselt lahendaks selline parkimiskohtade 

ümberplaneerimine vähemalt osa Lasnamäed kimbutavast parkimisprobleemist. Teiseks 

variandiks oleks parkimise maksustamine, nagu Tallinna kesklinnas, vanalinnas ja 

Kadriorus, mis võiks samuti teoreetiliselt autode arvu vähendada. Viimane aga ei garanteeri 
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autode arvu märkimisväärset vähenemist, sest Lasnamäe elamistihedus on suur ning kui iga 

pere peale säiliks näiteks üks auto, oleks parkimiskoormus jätkuvalt suur. 

Teise probleemina käsitleti käesolevas magistritöös koerte rohkust. Mureks pole aga koerad 

ise vaid nende omanike hooletus oma loomade järelt korista. Nagu selgus küsitluse 

vastustest, tekitavad reostatud haljasalad ja liivakastid elanikes meelehärmi. Ühes vastustest 

küsimusele, mida elanikud oma sisehoovi vajaksid, vastati, et hoovis võiksid olla 

ekskremendikastid. See oleks kindlasti üks vahenditest, mis motiveeriks koeraomanikke 

oma lemmikute järelt rohkem koristama, kuid ainuüksi sellest ei piisaks. Teise vahendina 

reostust vähendada oleks koerte jalutusväljakute loomine, mida on uuemates Lasnamäe 

parkides juba tehtud, kuid ideaalis võiks neid olla üle terve paneelelamurajooni ning mitte 

ainult parkides. 

Robert Nermanni sõnul oli 90ndatel üheks koerte omamise põhjuseks korterivarguste hirm, 

mida toonasel ajal juhtus Lasnamäel väga palju. Praeguseks ajaks on aga kuritegevus 

oluliselt langenud ning seda kinnitab fakt, et ükski vastanutest sellele probleemile tähelepanu 

ei juhtinud, kuid päris palju tunti muret purjutavate ja narkojoobes inimeste korrarikkumise 

pärast hoovides. Paljud mainisid ka seda, et nende hoovis pole istumiskohti just selle pärast, 

et sinna kogunevad joobunud lärmavad kambad. Mõned küsitletutest mainisid ka ise, et 

käivad hoovis sõpradega õlut joomas ning üks vastanutest väitis lausa, et 90ndatel käis ta 

hoovis kaklemas. Enamasti toimub vandalism ja avaliku korra rikkumine just alkoholi- ja 

narkojoobes. Loomulikult pole võimalik sellele probleemile üleöö põhjapanevaid lahendusi 

leida, kuid ajapikku muudaks olukorra paremaks just sisehoovide kujundamine ja 

korrastamine vastavalt elanike vajadustele ja kvaliteetse linnaruumi kriteeriumitele. 

Lasnamäe on teinud suure sammu paranemise suunas, mis puudutab kuritegevust, kuid 

eemalt vaatajal on selle linnaosa suhtes enamasti teatav eelarvamus. Just sellel põhjusel 

püütakse aktsioonidega nagu Lasnaidee näidata Tallinna suurimat linnaosa inimväärsena ka 

väljastpoolt tulijale ning ühtlasi aktiviseerida Lasnamäe elanikke koostööle muutmaks ühist 

linnaruumi paremaks paigaks. 

Küsitluse vastustest selgus veel üks probleem, milleks on üleüldine reostamine. Hetkel pole 

probleem küll enam nii ulatuslik, kui 90ndate alguses, kui Robert Nermanni sõnul viidi 

Lasnamäe tühermaadele ehitusprahti ja muud olmeprügi, kuid sellegi poolest on tegu 

probleemiga, mis nõuab tähelepanu. Hoovidesse prügi mahajätmise põhjuseid on mitmeid – 

elanike hooletusest kuni selleni, et õuealadel pole piisavalt prügiurne. Lahendusena võib 
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välja pakkuda prügiurnide paigaldamise hoovidesse strateegilistele kohtadele jalgteede 

äärde ja inimeste põhilistesse kogunemiskohtadesse mänguväljakute äärde ja pinkide juurde, 

kuid viimaste läheduses need enamasti juba ongi. Teine variant on see, et hoovis polegi 

ühtegi pinki ega mänguväljakut, mis tähendab, et tõenäoliselt puuduvad ka prügiurnid. 

Sellisel juhul muudaks prügi mahaloopimise harjumist ilmselt õueala korrastamine, 

mänguväljaku ja pinkide lisamisega. Kui elanikele on loodud mugavad võimalused hoovis 

aega veeta, ollakse tõenäoliselt ka hoolsamad puhtust hoidma.  

Küsitluse vastanute seas oli elanikke, kes väitsid, et nende hoovis on probleemiks joobes 

seltskonnad, kes joovad ja rikuvad avalikku korda. Mitmetest hoovidest on selle tõttu pingid 

eemaldatud, et selliseid kampu vältida. Nii mõnigi vastanud väljendas selle üle pahameelt 

ning kinnitas, et veedaks ise hea meelega hoovipingil aega, kuid pelgab seda mainitud 

põhjusel teha. Nagu ka teistele probleemidele, pole ka sellele kiiret lahendust. Muutus saaks 

toimuda ajapikku, kui Lasnamäe hoovidesse ilmuksid üksikute aegunud pinkide asemele 

uued ja elanike vajadusi arvestavad haljasalad mängu- ja treeningelementide ning 

istumisaladega. Sellises korrastatud keskkonnas oleks nii mõnelgi ilmselt ebamugav ja 

piinlik purjutada. 

