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Olulisimad rahvastiku arengutrendid nii maailmas kui Eestis on rahvastiku vananemine ja 

oodatava eluea kasv. Eestis toimuvad need arengud märgatavalt kiiremas tempos, ent 

selleks ei paista, et valmistutaks.  

Me ei ole ühiskonnana valmis selleks, et inimesed elavad kauem ja oma elu viimasel 

kolmandikul ei elata enamasti tervena. Lahendused olukorra leevendamiseks on ennetavat 

laadi ja interdistsiplinaarset lähenemist nõudvad, kuid tihtipeale nii keerulised, et nendega 

otsustatakse mitte tegeleda või ei tegeleta kompetentsi puudumise tõttu.  

Maastikuarhitektuuri valdkond saab juhtrolli võtta pakkudes ennetavate meetmetena 

eriilmelisi kaasavaid easõbralikke väliruumi lahendusi.  

Käesolev töö uurib võimalusi, kuidas maastikuarhitektuur saab panustada kaasava ja 

easõbraliku eluskeskkonna loomisse. Selleks selgitatakse välja ajaloolised trendid eakate 

nooruspõlvest (mille järgi saab kindlaks teha, mis pakub neile äratundmisrõõmu, 

kuuluvus- ja turvatunnet ning toetavad nende identiteeti); koostatakse väliruumi 

projekteerimise kriteeriumid (mida saab kasutada easõbraliku ja tervet vananemist 

võimaldava väliruumi projekti lähteülesandeks või projekteerimisel lisanõuetena); 

analüüsitakse Eesti ja maailma tervet vananemist võimaldava väliruumi hea tava (mis 

annab lähtepunkti, mis on hetkeseis ning kuhu suunas tuleb liikuda) ning lõpuks pakutakse 
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välja easõbraliku ja tervet vananemist võimaldava väliruumi lahendus (mis on üks 

võimalik lahendusviis ja mida saab käsitleda tüüplahendusena või lahenduse eri osasid ja 

funktsioone saab kasutada moodulitena).  

Töö tulemused on kasutatavad kohalikule omavalitsusele (otsustajale), kinnisvara 

arendajale, korteriühistule, (maastiku)arhitektile ja teisele projekteerijale ühelt poolt 

ruumikasutaja mõistmisel ja lähteülesande koostamisel ning teiselt poolt on see 

abimaterjaliks projekteerimisel. 

Märksõnad: kaasav disain, kaasav elukeskkond, aktiivne vananemine, easõbralik 

keskkond, eakas 
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Globally the population is ageing, in Estonia these changes are more rapid, society ill-

equipped for people living longer and not as healthily for the last third of their lifespan. 

Often solutions are restrictive. Interdisciplinary methods are frequently not clearly 

understood and dismissed because they lack cohesion. Landscape Architecture could be 

the lead in proposing environments better equipped for active healthy lifespans.  

The aim of this thesis is to demonstrate that contribution, using intrinsic tools and 

techniques.  

The initial task, find the essence of youthful times and understand the background of our 

senior citizens when in their twenties and thirties. Then extend the continuation of 

traditional patterns, strengthen that sense of belonging, re-establish feelings of joy and 

comfort, providing an area where people feel secure. First for the older adults from fifty 

to sixty-nine, then those beyond seventy (older persons), all need re-assurance they are 

part of the community. Time was purposely invested in understanding the needs of the 

users. 

Then onto compiling design criteria that could be used as rationale for design concepts 

not yet listed in the legal framework (and standards) and found only in strategy documents 

and scientific literature. 

Next, analyse relevant projects in the world and Estonia finding a starting point, 

identifying gaps. Ultimately, submit a proposal for an age-friendly public area within a 
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blockhouse district of Mustamäe (Tallinn) incorporating research materials gathered 

earlier. This can be one possible solution, or modules to be used separately in either current 

projects or for the future.  

Keywords: inclusive design, inclusive living environment, active ageing, age friendly 

environment, older person 
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MÕISTED  

Autonoomsus 

Funktsionaalne autonoomsus väljendub võimes teha iseseisvalt igapäevatoimetusi – ülesse 

ärkamine, riietumine ja söömine. Otsustamise autonoomsuse alla kuulub iseenda eest 

otsustamine, oma elu juhtimine ja oma elu eest vastutamine. (Puijalon 2009: 15-16) 

Dementsus  

Ajufunktsioonide nagu mõtlemise, mälu, arutlemise järk-järguline languses, mille tulemusel 

ei olda enam võimeline iseseisvalt hakkama saama. Tavapärase normaalse vananemisega 

kaasneb samuti mälu kehvenemine, kuid dementsus ei ole vananemise normaalne osa – 

dementsel on raskusi lisaks meenutamisele veel probleemidele lahenduse leidmise ning 

asjade üle arutlemise ja läbimõtlemisega. Sagedasim dementsuse põhjustaja on Alzheimeri 

tõbi. (Tartu Ülikooli Kliinikum 2021; Beckwith, Gilster 1996: 46)  

Eakas (seenior) 

Ingl older person. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ingl United Nations, edaspidi UN) 

andmetel on eakas 60-aastane ja vanem inimene (UN definitsiooni kohaselt), Eurostat 

andmetel 65-aastane ja vanem inimene (Eurostat 2022), Maailma Terviseorganisatsiooni 

(ingl World Health Organization, edaspidi WHO) andmetel inimene, kelle vanus on 

ületanud sünni hetkest keskmiselt elada jäänud aastate arvu piiri (WHO 2015: 230). Eesti 

kontekstis esineb kaks käsitlust – uuringuagentuur Emor käsitleb eakaid kui 75-aastasi ja 

vanemaid inimesi (Emor 2015: 14) ja Statistikaamet kui 65-aastaseid ja vanemaid inimesi 

(Kask 2013: 18), samas käsitleb tööhõives tööealistena 15-74 aastaseid inimesi (TT330 

Statistikaamet). Õigekeelsussõnaraamat annab seeniori vasteks eakas inimene (ÕS 2018). 

Töö kirjandusülevaates on kasutatud mõistet eakas lähtuvalt neis viidatud allikais (AS Emori 

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015; Eesti Statistika andmebaasi raport TT330: 

15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi;  Kask, U.  Sotsiaaltrendid. 

6. Eesti statistika) toodud põhimõtetele. Töö sisuosas (ajaloolised trendid ja väliruumi 

lahenduste ettepanekud) on eakana käsitletud 70-aastast ja vanemat, mis on 

kirjandusandmetes viidatud keskmine vanus. 
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Easõbralik keskkond 

Ingl age-friendly environment. Keskkond, mis võimaldab tervet ja aktiivset vananemist 

selliselt, et säilib inimese võime endaga hakkama saada. Sellises keskkonnas ei ole füüsilisi 

ega sotsiaalseid barjääre ning seda toetavad tehnoloogiad, teenused ja tooted, mis edendavad 

tervist; toetavad ja edendavad füüsilist ja vaimset tervist terve elukaare vältel; võimaldavad 

inimestel (ka neil, kes on mõningal määral kaotanud tegevustäpsust ja/või jõudlust) teha 

neile rõõmu ja rahuldust pakkuvaid tegevusi. (WHO 2018: 1)  

Eluaed 

Koduaia see osa, mis on mõeldud puhkamiseks. 

Heaolu  

Inimese materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldatus, millega kaasneb  

võimalus eneseteostuseks ning oma püüdluste ja eesmärkide realiseerimiseks (Eesti 

Keskkonnaministeerium 2005: 17). WHO definitsioon heaolule hõlmab füüsilisi, vaimseid 

ja sotsiaalseid elu aspekte, mis moodustavad ühtekokku hea elu (WHO 2015: 231). 

Roheline keskkond suurendab heaolu – taimed panustavad psühholoogilisse ja sotsiaalsesse 

heaolusse (Rappe, Topo 2008: 235), liigirikkus (linnud, taimed, liblikad) suurendab heaolu 

(Dallimer et al. 2012: 51), liikumine roheruumis (sh pargis) parandab vaimset tervist ja 

heaolu (Chan et al. 2017: 2; Hunter et al., 2019: 13; ) ning heaolu on proportsionaalne puude 

võrade liituse suhtega keskkonnas (Dallimer et al. 2012: 52). 

Hea ruum (kvaliteetne ruum) 

Iseloomulik on millegi vaatlemise võimalus esteetilise kogemuse saamiseks, haljastuse 

(puude ja põõsaste) olemasolu, segavate faktorite puudumine või vähesus (lahtiselt jooksvad 

koerad, koera väljaheited, liiklusmüra, vandalism ja jõlkuvad käratsevad teismelised) (Alves 

et al. 2008: 449; Aspinall et al. 2010: 1028, 1031, 1034; Sugiyama, Ward Thompson 2008: 

47), tualeti kasutamise võimalus (Alves et al. 2008: 449; Aspinall et al. 2010: 1031, 1034). 

Heas ruumis on lihtne liikuda (takistusteta, tasane teekate), selles on puhkevõimalused 

(pingid) (Sugiyama, Ward Thompson 2008: 47).  

Kaasav disain 

Ingl inclusive design. Kaasava disaini sünonüümidena kasutatakse ka universaalne disain 

(ingl universal design) ja disain kõigile (ingl design for all). Üheltpoolt on kaasava disaini 
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eesmärgiks piiratud toimetulekuvõimega inimestele tagada teistega võrdsed võimalused ja 

osalemine ühiskonnas ning teiselt poolt soovikohasus, funktsionaalsus, kasutatavus ja 

majanduslik tasuvus (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 11).  

Kaasav elukeskkond  

Kaasava disaini põhimõtetel loodud ruum, mis toetab jätkusuutliku arengut. See on erialade 

ülese töö tulemus. (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 13-14) 

Kaasav mänguväljak (kogupere mänguväljak) 

Ingl inclucive play. Selline mänguväljak pakub tegevusi kõigile – nii lastele kui 

täiskasvanutele ning pakutavad tegevused on erinevad varieerudes mängu- ja 

spordivahenditest istumisvõimalusteni (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 234). 

Klubimaja  

Vähemametlik kooskäimise koht, kus käidi koos kas erinevaid seltskonnamänge mängimas 

või vastavalt hooajale tehti tervisesporti (Aluvei 1972). 

Pensioniealine 

2021. aastal oli pensioniiga 63 eluaastat; tulenevalt poliitikast, siis järk-järgult muutub see 

iga kõrgemaks kuni alates 2026. aastal on pensioniiga 65 eluaastat ning alates 2027. aastast 

on pensioniiga seotud eeldatava elueaga (Sotsiaalkindlustusamet). 

Piisavalt lähedal asuv roheala 

Eaka inimese jaoks jõukohase jalutuskäigu kaugusel, s.o. kuni 700 m kaugusel asuv 

haljasala, mille külastus suurendab heaolu (Sugiyama et al. 2008: 15). 

Puhkenurk 

Istumiskoht ettevõtte territooriumil või avalikul alal, mis on mõeldud puhkamiseks ja 

vaadete nautimiseks. 

Rahulolu 

Eluga rahulolu saab seostada avaliku rohelise ruumi kvaliteediga (Sugiyama et al. 2008: 16). 

Eluga rahulolu on suurem, kui naabruskonna avalik ruum on meeldiv (võimaldab erinevaid 

tegevusi ja vestlust arendada, kõrghaljastusega, tualeti või kohvikuga), turvaline (piisava 

valgustusega ja ilma vandalismi jälgedeta) ja piisavalt lähedal (Sugiyama et al. 2008: 10, 

13). 
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Roheala (roheruum, haljasala) 

Ingl green space (green area). Tiheasustusalal paiknev taimestatud ala, mis võib olla nii 

loodusliku tekkega kui ka inimtekkelised. Siia hulka kuuluvad väga erinevat tüüpi alad –  

linnamets, park, haljak (sh tänavaäärsed haljasribad, ristmikud), aed, kalmistu, jäätmaad jne 

(Säästva Eesti Instituut 2022).  

Roheteraapia 

Ingl green care. Roheteraapia seisneb looduse loomulikus ja positiivses mõjus, mis toetab 

tervist ja heaolu (Eha et al. 2022: 13; 16). Roheteraapia peamisteks aspektideks tähtsuse 

järjekorras on taimed, psühholoogiliselt tajutav rahu ja avarus, meeltega tajutavad aspektid 

(nt tuul ja värske õhk) ning muud visuaalsed aspektid peale taimede nagu kujundus, vaated 

jt (Maikov 2011: 23). Roheteraapia arendab ja taastab inimese füüsilisi ja vaimseid võimeid 

ning kognitiivseid oskusi; tõstab elukvaliteeti; arendab sotsiaalseid suhteid (ka keelelist 

arengut) ja paarisuhteid; aitab toime tulla raske kaotusega (nt lähedase või tervise kaotus), 

käitumisraskuste ja stressiga (Maikov 2011: 19). 

