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Tänapäevases maailmas kus majanduslik ökonoomne lähenemine planeerimisele ja 

ehitamisele nõuab optimaalseid lahendusi, on üha oluliseks muutumas kliendipõhine 

lähenemine, kus teostatud valmislahendus on nö kliendi nägu ja talle ainuomane. Oskus 

balansseerida sellises olukorras kus tuleb arvestada kliendi soovide, ametieetika, ja 

regulatsioonidega/piirangutega on tänapäevases praktikas üha tähtsam. 

Käesolev töö käsitleb Eestis arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri büroodes kasutatavaid 

info hankimise tehnikaid kliendiga suhtlemisel, uurides kasutatavate meetodite 

efektiivsust ja hinnates võimalike potentsiaalsete meetodite vajalikkust. Kvantitatiivne 

analüüsi abil võrreldi erinevaid meetodeid ja uuriti erialaspetsialistide informeeritust 

erinevate kasutatavate meetodite suhtes, paludes hinnata ka enese info hankimis 

meetodite oskust. Kvalitatiivses osas käsitleti teemat detailsemalt uurides kui siis miks on 

mõni meetod eelistatum teistest. Läbiviidud intervjuudest ilmnes seos töökogemuse ja 

info hankimise oskuste vahel, kus eeldatav vanuseline eelis pole kõige oluliseim. Mujal 

maailmas varem teostatud uuringutest on sarnase suunitlusega tehtud nn kliendirahulolu 

uuringuid kus analüüsiti mõlemat nii arhitekti kui klienti. Erinevalt mujal tehtust 

käesolevas töös kliente uurimisobjektina ei käsitletud. Käesolev töö käsitleb erakliendiga 

suhtlemist kuna kliendipõhine lähenemine seda eeldab sest suurema grupi inimeste korral 

personaalne lähenemine ei täida eesmärki. Firmade ja omavalitsuste puhul on suhtlus 

teistel alustel ja põhimõtetel korraldatud. 

Märksõnad: Kliendipõhine lähenemine, personaalne, intuitiivne. 
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At the moment when an economical approach to planning and construction requiring 

optimal solutions, a customer-based approach is becoming increasingly important.  

The client-centered design will be no exception. The ability to balance between the 

client’s wishes, the professional ethics have to be taken into account, among the various 

planning conditions/restrictions imposed are of increasing importance in today's practice. 

The present paper deals with the methods of obtaining information used in 

communication with the clients in architecture and landscape architecture bureaus in 

Estonia, examining the effectiveness of the techniques used and investigating the 

possibilities to enhance work in this field. Quantitative analysis was carried out to 

compare the effectiveness among different techniques and such available elsewhere later 

asked to give a self-evaluation for themselves when acquiring information. Further 

examination revealed more details when investigating how some methods got preferred 

before others. The interviews conducted showed a link between work experience and 

skills of obtaining information, where the expected age advantage is not the most 

important. Previously conducted surveys in elsewhere have been so-called customer 

satisfaction surveys that analyzed both the architect and the client. Unlike 

aforementioned, the customers are not considered here as objects of the study. The issue 

is about dealing with a private client. In cases with more than one people involved, the 

personal approach won't apply. The interaction between the public sector and the 

specialists based on slightly different basis and won’t serve the purpose of this paper. 

Keywords:client-based approach, clien-centered design, intuitive approach. 
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SISSEJUHATUS  

Inimene on kogu ajaloo vältel ümbritsevat keskkonda kujundanud. Aja jooksul on need 

oskused kivistunud ja täienenud hetkeni mil oskuste ja teadmiste tasemel kujunes välja 

järjekordne valdkond. Aastatega omandatud oskused võimaldasid neil ennast müüa. Nõnda 

on valminud paljutki meistriteosed. Kelle või mille järgi need teosed on valminud. On see 

pelgalt isetu katse taasesitada töö tellija soove või viitab miski ka teose autorile. Palju on 

teoses näha autorit ja kui oskuslikult on see peidetud.  

 

Enam ammu ei ole arhitektuur pelgalt ego näitamise koht vaid läbimõeldud ja 

keskkonnasäästlikult lahendatud kõikehaarav disain, kus kliendile suunatud vaatenurk on 

kõige tähtsam. Tänapäeva maailmas kus ressursside piiratus seab meie ette takistusi tuleks 

eriti hoolikalt läbi mõelda iga element, mis jääb meie keskkonda pikaks ajaks. Kuigi 

inimest on alati kannustanud soov endast midagi maha jätta, ei saa seepärast eirata 

ümbritsevat. Keerukamad lahendused nõuavad rohkem loodusressursse, ning see seab 

tänapäevastele põlvedele kohustuse kasutada ressursse säästlikult ja jätkusuutlikult.  

 

Arhitektide eetikakoodeksis on märgitud, et peab arvestama ümbritseva keskkonnaga ja 

eelkõige käituma kliendi huvidest lähtuvalt samas hoides tähtsal kohal ka ameti 

reputatsiooni. Tasakaalu saavutamine kliendi huvide, maastikuarhitekti ja arhitekti 

ambitsioonide ja majandusliku mõttekuse ja/või võimaluste vahel muutub järjest 

olulisemaks, samuti kliendist lähtuva disaini käsitlus, kus järjest vähem jääb ruumi 

ebaolulistele detailidele ning mis pöörab tähelepanu rohkem keskkonnasäästlikele 

aspektidele. 

 

Maastikuarhitektid ja arhitektid peaksid oma kavandite loomisel alati panustama sellele, et 

kavandatud disain vastaks kliendi ootustele, soovidele ja nõudmistele. Kui erialaspetsialist 

ei suuda projekti kavandamise käigus saada kliendilt informatsiooni selle kohta, millised 

on tema tõelised vajadused, soovid ja ootused ning millistele olemasolevatele ressurssidele 

on võimalik toetuda, siis võib tekkida olukord, kus kavandatud disain ei vasta kliendi 

ootustele ja vajadustele ning sellest tulenevalt ei ole klient lõpplahendusega rahul, sest 

tema soovid ei saanud realiseeritud. Seetõttu ongi oluline, et maastikuarhitekt suudaks 
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välja selgitada kliendi tegelikud vajadused ja soovid (lähteülesanne), mis aitaksid tal 

pakkuda kliendile sobiva kontseptsiooni ning koostada tervikliku projekti mille tulemuseks 

õnnelik ja rahulolev klient. Seega peaks kliendipõhine lähenemine tagama mõlemale 

osapoolele sujuva projekteerimisprotsessi kulgemise ning suurema lõpptulemusega 

rahulolu (kliendi poolne rahulolu on tagatud just tänu osapoolte koostööle).  

 

Et saavutada tulemus, mis oleks kliendi nägu, on vajalik põhjalikum lähenemine milleks 

tihti ei pruugi aega jätkuda, selleks oleks vaja välja töötada lahendused, mis toovad 

kiiremaid tulemusi. Tihti kliendid ei pruugi osata ennast piisavalt arusadavalt väljendada 

või ei ole nad valmis ennast avama (oma soovidest ja mõtetest rääkima), siis on mõlemaid 

osapooli rahuldava tulemuseni jõudmine keeruline. Muudes eluvaldkondades on selleks 

puhuks arendatud välja erinevad meetodid, üheks selliseks on näiteks niinimetatud 

profileerimisetestid kus kasutatakse ära inimese reaktsiooni välisele stiimulile, et tuua esile 

tööks olulist informatsiooni. Sarnaseid teste on rakendatud näiteks personaliotsingutes. 

Siinkohal võib nimetada näiteks erinevad Psühhomeetrilised testid ja isiksuseomadusi 

kaardistavad küsimustikud.  

 

Üle maailma on palju tehtud uuringuid nn kliendipõhise lähenemise kohta, rääkimata 

erinevatest koolitustest eri valdkondade inimestele. Samas vähe on uuritud arhitekti ja 

kliendi vahelisi suhteid. Vähesed läbiviidud uuringud on valdavalt käsitlenud rahulolu 

pelgalt arhitekti pakutavate teenusega. Nende väheste uuringute põhjal kerkis esile 

erinevus kliendi ootuste ja arhitekti pakutu vahel. Üldisemalt osutati professionaali poolse 

empaatiavõime vajakajäämisele kliendiga suhtlemisel, mis viitab ebapiisavatele oskustele 

kliendilt vajaliku informatsiooni kättesaamiseks. (Norouzi jt, 2015.)  

 

Käesolev töö uurib Eesti oludes sarnaseid olukordi, analüüsib kasutuses olevaid tehnikaid 

kliendilt informatsiooni saamisel eesmärgiga kaardistada erinevaid lähenemisi mis 

tavapraktikas hetkel enim levinud ja hinnata võimalike lisameetmete vajalikkust.  

 

Olulise osa tööst moodustab hetkel kasutatavate infohankimis tehnikate tulemuslikkuse 

analüüs ja ülejäänud osa võimalike potentsiaalide hindamine. Mujal maailmas läbi viidud 

kliendi rahulolu uuringutest nähtub, et käesoleval hetkel kasutavad professionaalid mingil 

määral intuitiivset lähenemist vastavalt oma kogemuste pagasile.(Norouzi jt, 2015.) Samas 

teostatud uuringutes ära märgitud vajadust leida üles kliendi sisemine mina on jäänud 
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pigem tahaplaanile.  

 

Käesoleva uurimuse eesmärk ongi kaardistada hetkeolukord Eestis ja uurida kas mujal 

maailmas teostatul on sarnasusi või erinevusi võrreldes Eestis praktiseeritavaga. Uuringu 

teostamiseks koostati küsitlus, kus uuriti hetkel büroodes kasutatavate meetodite kohta ja 

paluti hinnata oma oskusi info hankimisel. Uuring on suunatud eraklientidega 

suhtlemisele. Käesolevas töös kajastatud kliendipõhine ehk personaalne lähenemine 

välistab olukorrad, kus tellijaks on institutsioon, mille puhul on raske leida kindlat 

kuvandit millest töös lähtuda.  

 

Magistritöö on jaotatud viieks osaks. Esimeses peatükis käsitletakse teoreetilisi aluseid - 

analüüsitakse asjakohaseid teemaga seotud teaduspublikatsioone ning antakse ülevaade 

põhimõistetest. Töö teises peatükis tutvustatakse püstitatud eesmärgini jõudmiseks ja 

uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutatud metoodikat ning valimit. Kolmandas 

peatükis esitatakse ankeetküsitluse ja intervjuude tulemused ning neljandas peatükis 

esitatakse järeldused ning antakse soovitused edaspidiseks uurimustööks. 

 

Autor on tänulik kõigile ankeetküsitluses ning intervjuudes osalenud erialaspetsialistidele, 

kes andsid väga olulise sisendi käesoleva magistritöö jaoks. 
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1 TEOREETILISED LÄHTEKOHAD  

Käesolevas peatükis käsitletakse teoreetilist alusmaterjali, avades erinevaid teemaga seotud 

tahke. Esmalt nimetatakse olulisemad seisukohad, millele järgneb ülevaade varasematest 

teostatud uuringutest. 

1.1 Põhimõisted 

Kliendipõhine lähenemine tuntud ka kui kliendi keskse või kliendile suunatud lähenemine, 

kliendi-professionaali omavaheline suhtlus ehk kommunikatsioon. Kliendipõhine 

lähenemine eeldab personaalset teenust mis on suunatud töö tellijale tema vajadustest 

lähtuvalt.  