Viimane mõte toob meid käesoleva magistritöö hüpoteesini, mis on järgmine: „Lasnamäe 

avaliku ruumi kasutust muudaks aktiivsemaks õuealade korrastamine ja kujundamine 

vastavalt elanike vajadustele ning kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitele“. Hüpoteesi 

tõestamiseks võrreldakse kolme erinevat tüüpi Lasnamäe hoove, mida vaadeldi varakevadel 

ja suvel, et mõista, kuidas välikeskkond elanike käitumist mõjutab. Piloothooviks oli Kärberi 

48 ja 50 majadevaheline ala, kus oli olemas kaasaegne piirdeaiaga ümbritsetud suur 

mänguväljak, välijõusaal ja korvpalliplats. Antud hoovis on samuti üsnagi suur parkimisala, 

mis on rohealast kõrghaljastusega eraldatud. Kärberi hooviga asetati võrdlusesse väikse 

mänguväljakuga väiksem Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 õueala ning parkla ja muruplatsiga 

Paasiku 24 ja 28 õu. Viimane pole teiste hoovidega aga otseselt võrreldav, sest seal puudub 

igasugune tegevus, kuid hoovis liikuvate inimeste arvu mõttes annab siiski elanike 

aktiisusest mingil määral aimu. Paasiku 24 ja 28 ning suveperioodil lisandunud Paasiku 12 

ja 14 hoovid olid olulised installatsiooni vaatluste jaoks, kuid need järeldused tulevad hiljem. 

Kõigepealt võrreldakse Kärberi 48 ja 50 ning Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 hoove.   

Vaatluste käigus loendati hoovis viibivaid inimesik kokku neljal päeval varakevadel ja suvel 

soolise ja vanuselise arvestuse järgi, lisaks mängiti päevikusse üles muud ilmnevad 
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tegevused ning autodega saabumised ja lahkumised. Vaatlustest saadud statistilised andmed 

esitati tabelite kujul alapeatükis 4.3.  

Statistilistest andmetest ilmnes, et Kärberi 48 ja 50 hoovis toimus aktiivsem tegevus kui 

Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 õuealal.  Põhjuseks, miks esimeses hoovis rohkem inimeste ja 

autode liikumist toimus, võib olla ka see, et Kärberis asuvat õue piiritlevad suuremad 

kortermajad ning parkimisala mahutab rohkem autosid, kuid see on üsnagi suhteline 

argument, sest hoovist läbi kõndivate inimeste arv ei tohiks Lasnamäe elamistiheduse tõttu 

kusagil väga palju erinev olla. Teine hüpoteesi tõestamise mõttes olulisem tähelepanek oli 

see, et Kärberi hoovis veedeti nii mänguväljakul kui ka niisama istudes rohkem aega, samuti 

sõideti rohkem tõuke- ja jalgratastega ning mängiti palli, roniti puude otsa ja tehti 

välijõusaalis trenni. Vikerlase ja Miina Härma 1 hoovis veedeti vähem aega, samuti kasutati 

mänguväljakut vähem, kuid viimast mitte märkimisväärselt.  

Kõige rohkem erinesid pingil istumise arvud: Kärberi hoovis veetsid kevadel kahel päeval 

pingil aega kokku 8 inimest, kuid samal perioodil ei istunud Vikerlase hoovis keegi; 

suveperioodil olid need arvud vastavalt 44 inimest Kärberi ja ainult 5 inimest Vikerlase 

tänava õuealal. Kärberi tänava hoovis suheldi omavahel samuti rohkem kui Vikerlase 7 ja 

Miina Härma 1 õuealal.  

Huvitav tähelepanek oli aga see, et Vikerlase tänava hoovis liikus rohkem beebidega 

vanemaid:  nimelt kevadperioodil 44 ja suvel 40, seevastu nähti Kärberi hoovis kevadel 34 

ja suvel 28 lapsevankriga elanikku. Suured erinevused olid aga noorte inimeste arvus: 

Kärberi hoovis liikus varakevadel kahe päeva jooksul kokku 511 noort inimest vanuses 18-

35, kellest 273 olid mehed ja 238 naised, kuid Vikerlase tänaval loendati noori 273, kellest 

mehed 107 ja naised 166. Suvel loendati Kärberi hoovis 342 noort, meessoost 155 ja 

naissoost 187 ning Vikerlase tänaval kõigest 156, kellest mehi 50 ja naisi 106. Ka 35-60 

aastaste vanusegrupis olid sarnased numbrite erinevused: Kärberi 48/50 hoovis liikus 

kevadel kokku 420 ja suvel 437 selles vanusegrupis inimest ja Vikerlase hoovis 230 kevadel 

ja täpselt sama arv elanikke suvel. Pensionäride ja laste arvus eriti suuri erinevusi polnud. 

Koertega jalutati kevadel mõlemas hoovis üsna võrdne arv kordi, kuid suvel oldi Kärberi 

tänava hoovis lemmikuga jalutamise osas aktiivsemad.  