Seeniorite mänguväljak 

Ingl seniors’ playground on avalik haljasala, kus paikneb üldfüüsilise aktiivsuse 

rakendamiseks ja parandamiseks (Bettencourt, Neves 2012: 1; Bettencourt, Neves 2016: 61) 

ning motoorse osavuse arendamiseks erinevad võimalusi, mis toetavad aktiivset vananemist 

(Bettencourt, Neves 2012: 1).  

Sporditare  

Ametlik asutus, kus käidi koos kas erinevaid seltskonnamänge mängimas või vastavalt 

hooajale tehti tervisesporti (Aluvei 1972).  

Tervis 

Täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse 

puudumine (WHO 1948: 2).  

Vananemine 

Vananemine on protsess, mis toimub kogu elukaare vältel sünnist surmani 

(Sotsiaalministeerium 2013: 5), mille korral toimuvad inimeses füüsilised (nt aeglustub 

liigutuste kiirus ja kahaneb füüsiline võimekus), vaimsed ja sotsiaalsed muutused (Lappset 

a: 2). Bioloogilisel tasandil toimub vananemise käigus terve hulk kahjustumisi molekulaarsel 

ja rahu tasandil, mille mõju avaldub erinevalt aja jooksul (WHO 2015: 225). Vananemise 
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käigus kognitiivsed võimed (nt õppimisvõime ja mälu) langevad, kuid neid kompenseerivad 

elutarkus, teadmised ja kogemused (WHO 2002: 26). Kognitiivne langus on põhjustatud 

vähesest tegevusest, haigusest (nt depressioon), käitumuslikest faktoritest (nt alkoholi 

tarvitamine, ravimite kõrvaltoimed), psühholoogilistest faktoritest (nt motivatsioonipuudus, 

madalad ootused ja madal enesehinnang), mitte aga vananemise kui protsessi pärast (WHO 

2002: 26). Tihtipeale vaadeldakse ühiskonnas vananemist mitte kui protsessi, vaid kui 

staatust (Sotsiaalministeerium 2013: 5).  

Vanemaealine 

Ingl older adult on 50-aastane ja vanem inimene (Mitchell et al. 2007: 1; 

Sotsiaalministeerium 2013: 4; Emor 2015: 14; Eesti Avatud Ühiskonna Instituut 2018: 4). 

Töö sisus on kasutatud mõistet vanemaealine lähtuvalt neis viidetes toodud põhimõtetele. 

Vanussurve ehk ageism 

Negatiivne suhtumine vanemaealistesse, mis väljendub eelarvamuslikus stereotüüpses 

suhtumises ja diskrimineerimises lähtuvalt vanusest (WHO 2015: 11; Feministeerium 2018; 

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut 2018: 13). Vanussurve põhjustab enesehinnangu 

langemist, tegevustahte langust, stressi (WHO 2015: 11), kohandumatust (suureneb 

lootusetuse ja prognoosimatuse tunne), isoleeritust, rahulolematust, enese vajalikuna 

tundmise langust, huvide vähenemist, emotsionaalse enesekontrolli vähenemist, teatavate 

isiksuse joonte äärmuslikuks muutumist ja suutmatust oma käitumist kontrollida (Eesti 

Avatud Ühiskonna Instituut 2018: 15).  
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SISSEJUHATUS  

Senised globaalse ühiskonna arengutrendid panevad meid olukorda, kus tuleb rohkem 

tegeleda vanemaealiste ja eakate heaoluga ning inimõiguste tagamisega. Olulisim 

arengutrendid on rahvastiku vananemine, mis tähendab, et inimese eluiga pikeneb ning 

kõrgema vanusega vanuserühmade osakaal rahvastiku koguarvus kasvab. Maailma 

Terviseorganisatsiooni (ingl World Health Organization, edaspidi WHO) andmetel on 

vananemine tingitud meditsiini arengust, laste ja noorte surmade arvu vähenemisest, 

paranenud sotsiaalmajanduslikust olukorrast (WHO 2015: 33-35) ja sündide langusest (UN 

2019: 16; WHO 2015: 48). Võrreldes maailma keskmisega vananeb Eesti rahvastik kiiremas 

tempos ja vanemaealiste osakaal suureneb märkimisväärselt. 2010. aastal Eestis läbiviidud 

rahvaloendus selgitas, et iga 100 tööealise (15-64-aastase) inimese kohta on 27 pensioniealist 

inimest, rahvastikuprognoosi kohaselt tõuseb see 36 inimeseni 2025. aastaks ja 47 inimeseni 

2040. aastaks (Emor 2015: 10). Teine selline arengutrend on, et vanemaealiste ja eakate 

tervislik seisund ei parane – inimesed elavad küll kauem, kuid oma elu viimasel kolmandikul 

ei ela nad enamasti tervena (WHO 2015: 49). 

Arenenud riikides oodatav eluiga aina kasvab ning seejuures on oluline teadvustada, et 

kronoloogiline vanus ei ole korrektne näitaja, mille alusel vananemise kohta järeldusi teha. 

Olgu tegemist vanemaealiste või eakatega, on selge, et samavanuseliste inimeste seas on 

väga suured erinevused tervislikus seisundis, autonoomsuses ja kaasatuses. Otsustajad 

peavad neid erisusi arvestama, sest vaid vanusest lähtuv poliitikakujundus võib olla 

diskrimineeriv ja ei too oodatavaid tulemusi. (WHO 2002: 4) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ingl United Nations, edaspidi UN) vanemaealiste 

resolutsioonis on toodud, et vanemaealisel ja eakal on õigus säilitada iseseisvus ja 

autonoomia maksimaalse võimaliku aja jooksul ning tema elukeskkond ja kättesaadavad 

tervise- ja sotsiaalteenused peavad seda võimaldama (UN 1991: 2). 

WHO Age-friendly environments in Europe. A handbook of domains for policy action 

kohaselt võimaldab keskkond tervet ja aktiivset vananemist, kui selles ei ole füüsilisi ega 

sotsiaalseid barjääre; edendab füüsilist ja vaimset tervist terve elukaare vältel ning 

võimaldab teha inimesel neile rõõmu ja rahuldust pakkuvaid tegevusi (WHO 2018: 1). 
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Eesti riik (Sotsiaalministeeriumi välja töötatud Aktiivsena vananemise arengukava 2013–

2020 ja Heaolu arengukava 2016-2023) on seadnud eesmärgiks tervena vananemise ja 

arengukava rõhutab vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise arendamise vajalikkust selle 

eesmärgi saavutamiseks (Sotsiaalministeerium 2013: 50; Sotsiaalministeerium, 2016: 2). 

Peamine nende arengukavade siht on inimese tervelt elatud aastate arvu pikendamine (sh 

iseseisvalt hakkamasaamine), elukvaliteedi parandamine ja võrdsete võimaluste tagamine 

ühiskonna erinevates eluvaldkondades (kultuurilised, vaimsed, sotsiaalsed, majanduslikud 

aspektid [nt osalemine tööhõives]) (Sotsiaalministeerium 2013: 5-6; Sotsiaalministeerium, 

2016: 2). Heaolu arengukava 2016-2023 üheks alaeesmärgiks on toetada inimese töötamist, 

iseseisvat toimetulekut ja koduses keskkonnas elamist nii kaua kui võimalik 

(Sotsiaalministeerium 2016: 24). Aktiivsena vananemise arengukava (2013-2020) on 

üldeesmärkidena muuhulgas välja toonud vanusesõbraliku ühiskonna kujundamise ja 

vanemaealiste elukvaliteedi kindlustamise, kitsamate eesmärkidena saab arengukavast välja 

tuua vanemaealiste ühiskonda kaasamise, sotsiaalse aktiivsuse tõstmise, vanemaealiste 

kauem tervena elamise ja hästi toimetulemise (Sotsiaalministeerium 2013: 4). 

Maastikuarhitektuuri valdkond saab ülaltoodud eesmärkide täitmisel juhtrolli võtta ja 

pakkuda eriilmelisi kaasavaid väliruumi lahendusi, mis hõlmavad hoonetevahelisi 

rohealasid, mis pakuvad mitmetasandilist sensoorset stimulatsiooni, parandavad 

tähelepanuvõimet, mälu ja orienteerumisvõimet; linnaaiandust, mis suurendab saavutamise 

ja kogukonna tunnet; seeniorite mänguväljakuid, mis pakuvad võimalusi füüsiliseks ja 

sotsiaalseks aktiivsuseks; võtteid on teisigi. Sellised interdistsiplinaarsed sekkumised on 

hädavajalikud erinevate pikaajalist ravi vajavate haiguste väljakujunemise vältimiseks ja 

edasilükkamiseks ning need pikendavad vanemaealise ja eaka iseseisvalt hakkamasaamise 

aega. ÜRO kuulutas aastad 2021–2030 tervena vananemisele pühendatud aastakümnendiks 

(WHO 2021), seega on maailmas oodata rohkem selle teema käsitlusi ja käesolev töö annab 

sellesse oma panuse Eesti kontekstis. 

Ülaltoodust tulenevalt on käesoleva töö eesmärgiks välja selgitada võimalused, millistel 

viisidel saab maastikuarhitektuuri eriala kaudu panustada eakate iseseisvalt 

hakkamasaamisesse ja autonoomselt elamise aja pikendamisse ning kaasava 

easõbraliku elukeskkonna loomisesse.  

Eesmärgi täitmiseks seati järgmised ülesanded: 
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1. Selgitada välja ajaloolised trendid vanemaealiste ja eakate nooruspõlvest, mis 

pakuvad neile väliruumis äratundmisrõõmu, turvatunnet ning aitavad 

lahendusettepanekute koostamisel. 

2. Tuginedes teaduskirjandusele ja strateegiadokumentidele, koostada väliruumi 

projekteerimiseks kriteeriumid, mida saab kasutada easõbraliku ja tervet vananemist 

võimaldava väliruumi projekti tellimisel (ja hangete koostamisel) lähteülesandena nii 

kohalik omavalitsus, korteriühistu, kinnisvara arendaja kui muu huvitatud osapool 

ning mis aitavad käesoleva magistritöö lahendusettepanekute koostamisel. Siinkohal 

olgu mainitud, et käesolev töö ei tegele üldiste linnaruumi planeeringuliste 

probleemidega ja poliitikaga, vaid sekkumistega väiksemas mastaabis. 

3. Analüüsida, milline on Eesti ja maailma (viimase 15 aasta) hea tava tervet 

vananemist võimaldava väliruumi projekteerimisel ja kas see vastab väliruumi 

projekteerimise kriteeriumidele.  

4. Tuginedes eelmistele punktidele pakkuda tüüpse paneelkorterelamu piirkonna 

majadevahelisele poolavalikule alale väliruumi kujundusettepanekud, mis vastaks 

easõbraliku ja tervet vananemist võimaldava väliruumi kriteeriumitele ja toetaksid 

vanemaealiste ja eakate iseseisvalt hakkamasaamist ja pikendaks autonoomselt 

elamise aega. 

Töö koosneb seitsmest peatükist. Kirjandusülevaates antakse infot teema aktuaalsusest – 

rahvastikutrendide hetkeolukorrast, vanemaealiste ja eakate olukorrast ning väljakutsetest, 

mis olukorra edenedes ees seisavad. Metoodika selgitab, milliste sammudega väliruumi 

lahendusettepanekuteni jõuti – uuriti ajaloolist tausta suhtumise muutuste kohta 

vanemaealistesse ja eakatesse ning nende nooruspõlves levinud väliruumi trendide kohta; 

analüüsiti maailmas ja Eestis seni rajatud väliruumilahendusi ning kontsentreeriti neist 

läbivad omadused; teaduskirjandusele, aruannetele, erinevatele juhend- ja 

strateegiamaterjalidele tuginedes koostati väliruumi projekteerimiskriteeriumid, mis võeti 

koos maailma ja Eesti praktika analüüsi ja ajalooliste trendidega aluseks väliruumi 

lahendusettepanekute väljatöötamiseks. Seejärel koostati väliruumi lahendusettepanekud, 

mille kaudu rakendati töö uurimuslik osa praktikasse. Ning viimaseks koostati arutelu 

tulemuste üle, et anda hinnang püstitatud eesmärkide ja saadud tulemustele.  

Tänan Kadri Maikovi juhendamise, usalduse ja koostöö eest, eriliselt olen tänulik 

kannatlikkuse, põnevate küsimuste ja lahenduste ning huumorisoone eest.  
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1. KIRJANDUSÜLEVAADE 

 

1.1. Rahvastikutrendid 

 

1.1.1. Rahvaarv ja vanuseline struktuur 

 

Kui maailma populatsiooni suurus 2012. aastal ületas 7 miljardi piiri, siis kõigist inimestest 

8% moodustasid 65-aastased ja vanemad inimesed, aastaks 2050 arvatakse, et 65-aastased 

ja vanemad moodustavad 16% maailma rahvastikust (He et al. 2016: 1).  