1.2 Intuitsioon kui vahend 

Igapäeva elus rakendavad inimesed intuitsiooni eneselegi märkamatult. Kas 

professionaalsel tasandil tuleks see kasuks? Kuivõrd efektiivseks nuutuks tööprotsess 

seejärel? Erinevad uuringud ärivaldkondades on täheldanud intuitiivsete otsuste täpsust 

ratsionaalse otsustusmeetodi ees olukordades kus on vaja kiiresti reageerida.  

 

 
Joonis 1. IFID mudel intuitsiooni toimemehhanismidest. 
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Ajategur on siinkohal oluline. Eluvaldkondades kus tegeletakse otseselt inimeste käest info 

kogumisega näiteks eesmärgiga ravida, on täheldatud sama. Eelkõige puutuvadki info 

hankimisega rohkem kokku inimesed kellel on tihe kokkupuude teiste inimestega nagu 

arstid, disainerid, arhitektid, maastikuarhitektid. Vajaduste kaardistamine eeldab 

analüüsimiseks teatud info hulka ja info tahtlik või tahtmatu varjamine ei ole siinkohal 

abiks. Töökogemus annab eelise kogenud suhtlejatele kellele ei jää enamasti midagi 

märkamatuks olukordades kus verbaalset kommunikatsiooni pole veel toimunud. 

 

 
Joonis 2. Kliendi ja professionaali suhtlusel esinevad probleemid 

 

Füsioloogilised protsessid mis hõlmavad kehalisi toiminguid toimuvad samuti alateadlikul 

tasandil kuid nende protsesside teadvustamine ei ole teadvuse seisukohlt oluline. 

(Perlovski, 2006) Kaua on peetud intuitsiooni rohkem pseudoteaduste valdkonda 

kuuluvaks samas tunnistades teatud juhtudel selle effektiivsust loogiliste protsesside ees. 

Need eelised avalduvad pingelistes olukordades mis nõuavad kiiret otsustamisvõimet. On 

tuvastatud otsene seos intuitsiooni ja töökogemuse vahel. Kogenud indiviid suudab 

kogunenud informatsiooni hulgast eristada olulise info mis vähem kogenenud inimesele 

võib jääda varjatuks, kus korduvate sündmuste vahel tekkinud mustrid on seetõttu 

alateadlikult kiiremini tuvastatavad. (Okoli, 2016) Eelis seisneb kiiret reageeringut 

nõudvates juhtudel kus kriitilistes olukordades on vaja teha kiireid ja täpseid otsuseid. 

(Okoli, 2016) Sageli seostatakse suurema kogemustepagasiga inimesi suurema 

intuitiivsusega. (Okoli2016) Kuna teadlased ei ole selles valdkonna paljuski ühel meele 
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siis tõlgendatakse intuitiivsete protsesside põhjuseid erinevalt (Okoli, 2016) Siiski 

tänapäeva piiratud ratsionaalsuse korral esineb paljude uurijate arvates ühine näitaja 

eelisolukordades intuitsioonil, eelkõige kiireid otsuseid nõudvates situatsioonides.(Okoli, 

2016) Võib eeldada, et kogenud indiviidil on vähemkogenu ees eelis olukordades kus on 

oluline kliendi varjatud soovide lugemise oskus. Perlovsky sõnul saab Intuitsiooni 

vaadelda seoses mingi oskusega midagi eriliselt hästi teha antud juhul siis otseselt seotud 

andekusega ehk tegu on kogemuste ja oskuste kogumiga. Näiteks helilooja intuitsioon on 

seotude enamasti helide ja psüühikaga, maalril värvide ja kujunditega , kirjanikul enamasti 

sõnade ja nende seosega psüühikas.(Perlovsky, 2016) 

 

1.3 Suhtlemine kliendiga 

Inimestevaheline suhtlemine on protsess, mille abil nad loovad ja hoiavad omavahelisi 

suhteid ning millega kaasneb infovahetus. Suhtlemisprotsessi käigus toimub partnerite 

vastastikune tajumine, vastastikune mõjutamine ja suhete loomine. Suhtlusprotsess 

koosneb neljast komponendist: 

a) Saatja – informatsiooni andja; 

b) Vastuvõtja – informatsiooni saaja; 

c) Sõnum – informatsioon, mida edastatakse; 

d) Kanal – kuidas informatsiooni edastatakse (McCornack, 2016). 

Selle protsessi käigus võib juhtuda, et see, mis sõnumi saatjale tundub iseenesestmõistetav 

ja üheselt arusaadav, ei pruugi seda olla info vastuvõtjale ning sellest tulenevalt võivad 

tekkida suhtlemises probleemid (McCornack, 2016). 

 

Selleks, et selgitada välja kliendi individuaalsed vajadused ja soovid, mis aitavad arhitektil 

pakkuda kliendile kõige sobivamat lahendus, peavad nad olema head suhtlejad. Kliendi 

vajaduste parem tundmine parandab osapoolte vahelist koostööd ning aitab kaasa paremale 

lõpptulemusele. Seega on suhtlemisel arhitekti ja maastikuarhitekti töös väga oluline roll. 
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Joonis 3. Kliendi ja arhitekti omavaheline kommunikatsioon  

1.4 Eetika kui lähtepunkt 

Kliendipõhise lähenemise üheks mitte vähemtähtsaks osaks on eetika. Eetikakoodeks 

sätestab, et maastikuarhitekt lähtub oma töös südametunnistusest, Eesti vabariigi 

seadustest, kutsestandardist ja maastikuarhitekti ametieetikast, kus peale põhiseisukohtade 

on sätestatud neli alateemat millest antud töö kontekstis on oluline maatikuarhitekti ja 

kliendi suhe. Siinkoha arhitekti ametieetika juhend ei erine. Maastikuarhitekti ja kliendi 

vaheline suhtlus on määratletud kolmes alapunktis. 

a) Maastikuarhitekt ei lase ennast mõjutada tellija huvide vastaselt. 

b) Tellija soovid tuleb täita tasakaalustatult koha ja keskkonna huvidega 

arvestades. 

c) Maastikuarhitekt annab tellijaga oluliste lahkarvamuste tekkimisel sellest 

esmalt kirjalikult teada tellijale, vajadusel teavitab teisi liidu liikmeid. 

Palgatöötajana teavitab lahkarvamuste tekkimisel koheselt ka tööandjat. 

 

Peale selle peab arvestama teistes alapunktides väljatooduga ja vältima vastuolusid kliendi 

soove täites. Mõningaid erinevusi võib täheldada riiklikel tasanditel. Rahvusvaheline 

maastikuarhitektide liit on veel oluliseks pidanud ka olla erapooletu kõigis tegevustes ja 

hoidma ametireputatsiooni samas keskkonna alaseid asjaolusid eiramata.(IFLA) 
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1.5 Varasemad uuringud 

Autorile teadaolevalt pole samasisulisi uurimusi varem läbi viidud, kus oleks uuritud just 

arhitektide ja maastikuarhitektide kliendi käest informatsiooni hankimise meetodeid. 

Samas on aga tehtud mitmeid uuringuid arhitektide ja klientide omavahelise interaktsiooni 

kohta: 

a) kriteeriumid arhitektide valimiseks (esmased kliendid) (Oluwatayo, 2016); 

b) klientide rahulolu (arhitektide poolt pakutavate teenustega, kliendi ootused 

arhitektile) (Oluwatayo, Akinola, Agomuo, Mozimo, Onwuka, Okagbue, 2018; 

Oluwatayo, Ibem ja Amole, 2015; Oluwatayo, 2013) 

c) arhidekti ja kliendi vaheline kommunikatsioon (Angral, 2019; Norouzi, Shabak, 

Embi, Khan, 2015) 

 
Paljud bürood on tänapäeval keskendunud eelkõige klientidele mitte niivõrd enese 

ambitsioonide rahuldamisele. Dailey (2017) sõnul on kliendipõhisest lähenemisest saamas 

hea enesereklaami vahend mida osavalt eksponeerides võib enda kasuks pöörata. 

Reklaamides end: “ See ei ole meie visioon vaid meie klientide oma” saavutavad eesmärgi 

kiiremini samas tunnistades et ilma ambitsioonide ja egota läbi ei saa.(Dailey, 2017) Näide 

büroost USA-s. 

 

Adedapo sõnul üha suurenev konkurents sunnib firmasid keskenduma kliendi soovidele. 

Globaliseeruvas maailmas on tehnoloogia areng mõjutanud ka klientide eelistusi. 

(Adedapo, Ibem, 2014a) küsimus kuidas olla kõige paremini klientidele meele järele on 

muutunud üha olulisemaks (Adedapo, 2014a)  

 

Maastikuarhitektuuri vallas ei ole teadaolevalt kliendi rahulolu uuringuid varem tehtud.  

Adedapo sõnul on arhitektuuri vallas mõningaid kliendi rahulolu uuringuid siiski eelnevalt 

läbi viidud. 

 

Vähe on läbi viidud uuringuid selgitamaks kliendi ja arhitekti vahelist kommunikatsiooni 

nn rahulolu uuringuid. (Adedapo, 2014a) Need mõned teostatud uuringud on käsitlenud 

arhitektide ja klientide suhtlemist eelkõige kliendi vaatevinklist vaadatuna. Uuringutesse 

olid kaasatud nii arhitektid kui kliendid kus ühelt poolt uuriti arhitekti hinnangut oma 

tööle, teisalt klientide ootusi ja rahulolu teostatud tööle. Näitena võib tuua uuringu mis 
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viidi läbi Nigeerias ja kus uuriti eraklientide kes esimest korda kasutasid arhitekti teenust 

hinnangut töö tulemusele. Töö baseerus sarnastele klientide rahulolu uuringutele, 

keskendudes seekord arhitekti võimalusele teha midagi ära rahulolu tõstmiseks. Adedapo: 

arhitektid tihti ei oma selget ettekujutust mida kliendid tahavad ja selgitavad selle välja 

katse eksitus meetodil. See võib jätta arhitekti kuvandile ja tema reputatsioonile olulise 

jälje, kuna esmased kliendid ei pruugi üldse teada mida nad tahavad.(Adedapo, 2014a) 

Samas peeti oluliseks ,et arhitekt suudaks pakkuda kvaliteetset teenust vastasel korral 

negatiivne esmamulje võib viia kliendid.(Adedapo, 2014) Kliendite ootused on samas 

kõrged eeldades,et professionaal annab endast kõik vastavalt kehtestatud standarditele ja 

ametieetikale.(Adedapo,2014, Bailey 2000) Seepärast võiks kliendipõhine lähenemine olla 

oluline peale arhitektuuri ka maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

 

On loomulik, et mistahes rahulolu saab uurida alles peale teenuse tarbimist siis vastavalt 

püüdlustele neid ootusi täita.(Adedapo, 2014, spiro 2009) Uuringus eristati omavahel 

esmakordsed ja korduvkliente. Viimaste puhul ei ole niivõrd oluline enam info 

kättesaamine kuna neil on juba vastav kogemus olemas. (Adedapo, 2014,) Uuringud 

hõlmasid üle 200 tegutseva büroo kellele saadeti küsimustikud. Sellise uuringu läbiviimine 

eeldab ligipääsu büroode kliendiandmebaasidele. Osutati asjaolule, et arhitekti töö ei 

seisne ainult teenuse pakkumises ja töö kvaliteedis vaid oluline osa on selles ka suhtlusel. 