Kokkuvõtvalt võib väita, et tõepoolest, kui hoovis on aja veetmiseks piisavalt head 

tingimused loodud, siis seda tehakse ka aktiivsemalt nagu Kärberi 48 ja 50 õueala puhul. 
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Õues erinevate tegevuste harrastamise arvud räägivad enda eest. Suuremal ja rohkemate 

funktsioonidega mänguväljakul Kärberis mängiti kevadel ja suvel kokku 91 korral, samal 

ajal kui Vikerlase 7 hoovi väiksemal mänguväljakul mängiti kokku 69 korda. Kuna Kärberi 

tänava hoovis on ka välijõusaal, ning selle kasutust arvestati eraldi, võib need 41 

kasutuskorda Kärberi õueala kasuks juurde arvestada.  

Vaatamata sellele, et Kärberi tänava kahes majas elab rohkem inimesi, kui Vikerlase 7 ja 

Miina Härma 1 majades, võib hüpoteesi mänguväljaku kasutuse ja muude hoovis 

harrastatavate tegevuste aktiivsust arvestades tõestatuks lugeda – paremad võimalused 

hoovis aja veetmiseks loovad oluliselt aktiivsema avaliku ruumi kasutuse ning annavad 

võimaluse mitmekülgsemateks tegevusteks.  

Selleks, et teada, milline peaks olema kvaliteetne linnaruum ning mida peaks säärase  

välisruumi kujundamisel arvesse võtma, esitati käesoleva magistritöö teine uurimisküsimus: 

„Mis on kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumid?“ Olulisimaks põhimõtteks  uute linnade 

kujundamisel ja olemasolevate ümberdisainimisel on Jan  Gehli sõnul inimmõõtmelisus 

(Gehl 2010: 6). Põhirõhk Lasnamäe hoovide inimsõbralikumaks muutmisel tuleks asetada 

jala käimisele ning jalgratta ja muude kergliiklusvahenditega liikumisele. Kui praegusel 

hetkel ei tunne jalgsi liikuvad inimesed end Lasnamäe kõrgete majade ja ulatuslike tühjade 

rohealade või tühermaade keskel mugavalt, siis inimmõõtmeliste elementide lisamisega 

saaks olukorda oluliselt parandada.  

Kõige lihtsam ja soodsam lahendus, nagu eelpool juba mainitud, oleks puude istutamine 

hoovidesse, kuid täieliku efekti saabumiseks läheks mitmeid aastaid aega. Teine kiirem, kuid 

kulukam lahendus oleks pinnavormidega mängimine ja arhitektuursete väikevormide 

kasutamine. Taolisi lahendust on kasutatud näiteks Lasnamäe uusima Kivila pargi 

kujundamisel – suure maa-ala liigendamiseks ja inimmõõtmelisuse tekitamiseks on parki 

rajatud kunstlikud pinnavormid ja arhitektuursed väikevormid erinevate betoonist 

skulptuuride näol ning kohati on kasutatud isegi suuri looduslikke kive. Taoline lahendus 

oleks Lasnamäe suuremate hoovide puhul mõeldav; ühtlasi pakuks tehiskünkad lastele kõigil 

aastaaegadel tegevust, kas siis ronimise, kelgutamise või suusatamise näol. Väiksemates 

hoovides saaks kasutada hoopis negatiivse pinnavormi tekitamist, nagu on tehtud Vikerlase 

7 ja Miina Härma 1 hoovis. Mängijatele pakub selline lahendus omamoodi põnevust ning 

mõjub mugava ja isegi turvalisena. 
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Jan Gehli raamatus „Linnad inimestele“ välja pakutud autoliikluse vähendamise põhimõtted 

on samuti tähtsad – rõhuasetus autoliikluselt jalakäijatele ja teistele kergliiklejatele on 

oluliseks inimsõbraliku linnaruumi kujundamise aspektiks (Gehl 2010: 9), mille 

rakenduspõhimõtteid käesolevas peatükis juba käsitleti.  

Kolmandaks põhimõtteks on linnaruumi kvaliteedile tähelepanu pööramine, mis võtab 

kokku kõik käesolevas magistritöös käsitletud inimsõbraliku linnaruumi aspektid. On ilmne, 

et elanike vajadusi arvestava funktsionaalse linnaruumi loomise tulemuseks on see, et seal 

tahetakse ka rohkem aega veeta. Seda väidet kinnitab ka fakt, et hüpoteesi tõestamiseks 

tehtud vaatlustest selgus, et rohkemate funktsioonidega hoovis veedeti aktiivsemalt aega kui 

vähemate võimalustega hoovis.  

Gehl on öelnud, et inimesed peaksid kujundama linna, mitte linn inimesi (Gehl 2010: 9). 

Selleks, et kujundada inimeste vajadusi arvestav kvaliteetne linnaruum, tuleks elanikke 

otsustusprotsessi rohkem kaasata. Et teada, mida elanikud ühisesse välisruumis vajavad, 

viidi läbi küsitlus, mille peamisteks tulemusteks olid järgmised soovid: istepingid, uued või 

paremad mänguväljakud, välijõusaali elemendid ning haljastus puude, põõsaste ja lillede 

nöol.  