65-aastased ja vanemad on maailmas kõige kiiremini kasvav vanuserühm (UN 2019: 39), 

aastaks 2050. arvatakse, et üle 60-aasta vanused on arvukaim kui ükski teine vanuserühm 

(Lappset a: 2), moodustades ligikaudu 2 miljardit inimest üle maailma (WHO 2007: 3), 

sealjuures 80-aastaseid ja vanemaid inimesi arvatakse olema 426 miljonit (UN 2019: 18). 

Rahvastikuprognoosi kohaselt moodustavad 2030. aastaks eakad (60-aastased ja vanemad) 

12% ning 2050. aastaks 16% kogu rahvastikust, sealjuures Euroopa rahvastikus on eakate 

osakaal suurem (u 34% aastaks 2050), kui maailmas keskmiselt (UN 2019: 18).  

Aastatel 2015-2020 kasvas maailma keskmiselt 65-aastastel naistel eesootav eluiga 18 aastat 

ja meestel 16 aastat ning aastatel 2045-2050 on prognoosikohaselt eesootav eluiga 65-

aastastel naistel 20 aastat ja meestel 18 aastat (UN 2019: 39). 

Populatsiooni vananemine on tingitud meditsiini arengust, laste ja noorte surmade arvu 

vähenemisest, ajalooliselt aina paranenud sotsiaalmajanduslikust olukorrast (WHO 2015: 

33-35) ning sündide langusest (WHO 2015: 48).  

Aastal 2018. elas linnades maailmas keskmiselt ligikaudu 57% üle 60-aastasi inimesi (WHO 

2018: 1). Linnastumine on aga kasvujoones, samuti on vanemaealiste osakaal rahvastikus 

tõusmas, siis võib eeldada, et ka linnades hakkab kiirestik suurenema vanemaealiste arvukus. 
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Statistikaameti andmetel moodustasid 50-aastased ja vanemad elanikud 2011. aastal Eesti 

rahvastikust 36,2% ja 65+ aastased moodustasid 17%; 1991. aastal olid need numbrid 

vastavalt 30% ja 11,7% (Sotsiaalministeerium 2013: 12). Rahvastiku prognoos aastaks 2040 

on 1,297 miljonit inimest (Statistikaamet a). Alloleval joonisel on näha vanuserühmade 

jaotuslik ennustus aastal 2040, kus on jälgitav, et 50-aastased ja vanemate osakaal suureneb 

oluliselt moodustades ligikaudu 47% (rahvastiku püramiidi andmestikust arvutatud) kogu 

rahvastikust ning 65+ aastased moodustavad ligikaudu 26% (rahvastiku püramiidi 

andmestikust arvutatud) kogu rahvastikust (Emor ref Statistikaamet 2015: 9). 

Aastaks 2040. ennustatakse, et 50-aastased ja vanemate osakaal suureneb oluliselt 

moodustades ligikaudu 47% (rahvastiku püramiidi andmestikust arvutatud) kogu Eesti 

rahvastikust ning 65+ aastased moodustavad ligikaudu 26% (rahvastiku püramiidi 

andmestikust arvutatud) kogu Eesti rahvastikust (Emor ref Statistikaamet 2015: 9) 

 

Joonis  1. Rahvastikupüramiid 2013 ja rahvastiku prognoos 2040. aastal (Emor ref 

Statistikaamet 2015: 9). 
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Aastatel 2015-2020 kasvas Eestis keskmiselt 65-aastastel naistel eesootav eluiga 20,8 aastat 

ja meestel 15,8 aastat (Statistikaamet b), mis on suurem kui maailma keskmine (prognoos 

alles 2045-2050. aastateks on 65-aastastel naistel 20 aastat ja meestel 18 aastat, samas kui 

Eestis on selline eluiga juba käes). 

Rahvaloendus Eestis selgitas 2010. aastal, et iga 100 tööealise (15-64-aastase) inimese kohta 

on 27 pensioniealist inimest (27%), rahvastikuprognoosi kohaselt tõuseb see 36%-ni 2025. 

aastaks ja 47%-ni 2040. aastaks (Emor 2015: 10).  

Võrreldes maailma ja Eesti statistikat ja prognoosi, siis Eesti rahvastik vananeb suuremas 

tempos ja vanemaealiste osakaal suureneb märkimisväärselt. Demograafiliste protsesside 

prognoosi oskus annab meile võimaluse rahvastiku vananemise trendi ette näha ja seetõttu 

pikeneb aeg, mille vältel jõuame planeerida ja kavandada vajalikke muudatusi (WHO 2015: 

3). 

 

 

1.1.2. Vanemaealiste ja eakate olukord 

 

1.1.2.1. Tervis 

 

Vanemaks saades toimuvad inimese kehas mitmed füüsilised ja vaimsed muutused. 

Vanusega kaotavad inimesed lihasmassi, luutihedust (Marcus, Sachs 2014: 129), jõudu 

põlvedest ja pahkluudest (Teresi et al. 2000: 418), liigeste liikuvust ja liikuvust üldiselt 

(WHO 2015: 52-54), tõuseb vererõhk (Teresi et al. 2000: 418), neil on rohkem probleeme 

tasakaalu hoidmisega (ning esineb rohkem kukkumisi) ja unega (Marcus, Sachs 2014: 129). 

Enamasti väheneb jõud jalgades kiiremini kui kätes (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 52-

53). Lisaks toimub veel sensoorse langus – nägemine halveneb (WHO 2015: 54-55; Teresi 

et al. 2000: 418) ja kuulmine tuhmistub; toimub kognitiivsete oskuste langus, nende faktorite 

mõju võib viia sotsiaalse isolatsioonini, ärevuse (WHO 2015: 54-55) ja depressiooni (WHO 

2015: 54-55; Marcus, Sachs 2014: 129; Rappe 2005: 17) ning autonoomsuse kaotuseni 
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(WHO 2015: 54-55). Eakad seisavad silmitsi veel elumõtte hägustumise või koguni 

kadumisega ning raske on endale rakendust leida (Rappe 2005: 17). Kognitiivne langus võib 

olla väga erinev, näiteks mälu halveneb erineval määral, kuid sõnavara ja kõne mitmekesisus 

säilivad; languse määra seostatakse sotsiaalmajandusliku staatuse, elustiili, krooniliste 

haiguste olemasolu (või puudumisega), regulaarse ravimite tarbimise (või mittetarbimisega) 

ning vaimse ja füüsilise aktiivsusega (WHO 2015: 55-56).  

Dementsuse tekkel on tihe seos füüsilise aktiivsuse ja kognitiivse langusega, madal füüsiline 

aktiivsus viib kiirema kognitiivse langemiseni ja see omakorda dementsuseni (Blondell et 

al. 2014: 7). Lisafaktoriteks, mis võivad omada märkimisväärset mõju dementsuse 

väljakujunemisel, on vanus, sugu, haridustase, alkoholi tarbimine, suitsetamine, 

depressioon, stress, ärevus ning südame- ja veresoonkonnahaigused (Blondell et al. 2014: 

8). Dementsus ei ole vältimatu, selle süvenemist ja kulgu saab ümber pöörata (Blondell et 

al. 2014: 2). 

Kui pikaajaline mälu halveneb, siis ei registreerita mälestustena enam lähimineviku 

sündmusi ning lapse- ja noorpõlvepõlvemälestused muutuvad olulisemaks, kuna muutuvad 

peamiseks ühenduslüliks minevikuga (Beckwith, Gilster 1996: 46).  

2018. aastal oli dementseid inimesi Eestis 22 942, 2050. aastaks arvatakse see arv olema 

tõusnud 35 394 in 2050  (Alzheimer Europe 2019: 36). See on vastavalt 1,74% rahvastikust 

2018. aastal ja 3,06% 2050. aastal (Alzheimer Europe 2019: 36), mis tähendab, et 

kolmekümne aastaga see arv kahekordistub. Võtmetähtsusega muutus seisneb elanikkonna 

vananemises, üle 60-aastaste osakaal elanikkonnas kasvab aastatel 2018-2050 kahekordseks 

(Alzheimer Europe 2019: 36).  

Soomes kannatab dementsuse käes 55% üle 80 aastastest inimestest (Rappe 2005: 17).  

Eluga rahulolu saab seostada avaliku rohelise ruumi kvaliteediga (Sugiyama et al. 2008: 16). 

Eluga rahulolu on suurem, kui naabruskonna avalik ruum on meeldiv (võimaldab erinevaid 

tegevusi ja vestlust arendada, kõrghaljastusega, tualeti või kohvikuga), turvaline (piisava 

valgustusega ja ilma vandalismi jälgedeta) ja piisavalt lähedal (Sugiyama et al. 2008: 10, 

13).  
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1.1.2.2. Toimetulek, osalemine ühiskonnaelus ja hooldusvajadus 

 

Eakate jaoks on enesega hakkamasaamine nagu tuleviku indikaator, mis väljendub lootuse 

tundes tuleviku suhtes (Chu et al. 2021: 2). Iseseisvalt hakkamasaamise eelduseks on 

koordinatsiooni ja tasakaalu olemasolu ning liigutuste teatav kiirus (Lappset a: 2). Kartus 

nende omaduste kaotamise ees vähendab eaka liikuvust ja tihtipeale sulgutakse koju 

siseruumidesse, mis võib viia depressioonini (Lappset a: 2), kuna vähenevad sotsiaalsed 

kontaktid ja elukvaliteet tervikuna (Lappset a: 4).  

Eesti terviseuuringu 2006. andmetel vajas 50-84-aastastest enese eest hoolitsemisel 

(söömine, riidesse panemine, WC kasutamine, kogu keha pesemine, voodisse minek ja 

voodist tõusmine, toolile istumine) kõrvalist abi 8% meestest ja 10% naistest 

(Sotsiaalministeerium 2013: 55). Naiste osakaalu suurendab tõsiasi, et naised elavad kauem 

ja nad elavad suurema tõenäosusega kõrgemas vanuses üksi ning vajavad igapäevaseks 

hakkama saamiseks kõrvalist abi. Sotsiaalministeeriumi 2012. aastal tellitud uuring 65-

aastaste ja vanemate elanike hakkamasaamise kohta näitas, et 33% eakatest vajab kõrvalist 

abi toimetulekuks, neist 9% pidevalt (85+ vanuste puhul 34%) ja vahetevahel 24% 

(Sotsiaalministeerium 2013: 54). Kõrvutades 2006. ja 2012 andmed, on selgelt jälgitav 

kasvutrend kõrvalist abi vajavate inimeste hulgas. Eakatel on tarvis arendada silmade ja käte 

ühtset koordinatsiooni, et igapäevatoimetusi edukalt sooritada (Chu et al. 2021: 2), olgu see 

söömine või riietumine.  

Eesti rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020 on märgitud, et inimese tervis mõjutab 

igapäevaelus toimetulekut, inimese sotsiaalset ja majanduslikku panust ühiskonda 

(Sotsiaalministeerium 2013: 50). 2015. a läbiviidud rahulolu uuringust selgus, et 19% 

vanemaealistest on mõne ühiskondliku organisatsioonilise aktiivsusega hõivatud, 

valmisolek erinevat panust ühiskonda andma on 40% vanemaealistest (Emor 2015: 23). Aga 

Tervise arengukava 2009–2020 kohaselt on vanemaealised vabatahtlikus tegevuses 

mitteosalemist, elukestvas õppimises mitteosalemises ning ka tööalases mitteaktiivsuses 

põhjuseks toonud nii muude põhjuste hulgas kehva tervist (Sotsiaalministeerium 2013: 23, 

31, 45). Seega tervislikel põhjustel jäävad inimesed olulistest sotsiaalsetest ja kaasavatest 

tegevustest kõrvale. 
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2015. a läbiviidud rahulolu uuringust selgus, et vanemaealistest 80% tegelevad teiste 

hooldamisega, neist 52% kulutavad selleks 20 või enam tundi nädalas, 14% kulutavad 10-

19 tundi, 25% alla 10 tunni nädalas ning 15% vanemaealistest nendib, et on pidanud lähedase 

hooldamise tõttu vähendama töökoormust või vahetama tööd või tulema töölt/koolist ära 

(Emor 2015: 20). Samuti on Heaolu arengukavas 2016-2023 viidatud, et paljud lähedased, 

kes tegelevad eaka hooldamisega, töötavad seetõttu osalise tööajaga ja/või jäävad 

enneaegselt pensionile, kuna hooldamine võtab palju aega ja ei pruugi neile olla jõukohane 

(Sotsiaalministeerium 2016: 26). 

See viitab, et vanemaealised vajavad enam abi ning toetust iseseisval hakkamasaamisel, kui 

seda praegu pakutakse ning vaid hooldusteenuste pakkumine ei ole piisav. Samuti näitavad 

uuringu tulemused, et lähedase hoolduskohustuste tõttu on teatav osa inimestest sunnitud 

piirama oma panust tööturul või koguni tööturult lahkuma kellegi teise hooldamiseks. 