Ehk siis kogu protsessi nähti ühe tervikuna mis koosneb erinevatest aspektidest millega 

arvestada.(Adeapo, 2014a) Uuringu teostamiseks saadeti laiali küsimustik sellega viidati 

teiste autorite sarnastele varasematele kliendirahulolu uuringutele (Adedapo, 2014a) kus 

kliendirahulolu uuringut soovitati kasutada küsimustikke. Adedapo uuris küsimustikus 

klientide rahulolu osutatud teenuse suhtes ja paluti hinnata Likert’i skaalal. Leiti, et 

arhitekti usaldusväärsuse ja kogemuse vahel on tugev seos samas töö kvaliteet ei olnud nii 

oluline selles kontekstis. Toodi eraldi välja ka esmakordsete klientide puhul oli siiski kõige 

olulisem arhitekti ja kliendi vaheline suhtlus personaalsel tasandil. Seega empaatia oli isegi 

töötulemusest tähtsam. Uuringute läbiviijate sõnul ei saa tulemusi automaatselt 

interpreteerida suvalise riigis toimiva süsteemiga seoses erinevate majanduslike 

sotsiaalsete teguritega.(Adedapo,2014) 

 

Samadelt autoritelt varem ilmunu põhjal aravati , et kõige olulisem on kvaliteet ,maksumus 

ja sellele kulunud aeg viidates Boweni 2002a tööle.  
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Teised autorid on välja toonud ka kliendi ja arhitekti üksteisest möödarääkimise kui samuti 

olulise faktori suhtluses, viidates otseselt puudujääkidele. Kuna tänapäeval disainimise 

protsess kus tihti on vaja koordineerida erinevate erialaspetsialistide koostööd siis on 

oluline kogu protsessi avatus ja selgus. Klientide mittekaasamise tulemuseks on tihti 

rahulolematus tööga. (Norouzi 2015,) Töös kinnitati verbaalse suhtluse ja rahulolu vahel 

otsest seost. Arhitekti pakutu oli teisejärguline. Norouzi anmeil on pakutava 

disainlahenduse taasesitamisel kas siis digitaalsel või muul kujul positiivne mõju rahulolu 

silmas pidades. (Norouzi, 2015) Norouzi järeldas, et inimene kes puutub kokku disaini 

teenustega ja kes ei oma selget ettekujutust oma soovidest annab siinkohal arhitektipoolne 

püüd asja piltlikustada lõppkokkuvõtteks parema tulemuse. (Norouzi, 2015) Struktuurilt oli 

uurimus eristatud kaheks osaks, disaini protsess ja kommunikatsioon kliendiga. Disaini 

nähti kui protsessi mille käigus lahedatakse probleeme läbi analüüsi, sünteesi ja olukorra 

hindamise. 

 

Browni töös kommunikatsiooni kõrval nähti teise olulise faktorina kliendi tagasisidet, kus 

puudujägid selles küsimuses mõjutasid oluliselt valminud töö kvaliteeti. Analüüsides 

sooritusi ilmnes teooria ja praktika vahel suuri erinevusi. (Brown, 2001) 

Arhitekti suhtlusoskus ja arusaam suhtlusprotsessidest ja kasutamisest praktikas on ülimalt 

tähtis (Norouzi, 2015) Edukas arhitekt oskab oma kogemusi ja teadmisi rakendada 

disainiprotsessis. (Norouzi,2015) 

 

Clarcksoni andmeil kliendi ja disaineri kommunikatsioonil on mõju lõpptulemusele, 

tõdedes, et eduka disaini jaoks on vaja leida ühine keel. (Clarckson, 2015) 

 

Haug kirjeldas oma töös põhjalikult kliendi ja disaineri vahelist kommunikatsiooni 

analüüsides erinevaid põhjuseid läbi kliendi ja disaineri vaatenurga. Keskenduti disaineri 

oskusele ennast arusaadavaks teha. Uuringus tõstatati probleemidena disaineri suutmatus 

ennast selgitada ja kliendi oskamatus ennast väljendada piisavalt, et oma soove edastada. 

Kaardistati nn peamised teadmata vajadused, kus kuue punkti all olid välja toodud 

olulisemad. 

 

Esmasena kirjeldati faktorina asjaolusid millega klient polnud osanud arvestada, teisalt 

nimetati kliendi oskamatust ära tunda tööks olulise info jagamist, kolmandaks kliendi 

ekslik arvamus, et kõik sai läbi arutatud, neljandana kliendi suutmatus asju ette näha, 
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viiendana suutmatus valida erinevate variantide vahel ehk ebakindlus oma soovide osas ja 

viimasena tahtlikult varjatud oluline info tegelike vajaduste osas. 

 

Erinevate põhjustena oli välja toodud kliendipoolne ekslik probleemide alatähtsustus kus 

disainer kahtlustades mõningast info varjamist tahtmatut või mitte, oskas juba teatud 

juhtudel klienti suunata, kasutades selleks erinevaid tehnikaid kommunikatsiooni paremaks 

toimimiseks.(Haug, 2015) Kliendipoolse tahtliku info varjamise taga nähti eelkõige kliendi 

usaldamatust disaineri suunal ja sooviga teda proovile panna infot mitte jagades. (Haug, 

2015) 

 

Kardeti disaineripoolset kliendi idee naeruvääristamist, arvates, et idee ei ole piisavalt 

adekvaatne või asjaga seotud. (Haug, 2015) Seega esitleti ainult nn asjalike vajadusi kus on 

oht olulisel jääda varju. Kliendipoolne ebakindlus oma vajaduste suhtes võib saada 

oluliseks takistuseks suhtluses.(Haug, 2015) 

 

Suhtlus on igapäevase töö osa paljudel eriaadel. Arhitektidel ja maastikuarhitektidel 

moodustab see olulise osa tööst. Et midagi ei jääks märkamata on oluline osata lugeda 

ridade vahelt, et tuvastada inimeste soove isegi kui neid otseselt välja ei öelda. Siinkohal 

igasugune suhtlusalane kogemus tuleb kasuks aidates luua usalduslikuma õhkkonna kliendi 

ja proffesionaali vahel. Erinevad uuringud on täheldanud kuidas me võõra inimesega 

kohtudes anname kohe hinnangu kümnendik sekundi jooksul. (Todorov, 2003) See äkiline 

spontaanne  protsess paneb aluse tekkinud esmamuljele. Todorov (2010) 

 

Oskus kliendist õigesti aru saada tagab hilisema rahulolu kliendi poolt kes  ise enda 

vajadusi ei oska sõnastada või mingil põhjusel ei taha neid avada. Seega omab eelist 

professionaal kelle suurem kogemuste pagas võimaldab infot efektiivsemalt hankida. 

Selleks on koostatud küsimustik, et kaardistada hetkeolukord Eesti 

arhitektuuri/maastikuarhitektuuri valdkonnas hinnates hetkel kasutuses olevate meetodite 

efektiivsust ja seoseid töökogemuse ja infohankimise oskuste vahel lisaks küsimused 

statistiliseks andmeanalüüsiks.  On loodud paljusid isiksuse profileerimise teste nn 

projektiivteste kus inimene reageerib etteantud stiimulile. (Tuber, 2015). Paljud 

personalifirmad on hakanud aja kokkuhoiu eesmärgil taolisi teste rakendama 

personaliotsingutes, lootusega leida õiget inimest õigele kohale. Testides eeldataks 

koheseid vastuseid, siis siinkohal esineb tagasilööke kus võimalusel vastamiseks 
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ettenähtud aeg on liiga pikk kasutab isik vastamisel ratsionaalset mõtlemist mis vähendab 

tulemuse usaldusväärsust. Kuna taoliselt kaardistatud info ei ole lihtsasti tõlgendatav võib 

esineda siinkohal vigu. Samas psühholoogiliste testide osana on kasutuses ka küsimustikud 

kuna valikvastustega küsimused mis on piiritletud kindlate kriteeriumitega, näiteks “jah” 

“ei” vastusevariantidega saab suurema tõenäosusega adekvaatse info kätte. On uuritud ka 

konseptuaalsetest disainsketšide arusaadavust, olukorras kus toode on arendusjärgus ning 

teenusepakkuja taoline lähenemine ei pruugi olla alati kõigile üheselt arusaadav. (Self, 

2019) Katsealusteks olid arendajad disainerid ja insenerid, uurides nende tajumisvõimet eri 

liiki kujunduslahenduste analüüsimisel. (Self, 2019) 
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2 UURIMISTÖÖ METOODIKA 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade uuringu eesmärgist, kirjeldatakse uurimisstrateegiat 

ja valimi moodustamist ning töös kasutatavat andmete kogumise ja andmete analüüsi 

metoodikat. 

2.1 Uurimisküsimused ja -strateegia 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida ja kirjeldada maastikuarhidektide ja 

arhitektide poolt hetkel enim kasutatavaid info hankimise protsesse ning kuidas need 

aitavad kaardistada kliendi vajadusi, soove ja võimalusi. Lisaks on eesmärgiks välja 

selgitada, kas hetkel kasutatavad meetodid on efektiivsed või on vajadus lisameetodite 

(alternatiivsete meetodite) järele. 

Eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

1. Milliseid info hankimise meetodeid kasutavad arhitektid ja maastikuarhitektid enim 

oma erialases töös? 

2. Kas esineb probleeme info hankimisel? 

3. Kas käesolevas töös kirjeldatud alternatiivsed meetodid võiksid sihtrühma arvates 

parendada kliendilt informatsiooni hankimise protsessi? 

Uuringus keskendutakse eelkõige erakliendile ja temalt informatsiooni kätte saamisele. 

Firmasid, kui subjekte, käesoleva uuringu tähenduses ei käsitleta. Uuringu seisukohalt on 

klient, kui isiksus, kelle järgi konkreetne disain lähtub oluline. Juriidilisest isikust tellija 

esindab firma kuvandit, mis on loodud paljude inimeste poolt seega tekkinud kuvand on 

imaginaarne ja antud kontekstis ebaoluline isegi juhul kui, asutust volitatakse esindama 

keegi ainuisikuliselt. On võimalik, et volitatud esindusisik esindab tahtmatult ka iseennast 

moonutades seeläbi infot. 

Käesoleva töö on oma olemuselt pilootuuring, mille eesmärgiks on analüüsida, mil määral 

ankeet ja prooviintervjuud toetavad uurimiseesmärgi täitmist: 

a) kas kogutud andmed võimaldavad leida vastused püstitatud uurimisküsimustele; 
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b) kas küsimused on osalejatele üheselt arusaadavad. 

2.2 Meetodi kirjeldus ja valim 

Magistritöö uuring viidi läbi kahes osas. Esialgsete andmete kogumisel on kasutatud 

kvantitatiivset andmekogumise meetodit – ankeetküsitlust. Täpsemalt on tegu 

struktureeritud ankeetküsitlusega. Ankeetküsitluse puhul saab vastajale ette anda 

võimalikud vastusevariandid. See tuleb kasuks, kuna vastaja ei pruugi osata või tahta 

küsimusele oma sõnadega vastata ning vastusevariantide puhul saab ta valida sealt enda 

jaoks sobivaima. Seetõttu on tõenäoline, et vastaja ei jäta küsimusi vahele. Samuti on 

ankeetküsitluse abil võimalik koguda teavet suurelt inimeste hulgalt. (Lagerspetz, 2017: 

160-161)  

 

Küsimustiku koostamisel lähtus autor peatükis „Teoreetilised lähtekohad“ kajastatud 

teaduspublikatsioonide analüüsist. Küsimustik (vt Lisa 2 ja Lisa 3) koosnes kümnest 

küsimusest, milledest seitse olid põhiküsimused ning kolm puudutasid küsitletu ametialast 

tausta ning sotsiaal-demograafilisi tunnuseid.  

a) I osa (küsimused 1–7) – küsimuste eesmärkiks on kaardistada hetkeolukord ning 

uurida erialaspetsialistide teadmisi informatsiooni hankimise erinevatest 

meetoditest. Lisaks oli eesmärgiks välja selgitada erialaspetsialistide hinnang oma 

oskustele kliendilt informatsiooni kätte saamisel; 

b) II osa (küsimused 8–10) – ametialane taust ja sotsiaal-demograafilised andmed 

(erialane töökogemus, büroo suurus, vanus). 