Tulles vastu küsitletute enim mainitud soovile, disainiti käesoleva magistritöö raames 

euroalustest ja vineerijääkidest õuemööbel, mille kasutamist hinnati kahes sarnases hoovis 

Paasiku tänaval. Varakevadel viidi installatsioon korteriühistu esimehe loal Paasiku 24/28 

hoovi, kuid elanike üsnagi negatiivse vastukaja tõttu sai mööbel hoovis seista vaid viis 

päeva. Majaelanike põhiline mure seisnes hirmus, et pinke ja lauda hakatakse kasutama 

alkoholi tarbimise kohana, sest samas hoovis asus väike keldripood, kust oleks mugav edasi 

pinkidele istuma ja jooma minna. Tegelikkuses aga ei kasutanud installatsiooni vaatluspäeva 

jooksul mitte keegi peale ühe lapse, kes pinkidel ja laual jalgupidi ronis. Samuti ei märganud 

korteriomanik, kelle korterist vaatlust tehti, et keegi oleks nende päevade jooksul pinkidel 

istunud.  

Vaatluse käigus hinnati, kuidas inimesed installatsioonile reageerivad. Peatükis 8.1.1 on 

välja toodud tabel, kus on näidatud, kui paljud inimesed installatsioonile tähelepanu pöörasid 

ning tulemused asetati võrdlusesse installatsioonita vaatluse loendusandmetega. Võib väita, 

et elanike huvi uue objekti vastu antud hoovis oli üsna mõõdukas – mõned peatusid, et lugeda 

tutvustavat teksti, mõned uurisid installatsiooni ehituslikku poolt ning korra tekkis mööbli 
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juures isegi tuline arutelu paari naisterahva vahel, kellest ühele kehakeelest võis välja lugeda, 

et talle installatsioon tõenäoliselt ei meeldinud.  

Niisiis viidi õuemööbel suveperioodiks Paasiku 12/14 hoovi, olles eelnevalt loa saanud mitte 

ainult korteriühistu esimehelt, vaid pärast antud korteriühistu koosolekut kõigi majaelanike 

nõusolekul. Paasiku 24/28 hoovi puhul ei küsinud ühistu esimees majaelanike arvamust, 

mistõttu tekkiski probleem ja mööbel tuli eemaldada varem, kui plaanitud. Kuna hoovid olid 

väga sarnased, parkimisala ja muruplatsiga hoovid, siis on vaatlustulemused siiski 

võrreldavad. 

Paasiku 12 ja 14 õuealal seisis installatsioon kokku tervelt kaks suvekuud ja vaatluspäevade 

tulemused näitasid, et mööbel võeti hästi omaks ja seda kasutati võrdlemisi aktiivselt. 

Vaatlusi tehti kahel päeval, ühel nädala sees ja teisel nädalavahetusel pärastlõunast õhtuni 

seega võib saadud tulemused kokku liita, et saada ühe täispäeva andmed – selle järgi istusid 

installatsiooni pinkidel kokku 14 inimest, kellest 13 olid väiksed tüdrukud ja 1 oli noor 

naisterahvas, kes luges raamatut. 

Kokkuvõtvalt installallatsiooni eksperimendi tulemuste kohta võib öelda, et elanike 

kaasamine ühise välisruumi kujundamise otsustusprotsessi on väga oluline, sest vastasel 

korral võib tehtu tekitada hoopiski negatiivse reaktsiooni ning pingid või muud elemendid 

ei leia kasutust.  

Septembris 2017 leidis aset MTÜ Lasnaidee korraldatud „Hoovikultuuri päev“, mille raames 

toimus sama õuemööbli ehitamise töötuba Kivila 13 hoovis. Töötuba läbi viies hinnati 

elanike valmidust ühistegevuses kaasa lüüa arvestades inimeste huvi ja osalejate arvu. Võib 

väita, et osalus oli suur ja huvi tunti samuti palju. Palju tulid kohale spetsiaalselt selleks, et 

töötoas osaleda, kuid ka paljud möödakõndivad inimesed tundsid tegevuse vastu huvi ning 

võtsid euroaluste värvimisest osa ja mööbli kokkupanekust osa. Kokku osales töötoas ligi 

30 inimest. 

Lõpetuseks, võib väita, et avaliku ruumi uuringute tegemine on vajalik osa kasutajasõbraliku 

välisruumi kujundamisel. Võrdselt tähtis on välja selgitada vaadeldava ala probleemid ning 

elanike soovid ja vajadused. Neid aspekte arvesse võttes ning järgides kvaliteetse linnaruumi 

kujundamise põhimõtteid, on võimalik saavutada mugav, turvaline ja kasutajasõbralik avalik 

ruum. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lasnamäe hoovide uurimiseks ning mõistmaks paneelelamurajooni konteksti, tehti esmalt 

ülevaade modernistliku planeerimisega seotud probleemidest nii läänes kui ka 

sotsialismimaades. Seejäral uuriti identifitseeriti põhilused murekohad Lasnamäel 90ndate 

aastate alguses ja tänapäeval. Esitati esimene uurimisküsimus: „Mis on põhilised probleemid 

Lasnamäel täna ja kuidas neid lahendada?“  

Esmalt aga selgitati välja planeerimisvigadest tulenevad probleemid, milleks on 

inimmõõtmelisuse puudumine ruumikasutuse liigse ratsionaalsuse ja suurte mastaapide tõttu 

ning ruumigradatsiooni puudumine, teisisõnu avatud-poolavatud-privaatne ruumijaotus. 