Kõrvalise abi vajadus igapäevasel hakkamasaamisel kasvab vanusega, seega inimkonna 

vananedes seisame silmitsi tõsiasjaga, et abivajajaid võib olla rohkem, kui abiandjaid. Seega 

suureneks töövõimeliste inimeste tööpanus tööturul, kui vanemaealised ja eakad saaksid 

iseseisvalt rohkem hakkama. 

 

1.1.2.3. Üksi elamine 

 

Maailmas elab üle 75-aastastest u 37% üksi (Lappset a: 2) ja peavad iseseisvalt hakkama 

saama. Euroopas keskmiselt elab üle 40% naistest, kes on üle 65- aastased, üksi ning see 

osakaal kasvab ajaga (WHO 2015: 12). Kasvamine on põhjustatud sellest, et valdavalt on 

naistel kõrgem eluiga ning seetõttu on tõenäolisem ka üksi elamine vanemas eas. 

2015. aastal Emori poolt läbiviidud uuringust selgus, et 50–74-aastastest inimestest elab üksi 

24% ja 75-aastastest või vanematest 49% (Emor 2015: 16). See viitab, et vananemisel 

suureneb tõenäosus kaotada lähedase ja tuleb leppida üksi elamisega. Üksi mitte elavatest 

vanemaealistest elavad koos elukaaslasega 68% ja lapsega 21% (Emor 2015: 16).  

Üksi elades võivad samuti tekkida elumõtte hägustumine, enda vajalikuna tundmise 

vähenemine, sotsiaalne isolatsioon (tõrjutus) ja depressioon. Tartu easõbralikus 

visioonidokumendis on esile toodud veel põlvkondade ülese kokkupuute vähesus, ebapiisav 
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kaasatus kogukonna tegemistesse (ühelt poolt ei ole sobivaid tegevusi, mis oleks vajalikud 

ja nende iseärasustele sobivad või taskukohase hinnaga või tasuta ning teiselt poolt info ei 

jõua nendeni, kuna info ei liigu neile sobivate kanalite kaudu) (Civitta Eesti 2019: 9). 

 

1.1.2.4. Istumine ja istuv eluviis 

 

Harvey jt (2013) analüüsisid teatud hulga teadusartikleid, mis uurisid vanemaealiste 

istumisharjumusi ning tegid kokkuvõtte, et u 60% vanemaealistest istub päevas üle 4 h, 27% 

istub üle 6 h ja 5% istub üle 10 h päevas (Harvey et al. 2013: 6653) ehk keskmiselt 67% 

vanemaealistest istub rohkem kui 8,5 h päevas (Harvey et al. 2013: 6656). Samast uuringust 

selgus veel, et 56% vanemaealistest vaatab telerit üle 2 h päevas, 54% üle 3 h päevas ja 15% 

üle 4 h päevas (Harvey et al. 2013: 6653-6654). Vanemaealistest nooremad kasutavad ka 

arvutit või nutiseadet, selle osakaal istumisega seotud tegevuste hulgas aja jooksul tõuseb 

(Harvey et al. 2013: 6656). 

Inimesed, kes elavad väiksema osa oma ajast istuvalt, ei vanane nii ruttu ja kogevad 

kõrgemat elukvaliteeti (Harvey et al. 2013: 6656) ning on parema füüsilise tervise juures. 

 

1.1.2.5. Töötamine 

 

2015. a läbiviidud rahulolu uuringust selgus, et 46% vanemaealistest, kes on tööga hõivatud, 

leiavad, et see mõjub nende tervisele toetavalt, 34% tunneb, et töötamine mõjub neile 

negatiivselt ning 19% suhtusid töötamisse neutraalselt. 59% töötavatest pensioniealistest 

pidasid töötamise mõju tervisele positiivseks. (Emor 2015: 18) 

2015. a läbiviidud rahulolu uuringust selgus, 76% vanemaealistest plaanib pensioniea 

saabudes töötamist jätkata ja 20% mitte jätkata. Ent statistika näitab, et 61% lähevad 

pensioniea saabudes pensionile, 12% jäävad tööturule ning 26% läheb pensionile enne 

pesioniea saabumist. (Emor 2015: 19)  
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1.2. Vananeva ühiskonna väljakutsed 

 

1.2.1. Surve tervise- ja sotsiaalsüsteemile 

 

On selge, et vananevad ühiskonnad (sh Eesti) seisavad silmitsi suureneva koormusega 

tervise- ja sotsiaalsüsteemile. Tarvis on hakata valmistuma, et tagada vananevas ühiskonnas 

eakate heaolu ja majanduslik turvalisus ning kaitsta nende inimõigusi pakkudes aja- ja 

asjakohaseid meetmeid – tervishoiuteenused, elukestva õppe võimalused ning ametlikud ja 

kogukondlikud tugisüsteemid (UN 2019: 39). Elanikkonna vananemisega silmitsi seisvad 

riigid peavad hakkama rohkem tegelema eakate füüsilise ja vaimse tervisega, et vältida 

oluliselt suurenevat koormust tervishoiusüsteemile, mida see vanuserühm ilmselt hakkab 

tekitama (Chu et al. 2021: 1).  

Kukkumine vanemas eas muutub tõenäolisemaks, peamisteks riskifaktoriteks on (WHO 

2007: 4-6): 

● Bioloogilised mõjurid nagu vanus (mõjutab füüsilisi ja kognitiivseid võimeid) ja 

sugu. 

● Käitumuslikud – igapäevased harjumused ja emotsioonid. 

● Keskkonnast tulenevad – pigem on keskkondlikud riskifaktorid need, mille kaudu 

kukkumine avaldub, nt liiga kitsas ja/või järsk trepp, ebaühtlane või libe pind, liiga 

vähene valgus. 

● Sotsiaalmajanduslikud mõjurid – madal sissetulek, madal haridustase, ebasobiv 

eluase, vähene sotsiaalsus, piiratud juurdepääs tervishoiu- ja sotsiaalteenustele. 

● Enamasti nõrgenevad vanemas eas lihased, väheneb jõud põlvedes ja pahkluudes, 

väheneb liikuvus ja tasakaal, halveneb nägemine ja tõuseb vererõhk (Teresi et al. 

2000: 418), mis on kõik iseloomulikud füüsilise tervenemise halvenemisele ja 

viitavad, et eakas vajab kõrvalist (arsti)abi.  

Vanemas eas saadud traumad ja vigastused on raskemad võrreldes nooremate inimestega, 

kuna haiglas veedetakse kauem aega, taastusravi ja taastumine võtavad kauem aega, 

suureneb hooldevajadus (WHO 2007: 36). Kukkumisel on oluliselt laiem mõju, kui seda 
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võiks esmapilgul tõdeda. Otsene vigastuste tekkimise oht vanemaealisele ja sellega seotud 

tervishoiukulud ning kaudsed kulud seoses edasise hooldamisega, mis lasub pereliikmetel 

(keegi jääb koduseks või tuleb tasuda hooldusõele või hooldajale) (WHO 2007:6).    

Aktiivne eluviis aga parandab vaimset tervist, edendab sotsiaalseid suhteid ning 

võimaldavad elada iseseisvalt pikema aja vältel, mis aga tähendab väiksemat survet riigi 

sotsiaalsüsteemile (WHO 2002: 23).  

 

 

1.2.2. Surve tööhõivele 

 

Veidi varjatumalt on aga mõjutatud need inimesed, kes tegelevad lähedase eaka 

hooldamisega. Neil on hooldamise tõttu raskendatud tööturule panustamine, kuna tihtipeale 

nad töötavad osalise koormusega või jäävad hooldamise tõttu täiesti tööturult kõrvale. 

Heaolu arengukava 2016-2023 kohaselt võib lisaks lähedase hooldamise kohustus 

põhjustada ennetähtaegsele pensionile jäämist ja tööturult väljumist (Sotsiaalministeerium 

2016: 26).  

Hooldamine võib hooldajale olla koormav ning põhjustada erinevaid terviseprobleeme 

(Sotsiaalministeerium 2016: 26). Samuti on oluline silmas pidada, et kuna suur osa 

hooldajatest on ise vanemaealised, võib neil oma east tingituna olla endal terviseprobleeme 

ja piiranguid, mistõttu hooldamine ei pruugi olla neile jõukohane.   

Kõrvalise abi vajadus igapäevasel enesega hakkamasaamisel kasvab vanusega, seega 

inimkonna vananedes seisame silmitsi tõsiasjaga, et abivajajaid võib olla rohkem, kui 

abiandjaid.    
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1.3. Kaasav elukeskkond 

Kaasava disainiga tagatakse kõigile ühiskonnaliikmetele (sh liikumisraskustega inimesed, 

vanemaealised ja eakad) võrdsed võimalused ja osalemine ühiskonnas.  

Kaasava elukeskkonna komponendid lähtuvalt vanemaealistest ja eakatest on: 

 Austus kasutaja vastu, mis seisneb selles, et ligipääs on tagatud kõigile ja ükski 

kasutajagrupp ei tohi tunda end väljajäetuna. 

 Turvalisus. Keskkond arvestab ohutusega ja on kasutajale riskivaba. 

 Tervislik. Keskkond ei tohi olemasolevate tervisprobleemidega kasutaja hädasid 

süvendada (nt allergikud), vaid soodustab tervislikke eluviise. 

 Funktsionaalsus, mis on lihtsasti aimatav ja kõigile takistusteta kasutatav. 

 Esteetika kutsub kasutama. (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 13 ref Claus et al. 

2008: 78–80) 

Lähtuvalt vanemaealistest ja eakatest, on avalikus ruumis kõige olulisem iseseisva 

takistusteta liikumise võimaldamiseks piisav pinkide ja toetuspindade (puhkekohtade) 

olemasolu, sealjuures peab istumiskoht olema kõrge seljatoega, istumiseks piisavalt kõrge, 

ja varustatud käetugedega mugavaks püsitõusmiseks (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 52, 

54). Kasutaja tunneb end mugavalt, kui ruum on hästi valgustatud, ruumis on talle tuttavaid 

esemeid, uued lahendused on lihtsalt arusaadavad ning edastatav info dubleeritud nt teksti ja 

visuaaliga (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 54). Kaasava elukeskkonna raamistikku kuulub 

ka tegevuskohtade võimaldamine, kus on võimalik sotsialiseeruda ning edendada füüsilist 

tervist. Sellist võimalust pakub kogupere mänguväljak ja seeniorite mänguväljak.  

Pargid ja rohealad sobivad füüsilise tervise edendamiseks, kuna pakuvad võimalust 

loodusega kokku puutuda, rekreatiivsete tegevustega tegeleda, arendada suhtlemisoskust ja 

luua uusi suhteid (Bettencourt, Neves 2016: 61). Soomes läbiviidud uuringu kohaselt (osales 

40 inimest vanuses 65-81 aastat) paranesid seeniorite mänguväljaku 3-kuulise kasutamise 

järel märkimisväärselt eakate tasakaal, liigutuste kiirus ja koordinatsioon (Sillito 2006), mis 

on hädavajalikud oskused ja omadused iseseisvaks hakkamasaamiseks ja toimetulekuks. 

Uuringust selgus, et eakate vaimne tervis paranes füüsilise tegevuse kaudu ning 

treeningvahendite kasutamisest omandati jõustamise ja saavutuse tunnet (Pahtaja et al. 2006; 

Sillito 2006). Oluline on märkida, et avalikus ruumis paiknevate rohealade kasutamine on 

reeglina tasuta ning see võiks olulist rolli mängida, et eakaid neid alasid rohkem kasutama 
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võiks hakata (Bettencourt, Neves 2016: 61). Vaatamata nendele omadustele, on eakad 

parkides peituvatest rekreatsioonivõimalustest üsnagi eemal seisvad ega kasuta neid väga 

sageli (Bettencourt, Neves 2016: 61).  

Suurbritannias läbiviidud uuring (125 inimest vanuses 58-100 aastat) selgitas, et 67% 

küsitlustest suhtusid positiivselt eakatele suunatud mänguväljakute kasutamisvõimalusse 

(Mitchell et al. 2007: 8). Uuringust selgus erinevaid takistavaid faktoreid seeniorite 

mänguväljakute kasutamise kohta.  