 

Kuna uuringu sihtrühmaks olid töötavad erialaspetsialistid, siis leidis töö autor, et antud 

sihtgrupi jaoks oli veebiküsitluse näol tegemist mugavaima meetodiga küsimustele 

vastamiseks (vastaja saab valida ise sobiva aja ja koha). Küsimustiku koostamiseks kasutas 

autor GoogleDocs keskkonda ning link küsimustikule saadeti välja e-postiga. 

Maastikuarhitektidele edastati küsimustik 08.04.2019 ning mittevastanutele saadeti kahe 

nädala pärast meeldetuletus. Arhitektidele edastati küsimustik 17.04.2019.  

 

Teises etapis kasutati andmete kogumise meetodina kvalitatiivset lähenemisviisi. Pärast 

küsimustiku analüüsi koostati selle põhjal poolstruktureeritud intervjuu kava (vt Lisa 1). 

Poolstruktureeritud intervjuu valiti seetõttu, et taolised intervjuud on levinud 
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andmekogumise viisiks kvalitatiivsetes uuringutes. (Laheranna, 2008, Arksey, 2009) ning 

antud meetod võimaldab paindliku lähenemist, kuna küsimusi ei pea esitama etteantud 

järjekorras (Flick, 2011). Lisaks on võimalik intervjueeritavalt küsida täiendavaid selgitusi 

ning lasta tal põhjendada oma vastust. Intervjuude eesmärk oli uurida täpsemalt erinevaid 

takistusi informatsiooni hankimisel, avada rohkem erialase töö erinevaid tahke ja 

iseärasusi, see tähendab saada teavet, mis ankeetküsitlusega välja ei tulnud. 

 

Intervjuud viidi läbi ajavahemikul 06.05.2019–10.05.2019 nelja ning ajavahemikul 

01.08.2020–13.08.2020 kahe juhuslikult valitud isikuga arhitektuuri ja 

maastikuarhitektuuri valdkonnast. Intervjueeritavatelt küsiti kokku üheksa avatud 

küsimust, mis olid jagatud kolmeks osaks:  

a) kolm küsimust käsitlesid info hankimise meetodeid;  

b) kolm info hankimise protsessi mõjutavaid probleeme ja takistusi;  

c) kolm suhtumist alternatiivsetesse info hankimise meetoditesse.  

Küsimuste koostamisel lähtuti käesoleva magistritöö teooriaosas käsitlust leidnud 

varasematest uuringutest ning elektroonilise ankeetküsitluse tulemustest. 

 

Intervjuude käigus küsiti kõikidelt osalejatelt samu küsimusi, kuid vestluse käigus võis 

küsimuste järjekord muutuda. Kõik osalejad vastasid oma sõnadega, see tähendab et 

intervjuu käigus vastusevariante ette ei antud. Intervjuu lõpus anti kõigile osalejatele ka 

täiendav võimalus omapoolsete mõtete ja kommentaaride tegemiseks. 

 

Intervjuude keskmine kestus oli üle 30 minuti. Kõige pikem intervjuu kestis üks tund ning 

kõige lühem 15 minutit. Intervjuude salvestamiseks kasutati märkmete tegemist. 

Andmekogumise meetod oli töö autori hinnangul põhjendatud ning tulemuslik. Osalejad 

avaldasid väga põhjalikult oma arvamust ning põhjendasid oma seisukohti.  

 

Elektroonilise ankeetküsitluse statistiliseks analüüsimiseks kasutati Microsoft Exceli 

programmi. Esmase ülevaate saamiseks kasutati tunnuste iseloomustamiseks 

sagedustabelit ning seejärel risttabelit, millega võrreldi sagedusjaotusi mitme erineva 

tunnuse lõikes (nt arhitektid, kelle töökogemus on 0–5 aastat, maastikuarhitektid kelle 

töökogemus on 5–10 aastat jne). Intervjuude käigus kogutud andmeid analüüsiti 

kvalitatiivselt. Mõlema küsitluse tulemusi võrreldi varasemate uuringute tulemustega. 
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2.3 Valimi iseloomustus 

Kuna uuring hõlmab Eesti arhitekte ja maastikuarhitekte, siis valimi lähteandmed 

põhinevad kõnealuste loomeliitude kodulehtedelt. Mõlema kodulehe andmete põhjal 

moodustati kaks eraldi valimit, et analüüsida saadud tulemusi ametialases mõistes. 

Arhitektide valim moodustati arhitektide liidu kodulehe andmeid kasutades registreeritud 

büroode hulgast, kus mitmekordsed kattuvused andmetes arvati valimi hulgast välja. 

Lõppvalim koosnes 237 loominguga seotud büroost. Maastikuarhitektide valimi moodustas 

maastikuarhitektide kodulehe andmeil 23 bürood.  

 

Ankeetküsitluse valim moodustati juhuvalimi põhimõttel. Juhuvalimi puhul on kõigil 

üldkogumi liikmetel võrdne tõenäosus sattuda valimisse. Intervjuude valimi 

lähtekriteeriumiteks olid büroo vanus, teostatud tööde osakaal suhtes erasektor/avalik 

sektor ning büroo suurus (inimeste arv büroos).  

2.4 Valimi iseloomustus sotsiaal- demograafiliste tunnuste alusel. 

Küsitlusele vastas 24 arhitekti ja 15 maastikuarhitekti (kokku 39 vastajat). Arhitektide 

vanused jäid vahemikku 28–80 eluaastat. Vanuseliselt oli kõige rohkem vastajaid 

vanusevahemikus 36–40 eluaastat, kes moodustasid koguarvust 25% (6 vastajat). Sellele 

järgnes 16,7% (4 vastajat) vanusevahemik 61–65 eluaastat. Vastajate keskmine vanus oli 

51,1 aastat.  

Tabel 1. Vastajate vanuseline jaotuvus 

Vanus N Osakaal N Osakaal 
25-30 1 4,2% 3 20% 
31-35 2 8,3% 5 33,3% 
36-40 6 25% 4 26,6% 
41-45 3 12,5% 2 13,3% 
46-50 1 4,2% 0 0% 
51-55 0 0% 1 6,6% 
56-60 3 12,5% 0 0% 
61-65 4 16,7% 0 0% 
66-70 0 0% 0 0% 
71-75 2 8,3% 0 0% 
76-80 2 8,3% 0 0% 
Kokku 24 100% 15 100% 
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Maastikuarhitektide vanused jäid vahemikku 27–54 eluaastat. Kõige rohkem vastajaid oli 

vanusevahemikus 31–35 eluaastat, kes moodustasid koguarvust 33,3% (5 vastajat). 

Maastikuarhitektide keskmine vanus oli 36,4 aastat (vt Tabel 1). 

Küsitluses osalenud isikud töötasid erineva suurusega büroodes. 48,7% vastanute (19 

vastajat) büroo suurus on 0-2 inimest, 30,8% (12 vastanut) töötas büroos mille suurus oli 5 

ja rohkem inimest, 12,8% (5 vastajat) töötas büroos suurusega 3-4 inimest ning 7,7% (3 

vastajat) oli büroos 4-5 töötajat (vt Tabel 2). 

Tabel 2. Vastajate protsentuaalne jaotus eriala ja büroo suuruse lõikes 

Büroo suurus Arhitektid Maastikuarhitektid Kokku 

0-2 30,7% 12 17,9% 7 48,7% 19 

3-4 0% 0 12,8% 5 12,8% 5 

4-5 2,6% 1 5,1% 2 7,7% 3 

5 ja enam 28,2% 11 2,6% 1 30,8% 12 

Kokku 61,5% 24 38,5% 15 100% 39 

Enim oli vastajate hulgas 15 aastase ja pikema tööstaažiga isikuid (51,3%). 10-15 aastase  

ja 5-10 aastase töökogemusega isikute osakaal oli mõlemal juhul 15,4 %, 0-5 aastase 

staažiga vastajate osakaal oli 17,9% (vt Tabel 3). Arhitektidest oli kõige suurema 

osakaaluga 15 ja enam aastase töökogemusega isikud (46,1%) ning maastikuarhitektidest 

0-5 aastase tööstaažiga (15,4%) isikud. 

Tabel 3. Vastajate protsentuaalne jaotus eriala ja töökogemuse lõikes 

Töökogemus Arhitektid Maastikuarhitektid Kokku 

0-5 aastat 2,6% 1 15,4% 6 17,9% 7 

5-10 aastat 7,7% 3 7,7% 3 15,4% 6 

10-15 aastat 5,1% 2 10,3% 4 15,4% 6 

15 ja enam 46,1% 18 5,1% 2 51,3% 20 

Kokku 61,5% 24 38,5% 15 100% 39 

 
Intervjuude valimis olid esindatud kolm isikut büroodest, kus on rohkem kui neli inimest, 

üks isik büroost kus on kaks inimest, ja kaks isikut büroo ainuomanikuna. 
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Intervjueeritavate töökogemus oli vahemikus 13–45 aastat. Intervjueeritavate vanus jäi 35–

75 eluaasta vahele. 
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3 UURIMISTULEMUSED 

Ankeetküsitluse tulemused on esitatud vastavalt uurimisküsimustele. Kõigepealt 

vaadeldakse milliseid meetodeid büroodes hetkel kliendi vajaduste kaardistamiseks 

kasutatakse ning kas esineb ning kui, siis millised on probleemid kliendilt informatsiooni 

kätte saamisel.  Seejärel käsitletakse kuivõrd teadlikud on sihtgrupi liikmed erinevatest 

uutest meetoditest ning milline on nende valmisolek neid edaspidi oma töös kasutada. 

Eraldi esitatakse ankeetküsitluse tulemused ning poolstruktureeritud intervjuude 

tulemused. 

3.1 Büroode informatsiooni kogumise meetodid 

Uuriti, milliseid meetodeid maastikuarhitektid ja arhitektid oma töös kliendi käest vajaliku 

informatsiooni saamiseks kasutavad ning milline meetod on nende jaoks kõige kasulikum. 

Vastajad said loetelust välja valida kõik meetodid, mida nad oma töös rakendavad või on 

rakendanud. 

Arhitektid on oma töös kliendi käest informatsiooni saamiseks kõige rohkem rakendanud 

intervjuud kliendiga (61 % vastajatest), samas kui maastikuarhitektid rakendavad näidiseid 

varem tehtud töödest (37% vastajatest).  

 

Joonis 4. Info saamise tehnikate võrdlus 
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Kõige vähem kasutust leidnud meetod maastikuarhitektide hulgas on psühholoogilised 

testid (3% vastajatest ehk 1 vastaja). Arhitektide hulgas on kõige vähem kasutust leidnud 

meetod küsimustikud (3% vastajatest) ning arhitektid pole kunagi oma töös kasutanud 

psühholoogilisi teste (vt Joonis 4). 

Valiku muu all kirjutasid vastajad näiteks, et „klient kirjeldab kohtumisel esmased 

vajadused, seejärel toimub objekti külastus koos kliendiga“, „arutelud erinevate 

eskiislahenduste üle“ ning „inimestega rääkimine!“ 

Kõige efektiivsemaks meetodiks hindasid arhitektid intervjuud kliendiga (67% vastajatest), 

millele järgnes eelnevalt tehtud tööde näidiste vaatamine (30% vastajatest) ning tagasiside 

küsimine (3% vastajatest). Maastikuarhitektide hinnangul annab kõige parema tulemuse 

kliendi käest informatsiooni saamiseks intervjuu (41% vastajatest), samuti võib lugeda 

efektiivseks kliendilt tagasiside küsimist (28% vastajatest) ning varem tehtud tööde 

esitlemist (24% vastajatest) (vt Joonis 5). 