Kolmandaks kõiki modernistlikke paneelelamurajoone puudutavaks probleemiks on 

väliruumi ja majade ühetaoline ilme, milles lasub taoliste rajoonide identiteedipuudus, mis 

omakorda tekitab probleeme, nagu reostamine, avaliku korra rikkumine ja muu selline.  

Inimmõõtmelisuse puudumise probleemi lahenduseks oleks fookuse suunamine 

autoliikluselt jalakäijate ja teiste kergliiklejate vajadustele, vähendades parkimise osakaalu 

ning luues hoovidesse parklate laiendamise asemele vabaajaveetmise võimalusi. On 

võimalik kasutada konkreetseid maastikuarhitektuurseid võtteid, näiteks nagu pinnavormi 

mõjutamine, arhitektuursed väikevormid ja kõrghaljastuse istutamine, mis aitavad luua 

välisruumi, millega inimene suhestuda suudab. Sellised võtteid kasutades on võimalik luua 

ka poolavatud virgestus- ja mängualasid, muidu üsna avatud ja enamasti kõrghaljastuseta 

hoovides, teisisõnu tekitada ruumigradatsiooni.  

Üheilmelisuse ja sellest tuleneva identiteedipuuduse lahendus oleks väliruumi kujundamine 

vastavalt paneelmajade elanike soovidele, et neil tekiks ruumi suhtes teatav omanikutunne, 

mis omakorda aitaks vähendada avaliku korra rikkumisi, vandalismi ja reostamist. Nagu 

küsimustikust selgus, on elanikel väga erinevad soovid, seega ei oleks ükski hoov teisega 

identne, mis vähendaks üheilmelisust välisruumis olulisel määral.  

Mis puutub konkreetselt Lasnamäe probleemidesse, siis nendeks on juba mainitud avaliku 

korra rikkumise, mõningase vandalismi ja prügi maha loopimise kõrval põletav parkimise 

probleem, koerte poolt reostatud haljasalad ja mänguväljakud ning hoovide üleüldine halb 
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seisukord. Paljud vastanutest tõid välja, et nende hoovides puuduvad pingid, mänguväljakud 

ning kohati ka haljastus.  

Parkimise probleemi oleks võimalik lahendada parkimismajade ehitamisega tühermaadele, 

mida on Lasnamäel siiani palju, sest osa mikrorajoonidest jäid välja ehitamata. Teine ja 

lihtsam lahendus oleks autode vähendamine parkimise maksustamise teel, nagu seda on 

tehtud Tallinna vanalinnas, kesklinnas ja Kadriorus. Viimane lahendus ei garanteeri aga 

autode hulga märkimisväärset vähenemist õuealadel, sest Lasnamäe elamistihedus on suur.  

Koerte tekitatud reostuse vähendamiseks tuleks hoovidesse paigaldada ekskremendikastid, 

mis motiveeriks koeraomanikke rohkem oma lemmikute järelt koristama. Mis puudutab aga 

hoovide üldist halba seisukorda, siis selle lahenduseks oleks õuealade korrastamine ja 

kujundamine vastavalt elanike vajadustele ja kasutajasõbraliku väliruumi kriteeriumitele. 

Küsitluse vastustest selgus, et elanike huvi hoovis aja veetmiseks oli suur, mis näitab, et 

hoove hakataks ka aktiivsemalt kasutama, kui selleks loodaks paremad võimalused. Et antud 

fakti tõestada, püstitati järgnev hüpotees: „Lasnamäe avaliku ruumi kasutust muudaks 

aktiivsemaks õuealade korrastamine ja kujundamine vastavalt elanike vajadustele ning 

kasutajasõbraliku välisruumi kriteeriumitele.“ 

Väite tõestamiseks viidi läbi vaatlused kahes hoovis, millest ühes oli oluliselt rohkem 

funktsioone kui teises. Kärberi 48 ja 50 suure mänguväljaku, välijõusaali ja palliplatsiga 

õueala kasutusaktiivsust võrreldi väikse mänguväljakuga Vikerlase 7 ja Miina Härma 1 

hoovi tulemustega. Selgus, et esimest hoovi kasutati rohkem ja mitmekülgsemate tegevuste 

harrastamiseks, mis tõestab hüpoteesi paikapidavust. Võib väita, et Lasnamäe hoovide 

korrastamine ja kujundamine on tuleviku perspektiivis vajalik ning nagu selgus küsitluste 

vastustest, oodatud tegevus.  

Selleks, et mõista, kuidas hoove kujundada, uuriti kirjandusest, millised on kasutajasõbraliku 

väliruumi kriteeriumid. See oli ühtlasi ka käesoleva magistritöö teine uurimisküsimus. Leiti 

kolm järgnevat põhimõtet: inimmõõtmelisuse tekitamine, autoliikluse vähendamine ja 

linnaruumi kvaliteedi tõstmine, mis kattuvad juba eelnevalt käsitletud Lasnamäe 

probleemide lahendustega.  

Et kujundada kvaliteetset linnaruumi, tuleb arvestada elanike soove ja vajadusi, mistõttu 

uuriti küsitluse käigus muuhulgas, kuidas sooviksid Lasnamäe elanikud hoove kasutada. 

Põhiliselt taheti õuedesse istumisalasid, mänguväljakuid, välijõusaali elemente ja haljastust. 
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Enim mainitud soovist inspireerituna ehitati käesoleva magistritöö raames õuemööbli 

installatsioon, mis viidi varakevadel ühte ja suvel teise sarnasesse hoovi Paasiku tänaval, et 

vaadelda, kuidas elanikud uue objekti omaks võtavad, ning mõista, kuidas suhtutakse 

muutustesse.  