Peamised takistused, mis tuvastati, on järgmised (Mitchell et al. 2007: 6): 

 kardetakse noorte kampasid ja vandalismi;  

 isoleeritud asukoht ja füüsilise turvatunde puudumine (kartus kukkuda);  

 mänguväljakute tõlgendamine ainult lastele mõeldud alana ja häbitunne taolist ala 

sportimiseks kasutada;  

 mehed kardavad, et neid peetakse pedofiilideks, kui nad kasutavad treeningvahendeid 

eraldiseisvalt ilma lastelasteta. (Mitchell et al. 2007: 6) 

Peamised pooltargumendid, mis suurendavad valmisolekut sellist ala kasutada on järgmised 

(Mitchell et al. 2007: 6-7): 

 võimalus sotsialiseeruda teiste seeniorite mänguväljaku kasutajatega;  

 atraktiivne roheline keskkond (hooldatud taimestus ja väikevormid);  

 ala paiknemine kontrollitud keskkonnas, et oleks järelevalve, kui midagi peaks 

juhtuma (vandalism või kukkumine);  

 kogupere mänguväljaku kontseptsioon võiks aidata kasutuse edenemisele kaasa, kus 

erinevad põlvkonnad saavad koos tegutseda; 

 Oluliseks peeti eakatele organiseeritud tegevusi mänguväljakul, mis vähendab häbi, 

piinlikkust ja hirmu pedofiilia süüdistuse ees ala kasutamisel, suurendab turvatunnet 

(juhendatud grupitegevuste ajal ei kardeta noorte kampasid) (Mitchell et al. 2007: 

6-7).  

Seeniorite mänguväljaku kasutuse laiendamiseks on vajalik ala eakatele tutvustada; 

julgustada ja õpetada neid treeningvahendeid ja mänguvahendeid kasutama; läbi viia 

juhendatud võimlemistunde (Bettencourt, Neves 2016: 69) ning arendada aktiivse 

kogukonna teket, et kooskäimised jätkuks. Mänguvahenditest osutusid eakate seas kõige 

populaarsemaks liumägi, kiiged ja ronilad (Mitchell et al. 2007: 8).    
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Seeniorite mänguväljakute kasutuspopulaarsuse määrab selle asukoht, Portugali näitel saab 

väita, et avalikul alal, kus paiknevad lähedal veel teisedki funktsioonid nagu mängualad, 

jalgrajad, spordiväljakud, asuv seenioritele suunatud mänguväljak leiab rohkem kasutust, 

kui isoleeritud asukohas paiknev vastav ala (Bettencourt, Neves 2016: 70). Veel leidsid 

Bettencourt ja Neves oma uurimistöös, et elamurajoonis paiknevat seeniorite mänguväljakut 

kasutas rohkem inimesi, kui elamurajoonist kaugemal paiknevat väljakut (Bettencourt, 

Neves 2016: 65). Välijõusaali elementidest on vanemaealiste seas kõige populaarsemad 

treeningvahendid sky trainer, surfer, scale, lift, sõudeergomeeter ja stepper (Bettencourt, 

Neves 2016: 67-68). Pooltel juhtudest kasutati lisaks esimesena valitud treeningvahendile 

veel teist treeningvahendit ja kuni veerand juhtudest valiti veel kolmas treeningvahend 

füüsilise koormuse saamiseks (Bettencourt, Neves 2016: 67-68). 

Vaatamata sellele, et Eestis on olemas juhendmaterjalid Kõiki kaasava elukeskkonna 

kavandamine & loomine (aastast 2012) ja Innovaatiline maja dementsusega inimestele – 

kontseptsioon (aastast 2019), ning aastal 2019. alustas tööd ligipääsetavuse töörühm, ei ole 

märgatavalt suuri arenguid. Ligipääsetavuse töörühm leidis, et riiklikul tasandil ei ole 

ligipääsetavus prioriseeritud ja õigusruum on auklik, nt planeerimisseaduses ei ole 

ligipääsetavust üldsegi puudutatud ja ligipääsetavuse teemal on vajaka üldine kompetents 

(Salmistu 2022). 

 

 

1.4. Vananemise toetamisega seotud teooriad 

 

1.4.1. Easõbraliku keskkonna kontseptsioon 

 

WHO käsiraamat Age-friendly environments in Europe. A handbook of domains for policy 

action (2017) võtab easõbraliku keskkonna kontseptsiooni kokku kolme peamise valdkonna 

ja kaheksa alateemana (vt joonis 2, vt definitsiooni ka mõistete peatükis): 

 Füüsiline keskkond, mis hõlmab avaliku väliruumi; transpordi ja liikuvuse ning 

koduse keskkonna (WHO 2017: 1). Prioriteediks väliruumi seisukohast on jõukohase 
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takistusteta liikumisruumi võimaldamine ja sellega kaasneva isikliku iseseisvuse 

võimaldamine; kogukondliku ja sotsiaalse suhtluse võimaluse tekkimise 

võimaldamine (WHO 2017: 16-17). Väliruumis peavad olema kohad, kus saab õues 

olla ning need hõlmavad füüsilise aktiivsuse, rekreatsiooni ja vabaaja tegevused ning 

väliruumi iseloom peab olema selline, mis tekitab kuuluvustunde ja toetab 

enesemääratlust (WHO 2017: 19-20). Füüsilise aktiivsuse alla ei kuulu ainult sport, 

vaid ka igapäevane kõndimine, ent liikumise soodustamiseks tuleb vanemaealine ja 

eakas esmalt üldse kodust välja saada ning selle eelduseks on ruum, mis on kasutaja 

jaoks turvaline ja peab eksisteerima see koht, kuhu minna (Salmistu 2022). Tartu 

visioonidokumendis on muu hulgas välja toodud, et fookuses on linnahaljastus, 

väliruumi puhtus (mis toetab turvatunde kujunemist) ja puhkamiskohtade rohkus 

(Civitta Eesti 2021: 4). 

 Sotsiaalne keskkond, mis hõlmab osalemise ja kaasatuse (hariduses, ettevõtluses, 

sotsiaalses mõttes jm); mitte diskrimineerimise, väärtustamise ja kogukonda 

panustamise (WHO 2017: 1). Väärkohtlemine ei pea aset leidma otseselt, vaid võib 

toimuda kaudselt. Näiteks juhtudel, kui inimene jääb väliruumi sobimatuse või 

ebaturvalisuse tõttu tegevustest kõrvale, kui teda ei kaasata kogukonna tegemistesse 

ning tema võimalusi aktiivset ühiskondlikus elus kaasalöömises ei edendata 

(Salmistu 2022), ka Tartu visioonidokumendis on välja toodud sotsiaalne eraldatus 

(Civitta Eesti 2021: 5) ning tasuta huvitegevuse vajadus (Civitta Eesti 2021: 25). Siia 

kuulub ka dementsete hakkamasaamisele kaasaaitamine ja jõukohase vabatahtliku 

töö tegemise võimaldamine (WHO 2017: 75-76). Oluline on, et kellegi ea tõttu neid 

ei diskrimineeritaks (WHO 2017: 97).  

 Üldteenused, mis hõlmab teabe edastuse ja kommunikatsiooni ning kogukonna 

toetuse (teenused), sotsiaal- ja tervishoiuteenused (WHO 2017: 1). Viidatud on 

eakohaste infokanalite kasutamisele, et teave kohale jõuaks (WHO 2017: 99). Tartu 

visioonidokumendis on välja toodud, et kommunikatsioonivahendite valik peab 

arvestama kõikidega ning andmete esitlus peab olema lihtne ja kõigile arusaadav 

(Civitta Eesti 2021: 5). 
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Joonis 2. Easõbraliku keskkonna kontseptsioon (WHO 2017: 1). 

 

Easõbralikus elukeskkonnas ei ole füüsilisi ega sotsiaalseid barjääre ning elukeskkonna 

muudavad toetavaks riiklik poliitika, tehnoloogiad, süsteemid, teenused ja tooted, mis 

edendavad tervist kasvatades ja säilitades füüsilisi ja vaimseid võimeid läbi terve elukaare. 

Inimesel võimaldatakse teha igapäevaseid neile rõõmu pakkuvaid tegevusi vaatamata 

tegevustäpsuse ja jõudluse võimalikule langusele. (WHO 2018: 1) 

Easõbralikus keskkonnas tunnustatakse vanemaealiste erinevusi ja iseärasusi ning nende 

erinevat taset hakkamasaamisel; sellises keskkonnas vähendatakse ebavõrdsust; austatakse 

eaka elustiilivalikuid ja otsuseid; suhtutakse ja reageeritakse paindlikult eaka vajaduste ja 

eelistuste suhtes; toetatakse ka kõige haavatavamaid; edendatakse vanemaealiste 

kaasamisvõimalusi; toetatakse ja võimestatakse osalemist ja panustamist 

kogukonnategevustes. (WHO 2018: 1) 

Jõukohased tegevused, mida keskkond võimaldab neil teha, taastavad eakal positiivse 

nägemuse endast ja tekitavad saavutamise tunde. Elukogemused ja mälestused eluajast, eriti 

lapsepõlv ja noorusaeg, loovad eaka jaoks tema identiteedi. (Maikov 2011: 50) 
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Sellise keskkonna loomine vajab kõigi sektorite ühiseid jõupingutusi – riiklik sektor 

tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ning kommunikatsiooni (teabeedastus tõrjutuse 

vältimiseks) kaudu; erasektor ehituse ja arhitektuuri (vajadustele ja võimetele vastav kodu), 

eakohaste teenuste ja toodete pakkumise ning tööjõuturu (nt jõukohane panustamine) kaudu; 

vabaühenduste (nt jõukohane panustamine) kaudu. (WHO 2018: 1) 

 

 

1.4.2. Tervena vananemise kontseptsioon 

 

Tervena vananemine on protsess, mis algab sünniga ja lõppeb surmaga. Selle teekonna 

käigus omandatakse, arendatakse ja säilitatakse funktsionaalseid võimeid, mis võimaldavad 

heaolu terve elu vältel ja ka hilisemas eas. Funktsionaalne võimekus on seotud üldise 

tervisliku seisundiga; inimese loomuomaste iseärasustega, mis mõjutavad füüsilisi ja 

vaimseid võimeid; ja keskkondlike tingimustega, mille kaudu avalduvad erinevad mõjud.  

(WHO 2015: 28-29) 

WHO töötas välja tegevusplaani tervena vananemise jaoks aastateks 2021-2030 Healthy 

Ageing 2021-2030 (WHO 2018: 4) ja ÜRO kuulutas aastad 2021–2030 tervena 

vananemisele pühendatud aastakümnendiks (WHO 2021). Tegevusplaan sisaldab viit 

strateegilist eesmärki – rakendustegevusele pühendumine, vananemist toetava elukeskkonna 

arendamine (linnad ja kogukonnad), tervisesktori teenuste kohandamine vanemaealiste 

vajadustega vastavaks, pikaajalise hoolduse teenuse tugevdamine ning olukorra 

kaardistamise, monitoorimise ja uurimise mehhanismide parandamine (WHO 2018: 4). 

Tegevusplaani edukuse tagab erinevate sektorite vaheline koostöö, innovatsioon, 

tõenduspõhiste lahenduste kasutamine ja planeerimine. Maastikuarhitektuuri puudutavast 

vaatenurgast on eriti olulisel kohal väliruumiga tegelemine ja väliruumi lahenduste 

pakkumine. Vananemist toetavad eakatele füüsilist aktiivsust pakkuvad tegevused ja 

programmid, mis parandavad nende liikuvust ja jõudu, eriti olulisel kohal on rekreatiivsed 

tegevused (WHO 2002: 36-37).  

 



31 
 

1.4.3. Aktiivse vananemise kontseptsioon 

 

Vananevas ühiskonnas sõltub üldine heaolu tase eakate ühiskondlikust aktiivsusest ja 

seetõttu on hakatud rääkima eakate aktiivsest vananemisest (Emor 2015: 10). Aktiivne 

vananemine on protsess inimese vananemisest, mille käigus tõuseb elukvaliteet lähtuvalt 

optimaalsest tervisest, osalemise võimalustest ja turvatundest (WHO 2002: 12; WHO 2007: 

10).  

Aktiivse vananemise mõjuriteks on kultuuriruum ja inimese sugu; täiendavalt mõjutavad on 

ligipääs tervise- ja sotsiaalteenustele; keskkonna iseloom; käitumuslikud ja isiklikud 

iseärasused; sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid (WHO 2007: 10; WHO 2015: 5).  

Kultuuriruum loob baasi, kuidas vanemaealistesse suhtutakse, millised on ootused 

vanemaealistele ning mismoodi kujundatakse sise- ja väliruumi arvestades vanemaealistega 

(WHO 2007: 13).  

Sugu määrab enamasti füüsilise tugevuse vananedes, reeglina mehed ei kaota niipalju 

lihasmassi, kui naised ning seetõttu esineb vanemas eas kukkumisi rohkem just naiste seas 

(WHO 2007: 13).  

Vanemaealistel on suurema tõenäosusega eluea jooksul välja arenenud kroonilised haigused 

ja seetõttu on tõenäoline, et nad tarvitavad igapäevaselt teatavaid ravimeid ja käivad tihemini 

arsti juures (WHO 2007: 16). Vanemaealistel esineb suurema tõenäosusega mitu erinevat 

kroonilist haigust korraga (WHO 2007: 20).  