 
Joonis 5. Kõige efektiivsema tulemuse toonud tehnikate võrdlus 

 

Kliendiga suhtlemisel saab olla efektiivne vaid juhul, kui erinevatest informatsiooni 

saamise võimalustest (meetoditest) ollakse piisaval määral teadlikud ning neid ka 

kasutatakse. Selle uurimiseks on ankeedis esitatud küsimus: kuivõrd olete teadlik 

erinevatest meetoditest ja nende kasutamisest mujal? Vastajate teadlikkus erinevatest 

meetoditest ning nende kasutamisest mujal oli maastikuarhitektidel (46,7% ehk 7 vastajat) 
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kõrgem kui arhitektidel (3,3% ehk 8 vastajat). Erinevate meetoditega ei ole kokku 

puutunud tervelt 61,5% vastajatest (24 vastajat). 

3.2 Kliendi käest informatsiooni saamine 

Vastajatel paluti hinnata enda oskust kliendilt vajaliku informatsiooni kätte saamisel. 

Maastikuarhitektidest 26,7% (4 vastajat) on veendunud, et nende oskused kliendiga 

suhtlemisel on väga head, samas kui arhitektide vastav näitaja oli 20,8% (5 vastajat). 

Enamus vastajatest hindas enda oskusi heaks, maastikuarhitektid 66,7% (10 vastajat) ja 

arhitektid 62,5% (15 vastajat). Arhitektidest 12,5% (3 vastajat) ja maastikuarhitektidest 

6,7% (1 vastaja) hindas enda oskusi rahuldavaks. Tulemustest selgub, et maastikuarhitektid 

hinnang enda oskustele suhtluses kliendiga on kõrgem kui arhitektidel. Samas on siin 

oluline meeles pidada, et tegu on väga väikese valimi põhjal saadud tulemustega ning 

nende alusel ei saa teha üldistavaid järeldusi. 

Tabel 4. Vastajate hinnang enda oskustele võrreldes kliendi tegelike (varjatud) vajaduste 

mõistmisega 

Hinnang oskustele võrdluses kliendi tegelike vajaduste mõistmisega 

 
Väga 
hea Hea Rahuldav Mitte- 

rahuldav Puudulik Kokku 

Ei, mitte kunagi 3 2 1 0 0 6 

Osakaal 7,9% 5,3% 2,6% 0% 0% 15,8% 

Jah, mõnikord 6 23 2 0 0 31 

Osakaal 15,8% 60,5% 5,3% 0% 0% 81,6% 

Jah, tihti 0 0 1 0 0 1 

Osakaal 0% 0% 2,6% 0% 0% 2,6% 

Kokku 9 25 4 0 0 38 

Osakaal 23,7% 65,8% 10,5% 0% 0% 100% 

Küsitlusandmete põhjal koostatud risttabelist (vt Tabel 4), nähtub, et üks vastaja (2,6%), 
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kes hindas enda oskusi kliendi käest vajaliku informatsiooni kätte saamisel rahuldavaks, 

pole kunagi tundnud, et kliendi tegelikud vajadused on jäänud talle varjatuks. Enda oskusi 

hindas heaks või väga heaks 5 vastajat (13,2%) kellel ei ole kunagi tekkinud tunnet, et 

kliendi tegelikud soovid jäävad neile varjatuks. Samas 6 vastajat (15,8%) kes hindasid 

enda oskusi väga heaks, leidsid et mõnikord jäävad kliendi vajadused neile varjatuks. Üks 

arhitekt vastas, et kliendi vajadused ei jää talle kunagi varjatuks, samas jättes enda 

oskustele hinnangu andmise etteantud skaalal täitmata. 

Küsimusele, kui oluliseks hindate kliendi vajaduste kaardistamist enne valmislahenduse 

esitlemist, vastas 34 vastajat (87,2%), et peavad seda väga oluliseks ning 5 vastajat 

(12,8%), et peavad seda oluliseks (vt Joonis 6). 

 

Joonis 6. Kliendi vajaduste kaardistamise olulisus enne lõpplahenduse esitlemist 

Siinkohal ei ole eraldi välja toodud arhitektide ja masstikuarhitektide tulemused vaid on 

esitatud summeerituna. 
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kätte saamisel esinevate probleemide peamiseks põhjuseks. Vastajatest 29,2% ehk 21 

vastajat pidas kõige suuremaks takistuseks kliendi eelarvet, 20 vastajat (27,8%) pidas 
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probleemiks seda, et klient ei oska küsimusi esitada. Kliendi poolset huvipuudust pidas 

probleemiks 12 vastajat (16,7%) ning ajapuudust 11 vastajat ehk 15,3% (vt joonis 7). Kuus 

vastajat ehk 8,3% märkis takistuseks muu põhjuse, kuid oli jätnud selle täpsustamata. 

 
Joonis 7. Takistused vajaliku informatsiooni hankimisel 

Võrreldes vastajate hinnangut enda oskustele takistustega, mis esinevad kliendilt 

informatsiooni kätte saamisega, selgub et vastajate meelest kes hindasid enda oskusi väga 

heaks on suurimaks takistuseks kliendi eelarvega seotud takistused (7,2%). Hea 

enesehinnanguga vastajate arvates on peamisteks takistusteks kliendi eelarvega seotud 

takistused (20,3%) ja kliendi oskamatus küsimusi küsida (17,4%). Rahuldava 

enesehinnanguga vastajate meelest on kõige suuremaks takistuseks informatsiooni 

saamisel aga kliendi oskamatus küsimusi küsida (4,3%) (vt Tabel 5).  
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Tabel 5. Vastajate hinnang enda oskustele võrreldes peamiste takistustega kliendilt 

informatsiooni saamisel 

Vastajate hinnang enda oskustele võrreldes takistustega kliendilt informatsiooni 
saamisel 

 Väga 
hea Hea Rahuldav Mitte-

rahuldav Puudulik Kokku 

Kliendipoolne 
huvipuudus 2 9 0 0 0 11 

Osakaal 2,9% 13% 0% 0% 0% 15,9% 

Ajapuudus 2 6 2 0 0 10 

Osakaal 2,9% 8,7% 2,9% 0% 0% 14,5% 

Motivatsiooni-
puudus 1 1 1 0 0 3 

Osakaal 1,4% 1,4% 1,4% 0% 0% 4,3% 

Kliendi 
oskamatus 

küsimusi esitada 
3 12 3 0 0 18 

Osakaal 4,3% 17,4% 4,3% 0% 0% 26,1% 

Kliendi 
eelarvega seotud 
takistused 

5 14 2 0 0 21 

Osakaal 7,2% 20,3% 2,9% 0% 0% 30,4% 

Muu 2 4 0 0 0 6 

Osakaal 2,9% 5,8% 0% 0% 0% 8,7% 

Kokku 15 46 8 0 0 69 
Osakaal 21,7% 66,7% 11,6% 0% 0% 100% 

Analüüsist on jäetud välja kahe vastaja tulemused, kes olid jätnud ühele või teisele 

küsimusele vastamata. 

  



29 

3.4 Intervjuude analüüs 

Sarnaselt ankeetküsimustikule paluti intervjueeritavatel loetleda erinevaid töös 

kasutatavaid informatsiooni hankimise meetodeid. Intervjuudes osalenud erialaspetsialistid 

on rakendanud klientide peal joonisel 8 väljatoodud informatsiooni hankimise meetodeid. 

 

 

Joonis 8. Kliendilt info hankimiseks kasutatavad meetodid 

 

Selgub, et kõige rohkem on kasutatud intervjuud kliendiga (6 vastajat ehk 100%), sellele 

järgneb küsimustike kasutamine (3 vastajat ehk 50%). Kaks vastajat (33%) tõid välja ka 

pigem alternatiivse (psühholoogial põhineva) meetodi ehk kehakeelele tähelepanu 

pööramise.  

 

Ühelt poolt leidsid vastajad, et olulisel kohal on vestlus kliendiga (lisades omaltpoolt 

märkuseks, et teemade läbi arutamine on oluline), teiselt poolt tõdeti aga asjaolu, et ühte 

meetodit ei saa teistest rohkem esile tõsta, sest kliendilt informatsiooni kätte saamise puhul 

on tegemist komplekse süsteemiga. Üks vastaja tõi konkreetselt välja, et ta on loonud nö 

„oma meetodi“ kliendilt informatsiooni saamiseks. See tähendab, et ta otsustab jooksvalt 

kliendiga kohtudes, milline informatsiooni kogumise meetod on just antud isiku puhul 

kõige efektiivsem. 

 

Kui paluti tuua välja ühe või teise meetodi eelised, siis siinkohal tuleb vaadata esimese 
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küsimuse vastuseid, kus kõik intervjueeritavad küll kasutasid oma töös ühe meetodina 

vestlust kliendiga ning kaks vastajat (33%) pidas seda ka kõige efektiivsemaks meetodiks, 

kuid vaatamata sellele ei eelistanud valdav enamus vastajatest (67%) oluliselt ühte 

meetodit teisele, vaid kirjeldasid küsimusele vastates tööprotsessi üldist kulgu või sisse 

töötatud meetodite tõhusust. 

 

Jooniselt 9 on näha, et kliendi vajaduste kaardistamist peeti enamasti väga oluliseks (4 

vastajat ehk 67%) või oluliseks (2 vastajat ehk 33%). Vastajad, kes pidasid kliendi 

vajaduste kaardistamist oluliseks, põhjendasid oma vastust sellega, et vahest võivad 

esineda mõningad õiguslikud piirangud , mis ei luba kliendi kõiki vajadusi täies mahus 

rakendada (klient ei ole teadlik kehtivast seadusandlusest, mis ei luba tema soove 

rakendada) või tuleneb olulisuse vähem tähtsus projekti spetsiifikast (kliendi vajaduste 

olulisus muutub nt muinsuskaitse piirangute tõttu). 

 

 

Joonis 9. Hinnang kliendi vajaduste kaardistamise olulisusele 

 

Sihtrühmal paluti hinnata pärast kliendiga kohtumist saadud informatsiooni piisavust 

kliendi vajaduste kaardistamiseks ja mõistmiseks ning põhjendada oma vastust. Üks 

vastaja (16,7%) pidas informatsiooni kättesaadavust täiesti piisavaks. Vastaja põhjendas 

oma vastust pikaajalise töökogemusega ning oskusega inimestega suhelda. Enamus 

vastanutest ehk 5 intervjueeritavat (83,3 %) pidas kliendilt informatsiooni kätte saamist 
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pigem piisavaks. Oma vastust põhjendati sellega, et kliendiga suhtlemine on pidev protsess 

see tähendab, et iga kohtumisega tuleb uut informatsiooni juurde ning samas sõltub 

informatsiooni kättesaamine ka kliendist (tema hetke meeleolust, suhtlemisvalmidusest, 

teadlikkusest jne). Toodi välja, et kui klient ei ole ise valmis ennast avama ning oma 

soovidest ja mõtetest rääkima, siis on spetsialistil väga keeruline soovitud tulemuseni 

jõuda. 

 

Järgmisena uuriti, kas ollakse kokku puutunud olukorraga, kus peale töö üleandmist on 

jäänud midagi olulist teada saamata (klient ei ole lõpplahendusega rahul). Siinkohal leidsid 

vastajad (5 vastajat ehk 83,3%), et taolised probleemid avalduvad varakult ja kui midagi 

jäigi õhku, siis üldjuhul on kliendid sellest hiljem märku andnud. Ühel vastajal (16,7%) 

selles osas probleeme ei esinenud ning kliendi vajadused on saanud alati kaardistatud (vt 

Joonis 10).  