Paasiku 24 ja 28 elanikud reageerisid installatsioonile üsna tugeva vastuseisuga ning mööblit 

praktiliselt ei kasutatud. Taolise reaktsiooni põhjuseks oli see, et nõusoleku mööbli hoovi 

viimiseks andis korteriühistu esimees, majaelanikega eelnevalt nõu pidamata, ning hirm, et 

installatsiooni hakatakse kasutama alkoholi tarbimise kohana. Mööbli vastu tunti küll huvi, 

kuid tegelikkuses kasutas seda vaatluspäeva jooksul vaid üks poiss, kes laual ja pinkidel 

jalgupidi ronis. Austades elanike soove, eemaldati installatsioon hoovist pärast viit päeva.  

Suveperioodil Paasiku 12 ja 14 hoovis olid tulemused aga hoopis teistsugused: õuemööblit 

kasutati võrdlemisi aktiivselt ja see võeti hoopis positiivsemalt vastu, sest otsustusprotsessi 

kaasati kõik korteriühistu liikmed. Selles õues seisis mööbel tervelt kaks suvekuud, mis on 

oluliselt kauem, kui algselt plaanitud oli. Kahe hoovi reaktsioonide erinevus kinnitab 

veelkord, kui oluline on elanikke otsustusprotsessi kaasata.  

Viimaseks testiti sama õuemööbli ehitamise töötoa käigus lasnamäelaste valmidust enda 

ühise avaliku ruumi jaoks midagi ära teha. Seda hinnati töötoas osalejate arvu ja üldise huvi 

järgi. Arvestades seda, et töötoast võttis osa pea 30 inimest ja huvi selle vastu oli suur, siis 

võib öelda, et lasnamäelaste valmidus enda koduümbrust parendada on täiesti olemas.  

Kokkuvõtteks, Lasnamäe hoovide näol on olemas suur hulk tühja ja kohati kõledat 

linnaruumi, mille täit potentsiaali pole paljudel juhtudel kasutatud. Loomulikult on 

Lasnamäel ka hästitoimivaid õuealasid näiteks nagu Kärberi 48 ja 50 hoov, mis on aktiivse 

korteriühistu aastatepikkuse töö tulemusena saanud kena ilme, kuid on ka hoove, kus pole 

midagi peale parkimise ja muruplatside. Taolisi õuealasid saaks palju efektiivsemalt 

kasutada, luues neisse ulatuslike parklate asemele kasutajasõbralikke hoovikeskkondi, kus 

oleksid turvalised mängu- ja spordialad ning istumisvõimalused.  
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ON MY WAY IN LASNAMÄE – ANALYZING DWELLERS 

MOVEMENT IN COURTYARDS 

SUMMARY 

 

For the study of Lasnamäe courtyards, an overview of the principles of modern planning in 

both West and Socialist countries were reviewed and the main problems concerning 

modernist planning were identified. Also, main problems in the context of Lasnamäe were 

explored by identifying main worries in the early 90's and today. The first research question 

was: “What are the main in Lasnamäe courtyards today and what are the solutions?” But 

first, to understand the context, problems with modern cityplanning were identified and 

possible solutions were given. 

The problems with modern city planning were identified as follows: lack of human 

dimensions due to the excessive rationality of space and large scales; lack of open, semi-

private and private space graduation in the courtyards. There is also a lack of identity in 

modern panel house estates, which in turn creates specific problems, such as pollution and 

violations of public order due to the feeling that the space doesn’t belong to anyone. 

The solutions to the lack of human scale would be to take the focus from evolving car traffic 

to the needs of pedestrians. Light traffic conditions and recreational elements should be 

improved in the courtyards instead of expanding parking lots which is the usual practice in 

Lasnamäe today. It is necessary to use specific landscape architectural techniques for 

implementing human scale, such as manipulating with the shape of the surface to create 

small artificial hills, which could be used for sledding in the winter or climbing in other 

seasons. Other solutions could be introducing architectural small forms or high vegetation, 

which can help to create a safe and comfortable outdoor space which one can relate to. Using 

such techniques, it is possible to create semi-open spaces for playgrounds and sports areas. 

The solution to the lack of identity would be to design an outdoor space in accordance with 

the wishes of residents, in order to create a sense of ownership of the space, which in turn 

would help to reduce public order violations, vandalism and littering. As it turned out in the 

questionnaire, residents have very different desires, so no courtyard would be identical with 
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the other, which would diminish the lack of identity at least in the outer space to a 

considerable extent. 

Dwellers were asked to identify the main problems concerning Lasnamäe. Their answers 

were compared with the concernes in early 90’s. It was found that the biggest problem in 

90’s and today is the lack of parking spaces. Littering and vandalism – problems which were 

mentioned by historian Robert Nermann in 90’s – has considerably reduced since then, but 

for some dwellers it was still worth to mention. In addition, dwellers are concerned with 

pollution created by dog droppings on green areas and the overall poor conditions of the 

yards. Many questionnaire respondents indicated that there are no benches, playgrounds and 

sometimes even plantation in their yards. 