Meid ümbritsev keskkond mõjutab vananemist üsna märkimisväärselt. Toetavana mõjuvad 

piisav valgustus, tasane ja libisemiskindel teekate, laiad trepid käsipuudega, märgistatud 

servad jne (WHO 2007: 18).  

Naised toituvad tavapäraselt tervislikumalt ja mehed kipuvad rohkem alkoholi tarbima 

(WHO 2007: 15). Paljudel vanemaealistel on kartus kukkumise ees ja nad võivad selles 

hirmus piirata oma füüsilist aktiivsust ja liikumist (WHO 2007: 17).  

Sotsiaalseid tegevusi pakkuv väliruum toetab vaimset tervist ja ka füüsilist tervist (WHO 

2007: 18). Üksi elavad vanemaealised võivad olla majanduslikult kehvemas seisus ja kuna 
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naiste eluiga on meeste omast pikem, siis kipuvad olema just naised kehvemas seisus (WHO 

2007: 19). 

Aktiivne vananemine põhineb võimaluste pakkumise printsiibil, mis tähendab, et tuleb 

eemale liikuda vajaduspõhisusest ja pakkuda inimõigustest lähtuvalt võrdseid võimalusi 

kõigile. Aktiivne vananemine pakub võimaluse mõista inimese füüsilise, sotsiaalse ja vaimse 

heaolu tähtsust läbi kogu elukaare, et osaleda ühiskonnas vastavalt inimese soovidele, 

võimetele ja vajadustele ning pakkuda sealjuures kaitset, turvatunnet ja toetust. Aktiivsus 

viitab kestvale osalemisele kultuurielus, spirituaalsel ja vaimsel tasandil sotsiaalelus, mitte 

vaid aktiivsusele tööjõuturul ja majanduses. (WHO 2002: 12-13)  

Tervena vananemine on aktiivse vananemise üks põhieeldusi ja selle kontekstis on olulised 

nii vaimne, sotsiaalne kui füüsiline tervis (Sotsiaalministeerium 2013: 50).  

Eesmärgiks on vananeva inimese tervelt elatud aastate arvu pikendamine (autonoomsus ja 

iseseisvalt hakkamasaamine), elukvaliteedi parandamine (Sotsiaalministeerium 2013: 5-6; 

WHO 2002: 12) ja tagada võrdsed võimalused ühiskonna erinevates eluvaldkondades 

(kultuurilised, vaimsed, sotsiaalsed, majanduslikud aspektid) (Sotsiaalministeerium 2013: 5-

6). Inimesed elavad küll kauem, kuid nad ei ela enamasti tervena oma elu viimasel 

kolmandikul, seetõttu on oluline pikendada tervena elatud aega, et vanemaealised saaksid 

panustada rohkem ühiskonda vabatahtliku tegevuse ja töötamise kaudu ning olla rohkem 

kaasatud ja aktiivsed (WHO 2015: 49). Autonoomsuse ja iseseisvalt hakkamasaamise all 

peetakse silmas enda pesemist, iseseisvat söömist, WC kasutamist, iseseisvat kõndimist, 

poes käimist, kodutöösid ja söögitegemist (WHO 2002: 13). Olulisel kohal on sotsiaalse 

tõrjutuse ennetamine ja vähendamine, sotsiaalse aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse 

toetamine, tervet vananemist toetavate hoiakute ja eluviiside kujundamine 

(Sotsiaalministeerium 2013: 9).  

Aktiivse vananemise jaoks on tarvilik arendada poliitikaid ja programme, mis edendavad 

sotsiaalseid suhteid ning füüsilist ja vaimset tervist (WHO 2002: 12).  Tervislike eluviiside 

edendamist on võimalik teha keskkonnapoliitikate kaudu juhtides eluaseme trende, 

linnaplaneerimist ja ruumilist planeerimist tervikuna (WHO 2002:47-53).  

Maailma Terviseorganisatsioon on seisukohal, et kui tervisesüsteem, tööjõuturg, haridus- ja 

sotsiaalsüsteem toetavad aktiivset vananemist, siis on ühiskonnas oodata järgmisi muutusi: 

 vähenevad enneaegsed surmad tööealiste seas,  
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 väheneb puude ja krooniliste haiguste sagedus vanemas eas,  

 vanemaealiste elukvaliteet paraneb ja neil on positiivsem ellusuhtumine,  

 rohkem vanemaealisi osaleb vabatahtlikus tegevuses ja informaalses töös, mis 

puudutab pere, kogukonda ja ühiskonda, 

 väiksem surve erinevate kulude näol tervishoiusüsteemile ja hoolekandele. (WHO 

2002: 16) 

Aktiivsel vananemisel on WHO Aktiivse vananemise (Active ageing) raporti kohaselt kolm 

alustala, millel tugineb aktiivse vananemise edukus ja toimimine. Need on 

kaasamine/osalemine (ingl participation), tervis (ingl health) ja turvatunne (ingl security). 

Käesoleva töö teemast lähtuvalt on WHO raportis kirjeldatud lahendustest välja toodud vaid 

need punktid, mis puudutavad väliruumi. 

Kaasamine ja osalemine 

Olulisel kohal on tähenduslikud vabatahtlikud tegevused, eriti nende jaoks, kes tunnevad end 

kõrvalejäetuna tervise, sissetuleku või ligipääsetavuse tõttu. Eriti tähtis on suhtlemine 

erinevate põlvkondadega olles kaasatud kogukonna. (WHO 2002: 51-52) 

Tähtis on parandada vananemise ja vanemaealiste kuvandit ning muuta seda positiivsemaks. 

Vananemist tuleb kuvada realistlikult ja kuvandit saab edukalt parandada aktiivse 

vananemise võtmes. Oluline on ageismi ja diskreimineerimist täis stereotüüpe muuta.  

(WHO 2002: 51-52) 

Tervis 

Olulisim on füüsiline aktiivsus, mille taset tuleb hoida ja edendada, et säiliks jõud ja tahe. 

Tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele füüsilise tervise arendamise vajalikkuse kohta, 

abi võiks olla ka füüsilist aktiivsust tutvustavatest ja edendavatest tugigruppidest ja/või 

toetuskaaslastest. Samuti tuleb pakkuda taskukohaseid ja meeldivaid võimalusi liikumiseks, 

nt turvalised jalutusteekonnad ja pargid. (WHO 2002: 47-51) 

Turvatunne 

Turvatunde alla kuuluvad märksõnad nagu sotsiaalne turvalisus, sotsiaalne õiglus ja 

väärkohtlemine (WHO 2002: 52-53).  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vanemaealiste 

resolutsioonis on toodud, et vanemaealisel ja eakal on õigus säilitada iseseisvus ja 
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autonoomia maksimaalse võimaliku aja jooksul ning tema elukeskkond ja sotsiaalsüsteem 

peavad seda pakkuma (UN 1991: 2).  

Vananemise ja vanemaealiste kuvandi realistlikumaks ja positiivsemaks muutmisega on 

võimalik ennetada ja vähendada vanemaealiste väärkohtlemist (WHO 2002: 52-53).  

 

1.4.4. Inimene-keskkond sobivus 

 

Uuringud on näidanud, et teatavad baasvajaduste karakteristikud, mis elukeskkonnas 

esinevad, tõstavad vanemaealiste ja eakate üldist eluga rahulolu (Kahana et al. 2003: 443), 

vt joonis 3. Seega tuleb elukeskkonnas pakkuda rohkem neid omadusi, et suurendada heaolu.  

 

Joonis 3. Inimene, keskkond ja inimene-keskkond sobivus mõju vanemaealise ja eaka 

rahulolusse ja heaolusse (Kahana et al. 2003: 438). 
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Baasvajaduste karakteristikud on  

 Füüsilise keskkonna esteetika, mille alla kuuluvad ka haljastus ja korrastatud 

ümbruskond (Kahana et al. 2003: 443). 

 Ressursside kättesaadavus, mille alla kuuluvad ligipääs teenustele ja 

rekreatsioonialadele (Kahana et al. 2003: 444). 

 Turvatunne, mis väljendub vandalismijälgede vähesuses või puudumises keskkonnas 

suurendab rahulolu, vähendab ärevust ja stressi (Kahana et al. 2003: 445). 

 Meelte stimulatsioon või rahu ja vaikus. Eelistus ühe või teise järele oleneb 

eelistusest (nt linnalises keskkonnas elav inimene on harjunud rohkemate 

stimulatsioonidega, samas kui hajaasustuses elav inimene võib eelistada vaikust) aga 

ka vaimsest seisundist (Kahana et al. 2003: 445-446).  

 Homogeensus ja heterogeensus kogukonna vanuselises koosseisus. Mitmekesisus 

kogukonna ealises koosseisus meeldib vanemaealistele ja eakatele enam kui elada 

vaid oma vanuserühma kuuluvate elanikega samas piirkonnas. (Kahana et al. 2003: 

445-446) 

 Suhtlemine ja üksi olemine. Enim eelistati keskkondasid, mis pakkus võimalusi nii 

sotsiaalseks suhtluseks (kuulumise tunne) kui ka üksi olemiseks (järelemõtlemine ja 

reflekteerimine). (Kahana et al. 2003: 447) 

 

 

1.5. Rohealadega seotud teooriad 

 

1.5.1. Tähelepanu taastamise teooria 

 

Ward Thompson jt järeldasid oma uurimustööst, et inimese jaoks on rohealade kasutamise 

peamised põhjused taastamisvõimaluste otsimine, lõõgastumine, rahu ja vaikuse otsimine, 

värskes õhus viibimise soov (Ward Thompson et al. 2014: 17). Looduses viibimine kutsub 

inimeses esile positiivse emotsionaalse muutuse, mis on ülimalt oluline, kui inimest valdab 
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pidevast toas viibimisest tekkinud stiimulite vähesus, ängistustunne, ärrituvus, igavus ja 

motivatsioonipuudus (Rappe, Topo 2008: 232).  

Taastumine saab toimuda, kui keskkond pakub lummust, äraoleku tunnet, ulatuvust ja see 

vastab kasutaja ootustele (kooskõla). Lummus on tähelepanu taastumise alustala, sest vaid 

lummuse tekkides on võimalik suunatud tähelepanule puhkust anda. Teised kolm 

komponenti  suurendavad ja hoiavad lummust. Köidavad aga huvitavad keskkonna 

omadused, mida on võimalik tahtelise pingutuseta jälgida ja uurida. Äraoleku tunne tekib, 

kui suunatud tähelepanu ei ole tarvis kasutada ja koht, mida seda võimaldab, saab nimetada 

taastavaks. Äraoleku tunne võib olla nii otsene kui kaudne – füüsiliselt eemaldudes teise 

keskkonda aga ka sellesse keskkonnda sisenedes mõtetes mujale uidata. Ulatuvus 

iseloomustab avarat, mitmekesist ja rikast keskkonda, mis võimaldab inimesel end tunda, et 

on kui teises maailmas. Kooskõla seisneb ruumikasutaja ootuste ja soovide ühilduvuses 

keskkonna võimaldavusega. (Kaplan 1995: 172-173) 

Bonaiuto ja Alves (2012) käsitlevad keskkonna sobivuse aspekti lähemalt ja väidavad, et 

keskkonna sobilikkus kujuneb igapäevaste inimese tegevuste ja keskkonna omaduste  

interaktsiooni kaudu. Keskkonna sobivus või mittesobivus on inimese jaoks erinev 

eluvaldkondade kaupa (nt kodu, töö, vaba aeg jne) sõltudes erinevatest komponentidest: aeg, 

koht, inimese vanus, sugu, erinevad sotsiaalsed aspektid ja keskkonna omadused, millele 

inimene on avatud. Elukvaliteet kujuneb koduse elukeskkonna võimaldavusest (füüsilisest 

ruumilisest olemusest, sotsiaalsest struktuurist ja ajalisest komponendist – nö õigel ajal õiges 

kohas) ning toetava elukeskkonna infrastruktuur võimaldab igapäevaste toimetuste edukat 

sooritust. (Bonaiuto, Alves 2012: 278-279) 

Suunatud tähelepanu kasutamine toimub tahteliselt, selle kasutamine nõuab vaimset 

pingutust. Sundimatu tähelepanu kasutamine toimub mittetahteliselt ja see ei nõua vaimset 

pingutust. Tähelepanu taastamise teooria kohaselt toetab tähelepanu taastamist vaimsest 

väsimusest ja kurnatusest sundimatut tähelepanu lummav (rikkalikult köitev) looduslik 

keskkond (Kaplan, Kaplan 1989 ref Roe et al. 2013: 4087). Suunatud tähelepanu kasutamisel 

on võimalik saavutada taastumine vaid pinnapealsel tasandil ja osaliselt (Staats 2012: 540). 