 

 

Joonis 10. Hinnang kliendi käest informatsiooni kättesaadavusele  

 

Kliendi soovide mõistmisel ei olnud enda hinnangul ühelgi intervjueeritaval otseselt 

esinenud takistusi või probleeme. Samas toodi välja, et töös on esinenud mõningad 

lahkhelid kaasuvate osapooltega, nt projekti kooskõlastamisel ning projekti teostamisel 

(koostöövalmiduse puudumine). Kaks vastajat (33%) põhjendasid lahkhelisid kliendi 
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soovide mõistmisel kliendi soovimatusega spetsialistiga suhelda ning samuti kliendi 

teadmatusega (nt ei olda kursis kehtivate õiguslike regulatsioonidega). Lisaks märgiti, et 

probleemid võivad ilmneda nö „teiseringi kooskõlastusel“, see tähendab et kliendil on 

tekkinud projektiga seoses uus visioon (erineb oluliselt esialgsest kooskõlastusest). 

 

Autor palus intervjueeritavatel hinnata, kas hetkel kasutatavad meetodid on ammendavad, 

et kaardistada maksimaalselt kliendi vajadusi. Kõik vastajad leidsid, et meetodeid on 

piisavalt ning nendega on väga edukalt võimalik kaardistada kliendi soovid, unelmad ning 

võimalused ja vajadused. 

 

Kui vastajatel paluti kaaluda olemasolevate meetodite kõrval uudsemate ja vähemtuntud 

meetodite kasutuselevõtu võimalikkust, valmisolekut ning vajadust, siis ühel juhul (1 

vastaja ehk 16,7%) leiti, et kui uued meetod(id) tõhustavad aja- ja energiakulu ning 

kiirendavad ja lihtsustavad tööprotsessi, siis ei näe vastaja takistusi nende rakendamisel. 

Kaks vastajat (33%) leidis, et nad pigem ei ole valmis kasutama uuemaid lähenemisi, 

põhjendades seda sellega, et hetkel kasutatavad meetodid töötavad nende jaoks ideaalselt 

ning seega ei näe nad vajadusi uusi lahendusi proovida. Siinkohal on oluline ära märkida, 

et tegemist oli, võrreldes teiste vastajatega, väga pika töökogemusega 

erialaspetsialistidega.  

 

 

Joonis 11. Valmisolek vähemtuntud ja uuenduslike meetodite kasutuselevõtuks 
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Kolm vastajat (50%) jäid kahtlevale seisukohale. Vastajad arvasid, et kui meetod on liiga 

isiklikul tasandil töötav, siis võib esineda teatud kliendipoolset eemale tõmbumist ning see 

võib tekitada distantsi kliendiga suhtlemisel. Kahtleval seisukohal vastajad märkisid ära, et 

süsteemne põhjalik vestlus toob alati kindla tulemuse, kuid samas olid nad valmis 

vajadusel hindama uute meetodite võimalikkust ning vajalikkust (vt Joonis 11).  
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4 JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON  

Käesolevas peatükis analüüsitakse uurimistulemusi, mis on esitatud uurimisküsimuste 

kaupa ja võrreldakse neid varasemate sarnaste uurimustega ning teoreetiliste 

lähtekohtadega. Esitatakse omapoolsed järeldused ja soovitused. Andmete analüüsil on 

arvestatud asjaoluga, et tegemist on pilootuuringuga ning väikese valimi tõttu polnud 

laiapõhjaliste järelduste tegemine võimalik.  

4.1 Tööprotsessi ülevaade 

Autorile teadaolevalt ei ole arhitektide ja maastikuarhitektide büroodes kasutatavate 

kliendilt informatsiooni hankimise (vajaduste kaardistamine) meetodite uuringut varem 

Eestis läbi viidud.  

 

Intervjuude läbiviimise järgselt andmeid analüüsides märkas autor, et maastikuarhitektide 

ja arhitektide töös on üsna palju sarnaseid mustreid. Samas lisas iga osaleja midagi uut 

ning tõi välja just enda informatsiooni kätte saamise meetodid. Lisaks nähtus läbiviidud 

intervjuudest , et arhitektide ja maastikuarhitektide töös ei saa eristada üksteisest erinevaid 

tööprotsesse, vaid tegu on siiski ühtse tervikuga kus aegajalt tuleb liikuda erinevate töö 

etappide vahel. Püstitatud küsimuste ja antud vastuste vahel selgus teatud lahknevus 

eeldatavate ja tegelike erialaste tööprotsesside kohta. Millest nähtus, et erinevaid 

tööprotsesse ei saa eristada kindlapiiriliselt, vaid pigem on tegu kestva protsessiga kus 

liigutakse edasi tagasi erinevate töö etappide vahel. Teatud sarnasus on siinkohal Nourozi 

tööga (Nourozi 2015) kus põhimõttelised seisukohad konseptuaalsel tasandil kattuvad 

Eestis praktiseeritavaga.  

4.2 Kasutatavad meetodid ja nende efektiivsus 

Uuringu tulemusest nähtub, et arhitektid ja maastikuarhitektid kasutavad oma töös kliendi 

vajaduste kaardistamiseks väga erinevaid meetodeid. Enim kasutatav meetod–vestlus 

kliendiga – annab esmase ülevaate kliendi soovidest ning võimalustest. Antud meetodiga 

saab kiiresti paika panna tellija esmase nägemuse, tema soovid ja vajadused ning sõlmida 

esialgsed kokkulepped. Teisena väljatoodud meetod – varem tehtud tööde näidised – 
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aitavad visualiseerida. Kliendil võib olla raske lõpplahendust endale ette kujutada, kui ta 

pole reaalset pilti näinud.  

 

Käesolevas uuringus osalejad märkisid pea eranditult ära objekti külastuse, kui ühe 

tähtsama tööprotsessi osa, mis juba läbirääkimiste (intervjuu kliendiga ning näidiste 

vaatamine) käigus annab palju kasulikku lisainformatsiooni. Ka varasemates uuringutes 

(McDonnel, 2014) toodi välja, et objekti külastus enne disainiga tegelemist on olulise 

tähtsusega, sest kliendi keskkonnaga tutvumine annab aimu loodavast atmosfäärist.  

 

Kõik eelpool loetletud meetodid eeldavad nende kasutajalt teatud oskusi. Nendest 

oskustest kõige olulisemad on kindlasti sutlemise ja koostöö oskus ehk kommunikatsioon. 

Kommunikatsiooni rolli olulisuse kliendi ja spetsialist vahel tõid välja ka varasemalt tehtud 

uuringud (Brown, 2001; Clarckson, 2015; Norouzi, 2015; Oluwatayo jt, 2018). Lisaks leiti 

neis, et kliendi vajaduste parem tundmine parandab koostööd ja sellest tulenevalt ka 

lõpplahendust.  

 

Autor leiab, et suhtlemine kliendiga paneb küll osapooled kaasa mõtlema, kuid sarnaselt 

Haug’i uuringuga tihtilugu ei tule klient (nt teadmatusest, oskamatus ennast väljendada) 

erinevate lahenduste peale (Haug, 2015) ning seetõttu ongi siinkohal oluline 

erialaspetsialisti roll ning tema oskus kliendilt vajalik sisend kätte saada (tema 

suhtlemisoskus) ning seejärel pakkuda kliendile rahuldust pakkuv disain lahendus. 

Vanuseline eelis ning töökogemus on siinkohal olulise tähtsusega, see tähendab et teatav 

elukogemus loob märkimisväärse eelise nö „kliendi lugemisel“. Kui erialaspetsialist ei 

suuda projekti käigus saada kliendilt teavet selle kohta, millised on tema vajadused ja 

võimalused, siis võib tekkida olukord, kus koostatud lõpplahendus ei vasta absoluutselt 

tellija ootustele ning seega on tegemist rahulolematu kliendiga. Ja see võib kliendid viia 

( Adedapo, 2014) 

 

Ühel puhul märgiti lisameetodina küsimustiku kasutamist, kus kliendil palutakse vastata 

konkreetsetele küsimustele ja mis peale kliendiga rääkimise annab hea võrdlusmomendi 

kliendi soovide ja näilise tegelikkuse vahel. Autor jagab sama arvamust, et erinevate 

meetodite kombineerimine annab parema lõpplahenduse. Seega on oluline silmas pidada, 

et arhitekti ja maastikuarhitekti töö on väga vastutusrikas, sest see mõjutab inimest 

vahetult. Mõistes klienti on võimalik talle luua parem ning harmoonilisem elukeskkond. 
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Töö käigus kogutud info põhjal saab väita, et üldjoontes on büroode infohankimise 

meetodid piisavad, kuid mõningatel juhtudel võiks abiks osutuda täiendavate meetodite 

kasutuselevõtt. Peamiselt intervjuudele tuginedes paistab teatud muster, kus bürood kellel 

on juba väljakujunenud kliendibaas ei vaja täiendavaid kliendi analüüsi vahendeid ning 

pigem võiksid need vahendid kasulikud olla alles alustavatele ja suurt kliendibaasi 

mitteomavatele büroodele. 

4.3 Info saamine kliendilt 

Informatsiooni hankimis oskusi hinnati peamiselt heaks üle poole vastanuist. Kõrgemalt 

hindas ennast ligikaudu veerand vastanuist märkides info hankimis oskused väga heaks. 

Rahuldavaks hindas ennast ainult kümnendik vastanuist. Kui analüüsida erinevatele 

küsimustele antuid vastuseid laiemas kontekstis, siis on märgata teatud seos töökogemuse 

ja enesehinnangu vahel. Eeldades, et suurema töökogemusega inimene hindab ennast 

kõrgemalt ei leidnud kinnitust, pigem on kõrgem enesehinnang seostatav keskmise 

töökogemusega, jäädes antud töö kontekstis 5-15 aasta vahele.  

 

Inimesed töökogemusega rohkem kui 15 aastat hindasid pea alati enda info hankimise 

oskusi pigem heaks. Sarnane tendents on täheldatav ka küsimusega seoses, kus uuriti ega 

midagi ei jää teada saamata, kus vastusevariandile: “mitte kunagi” ei esine probleeme info 

hankimisel vastanute töökogemus oli samas suurusjärgus 5-10 aastat. Küsimusele kui 

oluline on sinu jaoks vajaduste kaardistamine vastasid mõlema eriala esindajad pea 

üksmeelselt väga oluline.  

 

Kõrvutades saadud tulemusi varasemate uuringutega, selgub et klientide arvates peaksid 

arhitektid oma oskusi ja teenuseid parandama (Oluwatayo, 2016; Nourouzi, 2013). 

Kliendid leidsid, et arhitekte, kes kuulavad ja mõistavad neid õigesti on vähe (RIBA, 

2015).  

 

Antud tulemustest nähtub, et arhitektid näevad ennast paremate suhtlejatena, kui seda 

teevad nende kliendid. Võib eeldada, et arhitektidel ja maastikuarhitektidel siiski esinevad 

mõningad puudused kliendiga suhtlemisel või vajavad suhtlemisoskused veel täiendamist 

ja arendamist. Samas on suhtlemisoskus just eduka koostöö alustalaks. 
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4.4 Tõrked info saamisel 

Põhiprobleemidena märgiti ära kliendi oskamatus küsimusi esitada (arhitektid) ja kliendi 

eelarvega seotud takistused (maastikuarhitektid), mõningatel juhtudel oli välja toodud ka 

kliendipoolne huvipuudus. Kliendi poolset ebakindlust on välja toodud ka varasemates 

uuringutes (Haugas, 2015).  