The parking problem could be solved by the construction of parking houses on the wasteland 

which is still a big part of Lasnamäe’s outlook. The second and easiest solution would be to 

reduce cars by taxing the parking, as was done in Tallinn Old Town, city centre and 

Kadriorg. The last solution does not guarantee a significant decrease in the number of cars 

in the yards, because Lasnamäe has a high living density. 

In order to reduce the pollution caused by dogs, excretory boxes should be installed on the 

yards, which would motivate the dog owners to clean more after their pets. However, with 

regards to the overall poor condition of the yards, the solution would be to arrange and design 

the yards in accordance with the needs of the inhabitants and user-friendly outdoor space 

principles. The responses of the survey revealed that the interest by residents in spending 

time in the yard was high, which indicates that the courtyards would be used more actively 

if better conditions were created. To prove this fact, the following hypothesis was set: "The 

use of Lasnamäe public space would be more active by reorganizing and designing the 

courtyards according to the needs of the dwellers and the criteria for user-friendly outdoor 

space." 

To prove the hypothesis, observations were carried out in two courtyards, one of which had 

considerably more functions than the other. One courtyard, where there was a large 

playground, outdoor gym and basketball field was compared to another yard where there 

was a small playground. It turned out that the first yard was used more frequently and for 

more diverse activities, which proves the validity of the hypothesis. 



73 

In order to understand how to design the courtyards, the literature was explored about the 

criteria for user-friendly outdoor space. This brings us to the second question of this Master's 

thesis: “What are the requirements of user-friendly outdoor space?” The following three 

principles were found: implementing human scale, reducing car traffic and inproving the 

quality of urban space, which all coincide with the solutions already dealt with in relation 

with the first research question concerning problems in Lasnamäe. 

To create high-quality urban space, the needs of the dwellers have to be taken into account. 

Therefore, the residents were asked how would they want to use the courtyards. Main needs 

mentioned were seating areas, playgrounds, outdoor gym elements and vegetation. Inspired 

by the most mentioned wish, the installation of outdoor furniture was built, which was 

observed in two courtyards in the early spring and in the summer, to see how the inhabitants 

react to the new object and to understand how the changes are perceived. 

Residents of Paasiku 24 and 28 responded with a rather strong opposition to the installation 

and practically did not use the furniture. The reason for this reaction was that the chairman 

of the apartment association gave the consent to bring the furniture to the yard, without first 

consulting the residents. Also, there was fear that the installation would be used as a place 

for alcohol consumption. Considering the wishes of the residents, the installation was 

removed from the courtyard after five days. 

The results of observations in the summer period in Paasiku 12 and 14, however, were quite 

different: the installation was well accepted and frequently used, as all members of the 

apartment association were involved in the decision-making process. The furniture stayed in 

the courtyard for two months, which was considerably longer than originally planned. The 

difference in these two different reactions reaffirms the importance of involving the people 

in the decision-making process. 

During the same outdoor furniture building workshop, the dwellers willingness to do 

something for their common public space was tested. This was assessed by the number of 

workshop participants. Considering that nearly 30 people took part in the workshop and the 

general interest was high, it can be stated that the dwellers of Lasnamäe are willing to 

improve their neighborhoods.  

To sum up, there is a large number of empty and somewhat gloomy courtyards in Lasnamäe, 

the full potential of which has not been used in many cases. Of course, there are also well-
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functioning courtyards, but unfortunately a lot of the yards are functioning solely as a 

parking area. Such courtyards can be turned into well functioning and actively used space 

by considering dwellers needs and the requirements of user-friendly outdoor space.  
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Lisa 1. Eestikeelne küsitlus 

Küsimustik Lasnamäe hoovikultuuri uurimiseks 

Tere, olen Kaisa Sard, teen magistritööd teemal Liikumises Lasnamäel – elanike liikumise 

analüüs sisehoovides. Olles ise ka Lasnamäel elanud, pakub mulle huvi uurida, kuidas 

korterelamute sisehoovid toimivad, kuidas neis liigutakse, mida igapäevaselt tehakse. Lisaks 

küsitlusele teen kolmes Lasnamäe hoovis vaatluse, et minna süvitsi avaliku ruumi uurimisse. 

Magistritöö tulemusel selguvad põhilised murepunktid, kas ja kui palju elanikud oma 

koduhoovi kasutavad ning millised võiksid olla võimalikud lahendused, et hoovide kvaliteeti 

muuta. Küsimusi on kõigest 4, millest esimene on mõeldud pikaajalistele Lasnamäe 

elanikele. Tänan Teid vastamast! 

Eesnimi..................................     Sugu................................      Vanus.............................. 

Tänav............................, maja nr............. (maja nr on vajalik selleks, et saaksin teada, millise hooviga 

tegu) 

 

Palun vastake järgnevatele küsimustele: 

1. Kuidas kasutasite oma korterelamu sisehoovi nõukogude ajal/ lapsepõlves/ 

nooruspõlves? (vastake juhul, kui olite Lasnamäe elanik juba 80ndatel ja 90ndatel) 

Palun loetlege ja kirjeldage tegevusi suvel, sügisel, talvel ja kevadel. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2. Kuidas kasutate oma korterelamu sisehoovi tänapäeval? 