Suunatud tähelepanu taastamiseks on tarvis sellele puhkust anda nii, et seda ei pea kasutama 

ning taastumisele aitab kaasa esteetiline keskkond, millest arusaamine nõuab vähe tahtelist 

pingutust (Kaplan 1995: 172). Taastav keskkond peab olema avar, mitmekesine ja rikas ning 

võimaldama inimesel end tunda, kui teises maailmas (Kaplan 1995: 173). Võimalikuks 
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osutub elu üle järelemõtlemine, arutlemine muremõtete ja isiklike probleemide üle ning neile 

leevenduste või lahenduste leidmine (Staats 2012: 540).  

Taastavas keskkonnas ei pea alati füüsiliselt kohal viibima, võimalus on ka haljastust 

kaugemalt vaadelda (vaade aknast) ja kogeda (rekreatsiooniala) ilma ise sekkumata 

(Brascamp, Kidd 2004: 145), piisab ka lugupidavast suhtumisest loodusesse ja passiivselt 

aiandusse kaasatud olemisest, et tähelepanu taastada ja rahutunnet tekitada (Rappe 2005: 

12). Keskkonna võib sotsiaalne aspekt taastavaks muuta aga seda ka teatavatel tingimustel 

vähem taastavaks muuta (Staats 2012: 548). See on seotud ruumikasutaja ootuste ja soovide 

ühilduvusega keskkonna võimaldavusega (Kaplan 1995: 172-173), kui kasutaja eelistab 

seltskonda, siis koos kellegagi keskkonnas viibimine mõjub taastavamalt kui üksi 

keskkonnas olles ning soovides üksi olla mõjub üksinda keskkonnas viibimine taastavamalt 

kui seltskonnas – kuid keskkond peab võimaldama nii seltskondlikku kogunemist kui 

segamatult üksi olemist (Staats 2012: 548). 

Dunnett ja Qasim uurisid 2000. aastal koduaedade kasutust ja läbiviidud küsitlusest selgus, 

et aia olulisus seisnes eelkõige meeldiva keskkonna loomises ja lõõgastumise 

võimaldamises, mõnevõrra vähem eeldasid küsitletud, et aed pakub värskes õhus viibimise 

ja füüsilise aktiivsuse võimalust ning rõõmu taimede kasvatamisest (Dunnett, Qasim 2000: 

42-43). Aias viibimist hindasid kõige kõrgemalt värske õhu ja füüsilise aktiivsuse tõttu 55-

aastased ja vanemad inimesed, samuti hindas sama vanuserühm aias toimetamist ja aiandust 

parimaks vaba aja veetmise võimaluseks (Dunnett, Qasim 2000: 42) ning aiatöösid heaks 

füüsiliseks koormuseks (Dunnett, Qasim 2000: 43-44). Naised hindasid aias veetmist heaks 

võimaluseks sotsialiseerumiseks, kuna sais naabritega suhelda, samas mehed ei pidanud 

suhtlemist kuigivõrd oluliseks (Dunnett, Qasim 2000: 42). Naised veetsid kauem aega aias 

toimetades kui mehed (Dunnett, Qasim 2000: 42). Chu jt (2021) poolt läbiviidud uuringust 

nähtub, et aiandusega tegelemine suurendas lootusetunnet ja motiveeris eakaid seadma 

tulevikuks uusi eesmärke (Chu et al. 2021: 22). 
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1.5.2. Stressi maandamise teooria 

 

Kui inimene saab looduslikust keskkonnast visuaalselt ja tunnetuslikult stimuleeritud, siis 

see mõjutab tema psühholoogilist seisundit ja vähenevad stressiga seonduvad tunded nagu 

hirm ja ärevus ning stress tervikuna taandub (Ulrich et al. 1991: 224-225). 

Looduskeskkonnas liikumise tulemusel väheneb viha ja ärrituvus (Hartig et al. 2003: 120) 

ning seal viibimine on seostatud tuju paremaks muutumisega, suurema keskendumis- ja 

sooritusvõimega (Van den Berg et al. 2003: 143). Alati ei pea aga keskkonnas füüsiliselt 

kohapeal viibima, näiteks loodusest mõtlemine ja passiivne kaasatus (vaatlemise kaudu 

aiandusse kaasatud olemine) alandavad stressitaset ning viivad vaimsuse ja rahutundeni 

(Rappe 2005: 12). 

On andmeid, et inimesel on enesehinnanguline stressitase madalam ja heaolu suurem, kui 

eluaseme naabruskonnas on rohkem rohealasid ning stressitase on kõrgem ja heaolu 

väiksem, kui rohealasid on vähem (Ward Thompson et al. 2012: 226). Roe jt uurimisrühm 

mõõtis stressihormooni kortisooli taset seoses rohelise väliruumi mõjuga inimesele ja nad 

tuvastasid, et see oli madalam neil, kel oli juurdepääs rohealadele või looduslikule 

keskkonnale ning kõrgem kortisooli tase oli neil, kel oli ligipääs piiratud (Roe et al. 2013: 

4093). Kusjuures naistel täheldati suuremat tundlikkus rohealade puudumisest tingitud 

stressihormoonitaseme tõusule võrreldes meestega (Ward Thompson et al. 2014: 19; Roe et 

al. 2013: 4094, 4097).  

Stressitase mõjutab keskkonnaeelistusi, millest tulenevalt hajevil ja stressis inimesed 

eelistavad keskkonda, mis on potentsiaalselt taastavama toimega ning sellest lähtuvalt 

eelistatakse pigem looduslikumat keskkonda (Van den Berg et al. 2003:144). Rohelises 

väliruumis viibides ei ole tarvidust keeruliste kognitiivsete tõlgenduste järele, keskkond on 

mõistetav ja eakas saab selles viibida katsumusteta tundes end nii, et ta saab elu ja endaga 

hakkama (Rappe, Topo 2008: 244). 

Taastavate omadustega keskkond peab olema turvatunnet tekitav (ei ohusta ega tekita 

ohutunnet) ning omavad teatud struktuurset ülesehitust – homogeensed tekstuurid (nt eluta 

materjal), grupid (nt taimestus), fookuspunktid (nt vaatesihid), maa-ala tasasus (mis aitab 

silmamõõdu abil vahemaasid mõõta) ja suured tasaveelised veekogud (Ulrich 1983: 98-105). 
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2. METOODIKA 

 

Käesolevast peatükist saab ülevaate, milliste sammudega alustati kirjandusülevaate 

koostamist, kuidas töö käik edasi kulges ja mismoodi väliruumi lahendusettepanekuteni 

jõuti. Vaata protsessi skeemi jooniselt 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Tööprotsessi skeem (autorijoonis) 
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2.1. Teoreetiline osa  

 

Eesmärk oli leida erinevaid teemaga seonduvaid teadusartikleid, uuringuid, arengukavasid, 

strateegiadokumente, statistikat ja muid aruandeid.  

Otsingu andmebaasidena kasutati Science Direct, Google Scholar, Research Gate, JSTOR 

Platform, Statistikaameti andmebaasi ning lisaks ka Google otsingumootorit.  

 

Esimene etapp 

Ülalnimetatud andmebaasidest otsiti materjale märksõnade alusel.  

Märksõnadena kasutati „senior playground“, „seniors’ playground“, „older adult 

playground“, „senior fitness“, „outdoor fitness“, „senior outdoor fitnrss“, „inclusive play“, 

„inclusive playground“, „inclusive fitness“, „cognitive functioning“, „cognitive decline“, 

„cognitive impairment“, „sedentary lifestyle“, „sedentary behavior“, „preferenace for 

environmental attrubutes“, „quality of life“, „neighbourhood open space“, „supportiveness 

of neighbourhood environemnet“, „supportive outdoor activity“, „green space“, „green 

space quality“, „green space and stress“, „perceived stress reduction“, „restorative 

environment“, „horticultural therapy“, „horticultural activity“, „urban foor production“, 

„well-being in urban areas“, „mental health in urban areas“, „nature-based activities“, 

„attitudes toward aging“, „therapeutical environment“, „environments for people with 

dementia“, „environments for people with Alzheimer“, „Alzheimer garden“, „active ageing“, 

„healthy ageing“, „age-friendly city“, „age-friendly community“, „ageing and health“, „fall 

prevention“, „ageing trends“, „rahvastiku vananemine“, „ rahvastikuprognoos“, 

„innomaja“, „vananemine“, „vanussurve“, „aktiivne vananemine“, „aktiivsena 

vananemine“, „vanemaealise tervis“, „vanemaealise toimetulek“, „hooldekodu väliruum“, 

„dementsus“.  

Leitud materjalide edasise kasutamise otsuse langetamine oli kaheetapiline. Esmalt 

analüüsiti pealkirja ja märksõnasid, kui need sisaldasid ülalmainitud huvialuseid 

otsingusõnu, siis liiguti edasi teise etappi, milleks oli lühikokkuvõtte ja/või kokkuvõttega 

tutvumine, et selgitada välja võimalik panus töösse.  



41 
 

Valikukriteeriumiteks olid:  

 vanemaealiste ja eakate olukord ning toimetulek maailmas ja Eestis, 

 vananeva ühiskonna tulevik, 

 seosed väliruumi ja eakate vahel, 

 vananemisega seotud teooriate ja väliruumi seosed, 

 rohealadega seotud teooriad. 

 

Teine etapp 

Otsingutel leitud materjalide läbitöötamisel leiti viidetest uusi artikleid juurde, mis samuti 

ülesse otsiti ja töösse haarati. Teist etappi korrati mitmel korral, kuna allikatest leiti palju 

uusi materjale. 

Leitud materjalidele (teadusartiklid, uuringud, arengukavad, strateegiadokumendid, 

statistika ja aruanded) tuginedes koostati mõistete osa, sissejuhatus ja kirjandusülevaade, 

et luua taustsüsteem teema olulisuse mõistmiseks, antud teemal seni tehtud tööst ülevaate 

saamiseks ning käesolevaks töö jaoks olulise teoreetilise aluse seadmiseks.  

 

 

2.2. Praktiline analüütiline osa  

 

2.2.1. Trendid 

 

Järgnevalt keskenduti ajalooliste trendide väljaselgitamisele Eestis. Selleks uuriti tänapäeva 

vanemaealiste (50-69-aastased) ja eakate (alates 70-aastased) noorusaja eluolu tingimusi, 

mis Maikovi (2011: 50) kohaselt on olulised mälu ja mälestuste ärgitamise kaudu tema 

identiteedi loomiseks. Et hilisemas töö valmimise etapis vanemaealistele ja eakatele 

suunatud väliruumi lahendused välja pakkuda, siis tuleb ala kasutajat mõista nii ajaloolise 

kui ühiskondliku (kasvatusliku-kultuurilise) taustsüsteemi seisukohast.  
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Noorusajana käsitleti inimese 20.-30. eluaastaid, mis põhineb vestlustest töö autori ema ja 

isaga (sündinud vastavalt 1948. ja 1941. aastal), kes oma eredamate mälestuste ja 

meenutustega jutustavad kooliajast (kui ta oli 20. aastates), oma esimesest töökohast (20. 

aastad ja 30. aastad) ja tolleaegsetest kollektiivsetest koosviibimistest. Sellest järeldati, et  

● 50-69-aastase jaoks oli noorusaeg vahemikul 1980.-2000. aastad. 

● 70-aastase ja vanema jaoks oli noorusaeg vahemikul 1960.-1980. aastad. 

Ajalooliste trendide kohta materjalide otsingul kasutati Tallinna Ülikooli Akadeemilise 

Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA süsteemi, mis koondab digiteeritud 

teaduskollektsioone ja perioodikat.  

Keskenduti töös oluliste kümnendite uurimisele mitmete oluliste nõukogude perioodil 

ilmunud ajalehtede ja ajakirjade kaudu. Käesoleva töö seisukohast osutusid olulisteks 

ajalehed Edasi, Kultuurileht, Noorte Hääl, Nõukogude Õpetaja, Rahva Hääl, Päevaleht, 

Reede, Sirp, Sirp ja Vasar, Sõnumileht, Õhtuleht, Õpetajate Leht; ajakirjad Eesti 

Kommunist, Eesti Loodus, Ehitus ja Arhitektuur, Kino jt.  

 

Esimene etapp 

E-TERA otsingu märksõnadena kasutati „haljastus“, „puhkenurk“, „heakorrastamine“, 

„tervisesport“, „harrastamine“, „mänguväljak“, „mänguvahend“, „spordiinventar“, 

märksõnadena kasutati ka valdkonda mõjutanud inimeste nimesid „Aleksander Niine“, 

„Ethel Brafmann“, „Aino Aaspõllu“, „Ülle Grišakov“, „Heldur Sander“, „Olev Abner“. 

Kasutati ka märksõnu „õueaed“, „pärisaed“, „pink“, „aiamööbel“, „kodu kaunistamine“, 

„jõudeaeg“, „seltskonnamäng“, mis ei andnud antud töö seisukohast olulise panusega 

tulemusi. 