 

Samas väitsid mitmed vastajad, et neil ei esine kliendi vajaduste kaardistamisel probleeme. 

Vaatamata sellele, et probleeme ei esine toodi siiski välja asjaolu, et peamiseks takistuseks 

informatsiooni saamisel on kliendipoolne teadmatus või mitteoskamatus informatsiooni 

jagada.  

 

Varasemates uuringutes (Clarkson, 2015) on välja toodud disaineri suutmatus ennast 

kliendile arusaadavaks teha ning samas kliendi oskamatus ennast väljendada. Käesolevas 

uuringus ei kaalunud ükski vastaja võimalust, et äkki on tegu hoopis nende poolse 

oskamatusega kliendi vajadusi kaardistad, see tähendab oskamatus küsida õigel ajal õigeid 

küsimusi. McCornakc (2016) on öelnud, et suhtlemine on kahepoolne protsess ning see, 

mis ühele osapoolele tundub iseenesestmõistetav, ei pruugi seda olla teise osapoole jaoks. 

Autori arvates võib probleemiks üksteise mõistmisel olla nii spetsialisti kui ka kliendi 

poolne ebapiisav kommunikatsioon või ka ebatõhusa suhtlemisviisi valik. Seega tuleb 

arhitektidel ja maastikuarhitektidel meeles pidada, et hea suhtlemine eeldab koostööd ning 

on alati kahepoolne. Üheselt arusaadav kliendi soovid ja vajadused suurendavad rahulolu 

lõpptulemusega. 

 

Enesepoolse puudusena tõid sihtrühma liikmed peamiselt välja ajapuuduse, samas ka 

mõningase motivatsioonipuuduse. Kui kõrvutada neid andmeid hinnanguga info 

hankimisoskustele. Avaldub antud hinnangute ja peamiste takistuste vahel seos kus 

hinnangu “väga hea” märkinud osalejad nägid peamise takistusena kliendi eelarvega 

seotud probleem, millele järgnes kliendi oskamatust küsimusi esitada. Hinnangule “hea” 

vastanute peamisteks takistusteks oli samuti kliendi eelarvega seotud küsimused ning 

sellele järgnes kliendi oskamatus küsimusi esitada. Erandina lisati kliendipoolne 

huvipuudus. 
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4.5 Ettepanekud 

Selleks, et arhitektid ja maastikuarhitektid saaksid oma klientidele pakkuma parimaid 

lahendusi, tuleb leida võimalused, et oluline informatsioon kliendi vajadustest, soovidest ja 

võimalustest saaks põhjalikult kaardistatud. Erialaspetsialistid küll kasutavad erinevaid 

meetodeid kliendi vajaduste kaardistamiseks, kuid kohati esinevad selles protsessis ikkagi 

kitsaskohad. 

 

Lähtuvalt uuringu tulemustest teen järgnevad ettepanekud: 

− erialaspetsialistidel tutvuda erinevate uuemate võimalustega kaardistada tellija 

vajadusi. 

− Võimalusel kaaluda luua veebikeskkonnas kogemuste jagamisplatvormi kasuks. 

− Vajadusel	tõhustada	suhtlemisalast	praktikat	õppeasutustes	

4.6 Meetodi kriitika 

Kvantitatiivset uurimust on lihtne läbi viia, kuna see on üks kiiremaid, paindlikumaid ning 

soodsamaid uuringumeetodeid. Saadud andmeid on kerge omavahel võrrelda ja analüüsida. 

Samas peab silmas pidama, et meetod seab vastajatele teatud piirangud, mis võivad 

vastuseid mõjutada.  

 

Kui küsimustiku koostamisel pole arvestatud kõigi nüanssidega, siis ei osata tekkivaid 

takistusi ette näha ja on suur tõenäosus, et ootuspäraste vastuste aseme saadakse 

teistsugune tulemus (Lagerspetz, 2017). Ettenägematute asjaoludega tuleb siinkoha 

arvestada, kaasaarvatud esitatud küsimusest mitte aru saamine või kaheti tõlgendamine 

(Payne, 2004). Veebiküsitluse suurimaks miinuseks saab pidada madalat ankeetide 

laekumist. Samuti pole võimalik kontrollida, kui suur oli vastaja motivatsioon ankeeti täita 

ja kui ausalt ta vastata ning lisaks võib ka vastamata küsimuste hulk olla suur. (Nolty, 

2008). Ankeetküsitluse puudustena võib veel lisaks ära märkida ka asjaolu, et uurija ei saa 

kunagi kindel olla, et vastab just uuringu sihtrühma (valimisse) kuuluv isik. Kui 

küsimustik on juba sihtrühmale edastatud, ei ole seda enam võimalik töökäigus parandada 

või täiustada, samuti ei saa küsida vastajalt täpsustavaid küsimusi ja selgitusi.  

 

Ankeetküsitluse andmete analüüsil võis täheldada vastajate mõningast pealiskaudsust. 

Antud probleem esines peamiselt küsimustiku esimese ja teise küsimuse puhul. Näiteks oli 
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valitud kliendilt informatsiooni saamis meetodiks variant „Muu“, kuid oli jäetud 

täpsustamata, mis see muu meetod siis on. Samas oli ka selliseid vastajaid, kes olid väga 

põhjalikult küsimustikuga tutvunud ning juhtisid autori tähelepanu küsimustikus 

esinevatele pisivigadele (need eemaldati enne küsimustiku suuremale ringile edastamist).  

 

Pärast küsimustiku vastuste analüüsimist selgus, et uuringus kasutatud ankeeti oleks vaja 

täiendada kvalitatiivse intervjuu (poolstruktureeritud intervjuu) vormis kogutava 

andmestikuga. Nimetatud meetodit kasutades oli võimalik koguda rohkem teavet, sest 

vastajad said põhjalikult väljendada oma mõtteid, arvamusi ja ka suhtumist ning autor sai 

tänu sellele sihtrühma tööprotsessist täpsema ülevaate. Autori arvates võiks lisaks 

ankeetküsitlusele ja poolstruktureeritud intervjuule kasutada ka nt fookusgrupi intervjuud. 

Nimetatud meetodit kasutades on võimalik, et fookusgrupis osalejad väljendavad oma 

seisukohti põhjalikumalt ning ka analüüsivad neid mitmekülgsemalt (nt osalejate 

arvamused efektiivsetest info hankimise meetoditest on kardinaalselt erinevad – arvamuste 

konflikt). 
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5 KOKKUVÕTE 

Klientide käitumine on aasta aastalt muutumas ning järjest raskem on ette ennustada, mida 

tellija arhitektilt või maastikuarhitektilt tegelikult soovib. Lisaks on tänu infotehnoloogia- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia pidevale arengule muutunud informatsiooni saamise ja 

edastuse viisid. Muutused käitumises ning tööl ja eraelus kasutatavates tehnoloogilistes 

abivahendites eeldavad ka arhitektidelt ja maastikuarhitektidelt teistsuguseid 

(uuenduslikumaid) lähenemisviise. Enam ei pruugi piisata vaid klassikalistest 

lähenemisviisidest (näidiste esitlemine, vestlus jne), tuleb kaaluda uute võimaluste ja 

vähemtuntud meetodite kasutusele võttu. On selge, et arhitekti ja maastikuarhitekti töö on 

väga loominguline, kuid kliendile rahuldust pakkuva lahenduse leidmiseks peab spetsialist 

kõigepealt aru saama tellija soovidest ning seejärel suutma anda talle asjatundlikku nõu ja 

abi.  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida ning kirjeldada maastikuarhitektide ja 

arhitektide klientide käest vajaliku informatsiooni kätte saamise meetodite kasutamise 

eelistusi ja informatsiooni hankimisel esinevaid probleeme ning takistusi. Põhieesmärgile 

lisaks aitab arhitektide kaasamine uurimusse tulemusi kõrvutada ning leida erinevusi ja 

ühisjooni kahe erineva eriala töövõtetes.  

 

Magistritöö eesmärkide saavutamiseks kasutati nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset 

lähenemisviisi. Esmalt sai sihtrühm vastata ankeetküsitlusele ning seejärel  koguti 

poolstruktureeritud intervjuudega võimalikult põhjalikke andmeid püstitatud 

uurimisküsimustele vastamiseks ning teema mitmekülgseks avamiseks.  

 

Töö peamine eesmärk kaardistada enimlevinud meetodid ning hinnang nende 

efektiivsusele sai suures osas saavutatud. Samas alternatiivsete meetodite 

kasutusvõimaluste osas ei tulnud selgelt välja, kas need aitaksid sihtrühma arvates nende 

tööprotsessi parendada. Püstitatud küsimusest tulenevalt büroode arvates ei ole vaja 

täiendavaid informatsiooni hankimise meetodeid, samas küsimustiku tulemused viitavad 

vastupidisele tendentsile. Kus mõningatel juhtudel joonistus välja selge vajadus 

täiendavate meetodite järele.  
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Töö käigus kogutud teabe põhjal ja tehtud järeldustele tuginedes saab väita, et üldjoontes 

on büroode infohankimise meetodid piisavad, kuid mõningatel juhtudel võiks abiks 

osutuda täiendavate meetodite kasutuselevõtt. Peamiselt intervjuudele tuginedes paistab 

teatud muster, kus bürood kellel on juba väljakujunenud kliendibaas ei vaja täiendavaid 

kliendi analüüsi vahendeid. Pigem võiksid need vahendid kasulikud olla alles alustavatele 

suurt kliendibaasi mitteomavatele büroodele. 

 

Küsimustiku andmete tõlgendamisel sai lähtutud seostest, millede vastuste 

kombineerimine annab vastuse püstitatud uurimisküsimustele. Küsimustiku põhjal saab 

teha ka täpsemat analüüsi osalejate vastuseid analüüsides, pidades silmas kui tõsiselt on 

küsimustele vastatud, kuid see ei olnud antud töö eesmärk, sest igas uurimustöös on ka 

oma kindel veaprotsent nn kõrvalekaldeid.  

 

Selgus, et arhitektide ja maastikuarhitektide tööd ei saa piiritleda etteantud küsimustiku 

raames vaid seda tuleb vaadelda laiemalt erialase tööprotsessina, kus üksikuid etappe või 

tööelemente ei saa üksteisest eraldada kuna need on ühe tööprotsessi osad. Tihti võivad 

vähemolulised asjad jääda esmapilgul hoomamata. Igal tööl on oma spetsiifika ja sellest 

tulenevalt ka teatud protseduurireeglid.  

 

Intervjuudest kumas läbi mõningane ettevaatlik hoiak uue suhtes. Samas saadi kinnitust 

asjaolule, kus iga inimene on erinev nii oma võimetelt kui kogemuste pagasilt millest 

sõltub ka vastava isiku suhtlemisoskus. Seega hea suhtleja ei pruugi vajada täiendavaid 

abimeetmeid. Ebakindlus teatud olukordades võib osutuda takistuseks kliendilt info 

hankimisel. Seega psühholoogiline taust on selle teema käsitlemisel olulise tähtsusega, sest 

erinevaid suhtlemise võtteid kasutades on võimalus luua parem kommunikatsioon 

erialaspetsialisti ja kliendi vahel.  

 

Kõrvutades käesolevat uuringut mujal teostatud uuringutega ilmnes teatud sarnasusi 

ankeetidele vastamise osas, kus samuti tagastatud ankeetide hulk oli alla poole saadetuist. 