Palun loetlege ja kirjeldage tegevusi suvel, sügisel talvel ja kevadel 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Lisa 1 järg 

 

3. Mida sooviksite sisehoovis teha? 

Palun loetlege tegevusi, mida mingil põhjusel praegusel hetkel teha ei saa. Palun põhjendage, 

miks ei saa. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

4. Palun kirjeldage põhilisi probleeme oma kortermaja sisehoovis. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Oпросник для исследования дворовой культуры в Ласнамяэ 

Здравствуйте, меня зовут Кайса Сард, я пишу магистерскую работу по теме «В 

движении по  Ласнамяэ — исследование передвижения жителей во дворах». Я 

сама жила в Ласнамяэ, и меня интересует, как устроены дворы многоквартирных 

домов, как в них передвигаются, какая в них ежедневная динамика. В дополнение к 

опросу, я провожу осмотр трёх конкретных дворов в Ласнамяэ, чтобы более 

углубленно изучить эти общественные места. Цель магистерской работы — 

выяснить, насколько активно и как жители используют свой двор, основные 

проблемные места и какие решения помогли бы улучшить качество дворов.  

 

Пожалуйста, напишите своё имя, пол, возраст, улицу и номер дома (последнее нужно 

для того, чтобы я могла связать Ваш ответ с конкретным двором и позднее сравнить 

ответы между собой) 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

1. Как Вы использовали двор в советское время/ в детстве/ в юности? (ответьте в 

случае, если Вы жили в Ласнамяэ уже с 80-х и 90-х годов; пожалуйста, уточните, 

какого периода времени касается Ваш ответ). 

Пожалуйста, напишите, чем  Вы занимались во дворах  летом, осенью, весной и зимой. 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2.  Как используете двор своего дома в настоящее время? 

Пожалуйста, напишите, чем Вы занимались во дворах летом, осенью, весной и зимой. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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3. Как еще Вам бы хотелось использовать  свой двор? 

Пожалуйста, напишите виды деятельности, которыми, по какой-либо причине, нельзя 

заниматься в настоящий момент. 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

4. Пожалуйста, опишите основные проблемы, связанные с двором вашего 

квартирного дома. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Magistritöö teema: 

On my way in Lasnamäe- analyzing dwellers movement in courtyards 

Liikudes Lasnamäel – elanike liikumise analüüs sisehoovides 

 

Kiri Lasnaidee tiimile 

Tere,  

Olen Kaisa Sard, maastikuarhitektuuri magistritudeng ja palun Teie 

tähelepanu/sisendit/abi. 

 

Magistritöö keskendub Lasnamäe hoovikultuuri uurimisele. Põhiliseks uurimismeetodiks on 

inimeste liikumise filmimine (kortermajade kõrgematelt korrustelt), saadud info töötlemine 

ja erinevate kaartide koostamine. Hetkel pole veel selge, milliseid kaarte koostada saaksin 

või milline on uuringu lõppresultaat, sest antud magistritöö koostamine on samuti teekond, 

täpselt nagu see, mida uurida tahan – Lasnamäe elanike teekonda nende koduhoovides. 

Olen Lasnaideest varem kuulnud vaid põgusalt, siit-sealt meediast ning samuti mõnelt 

Maastikuarhitektuuri erialakaaslaselt. Algusest peale on see mulle huvi pakkunud, kuid eriti 

lähedalt puudutas Lasnamäega seonduv mind suvel, kui minust sai selle linnaosa elanik. Ei 

saaks öelda, et Lasnamägi mind sinna kolides hetkega paelunud oleks või üleüldse idee sinna 

kolimisest, kuid lähemal vaatluselt tuleb tõdeda, et eelarvamused olid alusetud. Tegelikult 

on Lasnamäe mitmes mõttes väga mugav elukeskkond, mida kaasajastades ja arendades 

saaks veel mugavamaks muuta ka jalakäijale, lisades inimmõõdet (human scale) hoovidesse 

ja elukeskkonda laiemalt. 

Sügisel hakkasin tõsisemalt mõtlema, milline võiks olla minu panus Lasnaideesse. Olnud 

rohkem uurinud Teie kontseptsiooni, oli selge, et mina võiksin olla üks neist, keda Lasnaidee 

aktiviseerib tegemaks midagi, millest võiks pikemas perspektiivis kasu olla.  

Ma usun, et minu magistritöö võiks olla abiks Lasnamäe sisehoovide ja üldise elukeskkonna 

paremaks ja funktsionaalsemaks muutmisel. Elanike liikumise ja tegevuse analüüs võiks olla 

aluseks funktsionaalse ja universaalse (hoovi)disaini välja töötamisel.  

Kui Teil on mõtteid, informatsiooni või saate välja pakkuda kohti, kust filmida, oleksin 

väga tänulik, sest saan Lasnamäe hoove uurida ainult Teie abiga. 

Praeguseks olen koos oma juhendajaga välja mõelnud, et hoove võiks olla vähemalt 5 ja 

need kõik võiksid üksteisest erineda ja olla mingit teatud piirkonda iseloomustavad. 

Filmimisaja pikkusele pole ma otseselt veel mõelnud. Hetkel on mul olemas üks koht Kihnu 

tänaval Kuristiku piirkonnas, kust saan filmida, kuid vajaksin juurde vähemalt 4, kuid mida 

rohkem potentsiaalseid filmimiskohti ja mida kõrgemalt seda teha saan, seda parem.  

Tänan tähelepanu eest ja loodan, et võtate minuga ühendust niipea, kui võimalik.  
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