Varem on uuritud kliendi ja arhitekti vahelist kommunikatsiooni ehk kliendi rahulolu 

tehtud tööga, käesolev töö on keskendu antud juhul ainult arhitektide ja 

maastikuarhitektide kommunikatsioonioskustele läbi mõningase eneseevaluatsiooni. 
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Käesolevat teemat saaks uurida samamoodi laiemalt, kuid antud juhul tuleb rahulduda 

mujal tehtuga.  

 

Edaspidi oleks kasulik uurida, kuidas kliendid hindavad erinevate informatsiooni 

hankimise meetodite kasulikkust enda jaoks ning võrrelda saadud tulemusi arhitektide ja 

maaastikuarhitektide poolt antud hinnangutega.  
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6 SUMMARY 

Perceiving the client's wishes is hard to predict. The way we communicate has changed 

thanks to the developments in the informatics sector. These changes will trigger the use of 

novice techniques in the field of architecture/landscape architecture. 

To be up to the task one must consider using the alternative methods. Although the 

profession itself is to be creative the understanding of clients needs and to reach the 

satisfactory results requires first of all understanding the actual wishes of clients. 

The purpose of this Master's thesis was to analyse and describe the preferences between 

the methods of obtaining the necessary information from the clients of landscape architects 

and architects and the problems and obstacles encountered in obtaining information. A 

qualitative approach was used to achieve the goals set up for the Master's thesis. With 

semi-structured interviews, the data was gathered to answer the research questions and 

open up the topic. The qualitative content analysis was used to analyse the data collected 

during the interviews. The sample of the interviews includes five people. The age of the 

participants remains between 34-75 years. The answers given by the respondents provide 

tools for more detailed analysis. The work of architects and landscape architects cannot be 

confined. It is a broader process where the single elements are a part of a bigger system. 

Often, non-essential things can remain unnoticed. Based on the question raised, the offices 

do not consider those additional methods of obtaining information are needed, while the 

results of the questionnaire don’t agree with the answers given with the interviews. In the 

interviews, some cautious attitude towards alternative ideas. Each person is different by its 

abilities and experience, and its communication skills. Reading people will guarantee the 

advantage before less experienced. Different communication techniques allow you to 

create better communication between a professional and a client. Comparing the study with 

surveys carried out elsewhere, some similarities found in the responses of the 

questionnaires, where the number of forms sent out only half of those returned. Previously, 

only communication between the client and the architect has been investigated, the focus 

of this study lies on the communication skills of architects/landscape architect. The 

purpose to map the most common techniques and to explore the new possibilities in the 

field was mostly achieved. According to the gathered information can be stated that the 

methods in use are generally sufficient. Based mainly on interviews, the offices with large 
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customer base do not need additional client analysis tools, but rather these tools could only 

be useful for start-up offices that do not have a large customer base. 
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8 LISAD 

8.1 Lisa 1 Kvalitatiivne analüüs (intervjuu kava) 

1. Palun loetlege, milliseid kliendi vajaduste analüüsi meetodeid te oma töös rakendate 

või olete rakendanud?  

a. Kuidas täpselt nimetatud meetodit rakendate? 

b. Millisel eesmärgil kasutate? 

c. Kui tihti kasutate? 

d. Kui kaua olete kasutanud? 

e. Mille põhjal otsustasite just nimetatud meetodi kasutamise kasuks 

f. Kas oskused mõjutavad kasutatamist? 

g. Meetodi plussid/miinused. 

h. Kas teie hinnangul on nimetatud meetod(id) piisavad kliendi vajaduste 

mõistmiseks? 

2. Kas mõni nimetatud meetod on Teie arvates teistest parem/efektiivsem?  

a. kui jah, siis palun nimetage 

3. Kui oluliseks te peate kliendi vajaduste kaardistamist enne valmislahenduse 

esitamist?  

a. Palun põhjendage. 

4. Kas Te tunnete, et teil on pärast kohtumist kliendiga piisavalt infot kliendi 

vajaduste/soovide mõistmiseks?  

5. Kas te olete oma töös tundnud, et kliendi vajadused on jäänud projektis teada 

saamata.  

a. Palun täpsustage, kuidas on välja tulnud kliendi vajaduste mitteteadmine. 

6. Millised on Teie jaoks peamised takistused, mis ei võimalda kliendi vajadusi 

maksimaalselt mõista?  

a. puuduvad oskused; 

b. vähene töökogemus; 

c. klient ei ole valmis ennast avama (soovidest ja mõtetest rääkima). 

7. Kas Teie arvamusel on kasutusel piisav arv meetodeid, et kliendi vajadusi 

maksimaalselt kaardistada?  
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8. Kas te kaaluksite alternatiivseid vähemtuntuid meetodeid. 

9. Mis teile seostub märksõnaga psühholoogilised testid ja kuidas te suhtuksid kui teil 

palutakse oma töös psühholoogilisi teste (ühe osana kliendi käest info saamisel) 

kasutada? 

a. valmisolek; 
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8.2 Lisa 2 Küsimustik arhitektidele 

 

5/23/2019 Arhitektuuribüroode suhtlemine erakliendiga

https://docs.google.com/forms/d/1r7VegqdtofEnLhMdPbJV-WmccXMubZvHv4qFLmbq-38/edit 1/2

Arhitektuuribüroode suhtlemine erakliendiga
* Kohustuslik

1. 1. Milliseid allpool nimetatud info saamise tehnikaid olete oma töös rakendanud.
Märkige kõik sobivad.

 psühholoogilised testid

 küsimistikud

 näidised teostatud projektidest

 tagasiside küsimine

 intervjuu kliendiga (vestlus)

 Muu: 

2. 2. Millised eelpool nimetatud tehnikad on toonud kõige efektiivsema tulemuse
Märkige kõik sobivad.

 psühholoogilised testid

 küsimustikud

 näidised teostatud projektidest

 tagasiside küsimine

 intervjuu kliendiga (vestlus)

 Muu: 

3. 3. Kuivõrd olete teadlik erinevatest meetoditest ja nende kasutamisest mujal.(väljaspool
eestit, teistes büroodes)
Märkige ainult üks ovaal.

 olen kokkupuutunud

 ei ole kokkupuutunud

4. 4. Kuidas hindate enda oskusi kliendilt vajaliku info kätte saamisel.
Märkige ainult üks ovaal.

1 2 3 4 5

5. 5. Kui oluliseks hindate kliendi vajaduste kaardistamist enne valmislahenduse esitlemist.
Märkige kõik sobivad.

 väga oluline

 oluline

 mitte väga oluline
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5/23/2019 Arhitektuuribüroode suhtlemine erakliendiga

https://docs.google.com/forms/d/1r7VegqdtofEnLhMdPbJV-WmccXMubZvHv4qFLmbq-38/edit 2/2

Toetab

6. 6. Kas olete kokku puutunud olukorraga kus peale projekti valmimist tundub teile ,et
kliendi tegelikud vajadused on jäänud teile varjatuks.
Märkige kõik sobivad.

 ei, mitte kunagi

 jah, mõnikord

 jah, tihti

7. 7. Milised on peamised takistused kliendilt info saamisel.
Märkige kõik sobivad.

 kliendipoolne vähene huvi

 ajapuudus

 motivatsioonipuudus

 kliendi oskamatus küsimusi esitada

 kliendi eelarvega seotud takistused

 muu põhjus

 Muu: 

8. 8. Arhitektuuribüroo suurus (inimeste arv büroos) *
Märkige kõik sobivad.

 02

 24

 45

 5

9. 9. Erialane töökogemus aastates *
Märkige kõik sobivad.

 05 a

 510 a

 1015 a

 15 ja enam

10. 10. Palun märkige oma vanus (täisarv
aastates) *
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8.3 Lisa 3 Küsimustik maastikuarhitektidele 

5/23/2019 Küsitlus maastikuarhitektuuri büroode info kogumise meetodite kohta. (Kliendipõhine lähenemine).

https://docs.google.com/forms/d/1kpd8j8UO6VGUs0MVgylqIlQ4_1SanGfO6H3Lnyt5Vpg/edit 1/2

Küsitlus maastikuarhitektuuri büroode info kogumise
meetodite kohta. (Kliendipõhine lähenemine).
* Kohustuslik

1. 1. Milliseid allpool nimetatud info saamise tehnikaid olete oma töös rakendanud.
Märkige kõik sobivad.

 psühholoogilised testid

 küsimistikud

 Näidised teostatud projektidest

 tagasiside küsimine

 intervjuu kliendiga

 Muu: 

2. 2. Millised eelpool nimetatud tehnikad on toonud kõige efektiivsema tulemuse
Märkige kõik sobivad.

 intervjuu kliendiga

 psühholoogilised testid

 küsimustikud

 näidised

 tagasiside

 Muu: 

3. 3. Kuivõrd olete teadlik erinevatest meetoditest ja nende kasutamisest mujal.(väljaspool
eestit, teistes büroodes)
Märkige kõik sobivad.

 olen kokkupuutunud

 ei ole kokkupuutunud

4. 4. Kuidas hindate enda oskusi kliendilt vajaliku info kätte saamisel.
Märkige ainult üks ovaal.

1 2 3 4 5

5. 5. Kui oluliseks hindate kliendi vajaduste kaardistamist enne valmislahenduse esitlemist.
Märkige kõik sobivad.

 väga oluline

 oluline

 mitte väga oluline
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5/23/2019 Küsitlus maastikuarhitektuuri büroode info kogumise meetodite kohta. (Kliendipõhine lähenemine).

https://docs.google.com/forms/d/1kpd8j8UO6VGUs0MVgylqIlQ4_1SanGfO6H3Lnyt5Vpg/edit 2/2

Toetab

6. 6. Kas olete kokku puutunud olukorraga kus peale projekti valmimist tundub teile ,et
kliendi tegelikud vajadused on jäänud teile varjatuks.
Märkige kõik sobivad.

 ei, mitte kunagi

 jah, mõnikord

 jah, tihti

7. 7. Milised on peamised takistused kliendilt info saamisel.
Märkige kõik sobivad.

 Kliendipoolne vähene huvi

 ajapuudus

 motivatsiooni puudus

 kliendi oskamatus küsimusi esitada

 kliendi eelarvega seotud takistused

 Muu põhjus

 Muu: 

8. 8. Maastikuarhitektuuri büroo suurus (inimeste arv büroos) *
Märkige kõik sobivad.

 02

 34

 45

 5

9. 9. Erialane töökogemus aastates *
Märkige kõik sobivad.

 05a

 510a

 1015a

 15 ja enam

10. 10. Palun märkige oma vanus (täisarv
aastates) *



55 

8.4 Lisa 4 Lihtlitsents 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
 ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 
 
Mina, Eelar Metsaru, 
(sünnipäev 10/06/1977) 
 
1. annan	Eesti	Maaülikoolile	tasuta	loa	(lihtlitsentsi)	enda	loodud	lõputöö		
Uuring Eesti Maastikuarhitektuuri Büroodes Enimkasutatavatest Info Hankimis 
Tehnikatest Ja Nende Võimalikust Tõhustamise Vajalikkusest Töö Varases Staadiumis. , 
mille juhendaja on Mcs Friedrich Kuhlman, 

1.1. salvestamiseks	säilitamise	eesmärgil,	
1.2. digiarhiivi	DSpace	lisamiseks	ja	
1.3. veebikeskkonnas	üldsusele	kättesaadavaks	tegemiseks		

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
 

2. olen	teadlik,	et	punktis	1	nimetatud	õigused	jäävad	alles	ka	autorile;		
 
3. kinnitan,	et	lihtlitsentsi	andmisega	ei	rikuta	teiste	isikute	intellektuaalomandi	ega	

isikuandmete	kaitse	seadusest	tulenevaid	õigusi.		
 
 
 
Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 
 
 
 
Tartu, 2019  
                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 
 
_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