Materjalide valikukriteeriumid olid: 

 sisaldab selgitusi/fotosid/skeeme vaba aja veetmise kohta, 

 sisaldab selgitusi/fotosid/skeeme erinvate vaba aja veetmise alade (mängualad, 

rekreatsioonialad jt) rajamispõhimõtete kohta, 

 sisaldab selgitusi/fotosid/skeeme haljastuslahenduste rajamispõhimõtete kohta, 

 sisaldab selgitusi/fotosid/skeeme haljastuse liigilise koosseisu soovituste kohta, 

 sisaldab suhtumise peegeldusi/arutlusi vanemaealistesse ja eakatesse. 
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Teine etapp 

Ka seda tööd tehti kaheetapiliselt. Esmalt leiti E-TERA otsingu märksõnade abil materjale 

ning seejärel nendega tutvudes tekkis juurde uusi otsingusõnasid, mis olid tolleaegses 

sõnavaras iseloomulikud sõnad, nt „puhkenurk“, „heakorrastamine“, „õueaed“, „pärisaed“, 

„kodu kaunistamine“, „jõudeaeg“ ning mille alusel tehti lisaotsinguid. Lisamaterjalide 

töösse hõlmamisel olid valikukriteeriumid samad, mis esimeses etapis. 

 

 

2.2.2. Väliruumi projekteerimise kriteeriumid 

 

Eesmärk oli kokku koondada nõuded, mis toetavad vanemaealise ja eaka iseseisvat 

hakkamasaamist. Selleks koondati kokku teoreetilises osas leitud materjalides 

(teadusartiklid, uuringud, juhendid, arengukavad, strateegiadokumendid ja aruanded) toodud 

uuringute tulemused, nõuanded ja disainisoovitused. Kriteeriumitesse ei hõlmatud 

seadustest, määrustest ja standarditest tulenevaid nõudeid, kuna need on nagunii 

kohustuslikud (standardid soovituslikud).  

Kriteeriumid koostati tabelina, rühmitades nõuded erinevate väliruumi projekteerimise 

seisukohast oluliste omaduste alusel. Kriteeriumid jagati viide rühma – üldised nõuded 

ruumiloogikale, nõuded roheruumile, nõuded väliruumi funktsioonidele, ruumikasutajale 

vajalike võimaluste pakkumine ning nõuded väikevormidele ja inventarile, mille alla 

koondati erinevate märksõnade kaupa kriteeriumid. 

Koostatud tabel on osa praktilisest osast ning samaaegselt ka osa käesoleva magistritöö 

tulemusest, kuna antud kriteeriume on võimalik kasutada iseseisvalt projekteerimise 

lähteülesandena.  

Järgnevalt kasutati projekteerimiskriteeriumeid vanemaealistele ja eakatele mõeldud 

väliruumi lahenduste analüüsimiseks. 
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2.2.3. Väliruumi lahenduste analüüs 

 

Kogupere mänguväljakud ja välitreeningalad Eestis 

Eestis 

Välitreeningalade ja kogupere mänguväljakute näidete väljaselgitamiseks tehti päring Eesti 

suurimate kohalikele omavalitsustele (telefonikõned valdkonna spetsialistidele Tallinna 

linnas, Viimsi vallas, Pärnu linnas) ja paluti infot parimate näidete kohta omavalitsuses. 

Parima näite all on mõeldud kohaliku omavalitsuse uhkust projekti õnnestumise üle ja selle 

subjektiivset heaks näiteks pidamist. Nimetatud näited kirjutati ülesse, seejärel tutvuti 

projektidega kohapeal ja/või Google Streetview vahendusel. Samuti otsiti analüüsi tarbeks 

näiteid ja infot projektide kohta internetist erinevate registrite kaudu (Eesti Spordiregister 

https://www.spordiregister.ee ja Fit24 https://fit24.ee), Ehitisregistri vahendusel, küsiti 

projekte kohalikult omavalitsuselt ja/või otse projekteerimisettevõtte käest.  

Valikukriteeriumid, mille alusel näide hõlmati töösse, olid järgmised: 

 võrreldavus lähtuvalt rajamisajast (rajatud ja/või täiendatud ja/või uuendatud viimase 

kolme aasta jooksul), 

 olemas joonised ja/või pildi- ja/või videomaterjalid väliala ilmestamiseks või nende 

puudumisel käidi kohapeal, 

 võrreldavus lähtuvalt funktsioonist (välitreeningala ja kogupere mänguväljak), 

 võrreldavus paiknemise poolest (paiknemine tiheasustusalas ja/või mõne teise 

funktsiooniga ala läheduses/koosseisus). 

Projekte analüüsiti lähtuvalt eelmises etapis koostatud väliruumi projekteerimise 

kriteeriumitele. Kuna enamik projekte ei olnud kättesaadavad, siis lahenduse kontseptsiooni 

ja paljusid teisi aspekte ei saanud hinnata ning hinnati neid aspekte kriteeriumitest, mis oli 

võimalik. 

Koostati tabelanalüüs, milles analüüsiti väliala tuumikomadusi, milleks on inventari 

koosseis, funktsioon ja paiknemine, turvalisus ja eraldatus, päikese eest varju andmise 

lahendus, tugifunktsioonide ja haljastuse olemasolu jt omadused. Võrrelduna 
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teaduskirjanduse soovitustega (väliruumi projekteerimise kriteeriumid) tehti järeldused 

lahenduste kohta ja toodi välja levinud omadused Eesti senise praktika kohta. 

 

Maailmas 

Maailma seeniorite treeningalade ja kogupere mänguväljakute näidete väljaselgitamiseks 

tehti Google otsingumootorist otsinguid erinevate märksõnadega. Märksõnadena kasutati 

„seniors’ playground“, „senior playground“, „senior play“, „inclusive playground“, 

„inclusive play“, „senior fitness“, „playground for elderly“, „elderly fitness“, „inclusive 

fitness“.  

Valikukriteeriumid, mille alusel näide hõlmati töösse, olid järgmised: 

 materjalide juures olid joonised ja/või pildi- ja/või videomaterjalid väliala 

ilmestamiseks,  

 võrreldavus lähtuvalt funktsioonist (välitreeningala ja kogupere mänguväljak), 

 võrreldavus paiknemise poolest (paiknemine tiheasustusalas ja/või mõne teise 

funktsiooniga ala läheduses/koosseisus). 

Koostati tabelanalüüs, milles analüüsiti väliala tuumikomadusi, milleks on inventari 

koosseis, funktsioon ja paiknemine, turvalisus ja eraldatus, päikese eest varju andmise 

lahendus, haljastuse olemasolu jt omadused. Võrrelduna teaduskirjanduse soovitustega 

(väliruumi projekteerimise kriteeriumid) tehti järeldused lahenduste kohta ja toodi välja 

levinud omadused maailma praktikas. 

 

Hooldekodude väliruum ja teraapiaaiad avalikus ruumis 

Eestis 

Eesti hooldekodude ja tervishoiuasutuste välialade näidetena analüüsiti projekte, mis said 

toetust 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud meetmest „Teenusekohtade 

kohandamine dementsusega inimestele“.  

Projektidega tutvuti Ehitisregistri vahendusel ja/või küsiti projekte kohalikult omavalitsuselt 

ja/või otse projekteerimisettevõtte käest.  
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Väliruumi projektidest koostati tabelanalüüs, milles analüüsiti väliala tuumikomadusi, 

milleks on jalutusraja paiknemine, erinevate tegevuste võimaldamine, kogunemiskohtade 

olemasolu, turvalisus ja eraldatus, päikese eest varju andmise lahendus, haljastuse olemasolu 

ja omadused jt omadused. Võrrelduna teaduskirjanduse soovitustega (väliruumi 

projekteerimise kriteeriumid) tehti järeldused lahenduste kohta ja toodi välja levinud 

omadused Eesti praktikas. 

 

Maailmas 

Maailma näidetena kasutati C. C. Marcus ja N. A. Sachs raamatus Therapeutic Landscapes 

nimetatud näiteid, mis on autorite poolt nimetatud parimateks näideteks, kuna arvestavad 

ruumikasutaja iseärasustega, pakuvad tuge vaimsele ja füüsilisele tervisele ning on kaasavad 

ja võimaldavad.  

Väliruumi projektidest koostati tabelanalüüs, milles analüüsiti väliala tuumikomadusi, 

milleks on jalutusraja paiknemine, erinevate tegevuste võimaldamine, kogunemiskohtade 

olemasolu, turvalisus ja eraldatus, päikese eest varju andmise lahendus, haljastuse olemasolu 

ja omadused jt omadused. Võrrelduna teaduskirjanduse soovitustega (väliruumi 

projekteerimise kriteeriumid) tehti järeldused lahenduste kohta ja toodi välja levinud 

omadused maailma praktikas. 

 

 

2.2.4. Väliruumi lahenduse ettepanekud 

 

Tulenevalt püstitatud eesmärgist pakkuda vanemaealistele ja eakatele easõbralikke 

välirummilahendusi, koostati lähtuvalt ajaloolistele trendidele kasutaja kirjeldus ehk 

persoona kirjeldus. Selleks kasutati Priit Kallase (DreamGrow Digital OÜ) poolt 

väljatöötatud Persoona loomise põhimõtteid. Persoona nimedena kasutati Statistikaameti 

andmeid Nimede statistika. Populaarsed eesnimed sünniaasta järgi (Statistikaamet 2021). 

Andmete kohaselt anti 73-aastasele eakale 1946-1950. aastal sündinutele antud levinum 
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Eestipärane nimi Sirje ja 60-aastasele vanemaealisele 1961-1965. aastal sündinutele antud 

levinum Eestipärane nimi Ülle. 

Kuna käesolev töö ei tegele üldiste linnaruumi planeeringuliste probleemidega, vaid 

väiksemas mastaabis üksiku(te) kinnistu(te)ga, siis projektala valikul lähtuti tüüpsetest 

kortermajade linnaosade kinnistustruktuurist. Kortermajad on Eestis valdavalt viiekordsed, 

esineb ka väikesema ja suurema korruste arvuga kortermajasid. Enamasti on kortermajade 

kinnistud väga väikesed piirdudes vaid hoonealuse maaga ja kuni mõnemeetrise 

kontaktalaga. Projektala proportsioone arvestati lähtuvalt projekteerimise kriteeriumidele. 

Eesmärk on Eestis elavat vanemaealist ja eakat väliruumi kasutajat üldises plaanis 

ühiskondliku kasvatusliku-kultuurilise taustsüsteemi seisukohast mõista, seetõttu 

detailsemat projektala analüüsi töös ei kajastata, kuigi üldjoontes kasutati Kevin Lynch’i 

(1960) keskkonnaanalüüsi meetodit.  

Kontseptsiooni loomisel lähtuti väliruumi projekteerimise kriteeriumidest ja väliruumi 

lahenduste analüüsist püüeldes optimaalseima lahenduse poole piiratud ruumi tingimustes. 

Taimede nimekirjade koostamisel lähtuti ajaloolistest trendidest, raamatute Roheteraapia 

soovitusnimekirjast, Eesti ravimtaimed I, II ja III osa nimekirjadest ning meelteaia taimede 

puhul veel lisaasjaolust, et nimekirjad ei sisaldaks mürgiseid, allergiat põhjustada võivaid ja 

mesilasi ligimeelitavaid taimi. Taimede mürgisuse, allergiat põhjustamise ja mesilaste 

meelitamise kindlakstegemisel kasutati raamatuid Eesti ravimtaimed I, II ja III osa; OÜ 

Aiasõber kodulehte; Facebooki lehe „Loodustoit“ infot ja google otsingumootorit. 
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3. AJALOOLISED TRENDID  

 

3.1. Eakate noorusaeg (70-aastase ja vanema jaoks 1960.-1980. aastad) 

 

3.1.1. Vaba aja veetmise tavad 

 

3.1.1.1. Puhkealad, tervisesport ja koos tegemine 

 

1960. aastatel levis üleriigiline üleskutse asutuste ja ettevõtete väliruumi korrastamiseks, 

mille raames enim tegeleti puude-põõsaste istutamise, muru külvamise ning puhkenurkade 

rajamisega (Kuldvere 1962; Kurvits 1966), vt joonised 5 ja 6. Loomulikult tegeleti ühiselt 

ka nende alade hooldamisega (Saare 1969), vt joonis 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  5. Puhkenurk ettevõtte territooriumil (foto M. Kasemets, artiklist Bergman 1972). 
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Joonis  6. Saku sovhoosikeskuse puhkenurk elumajade vahel (foto artiklist, Valdes 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  7. Asutuse territooriumi korrastamine (foto artiklist, Saare 1969). 

 

Asutuste ja ettevõtete ülesandeks (riiklikul tasandil) seati töötajate tervise edendamine, mis 

tähendas, et vastavate instruktorite juhendamisel tegelesid kollektiivid ühiselt pallimängude 

või muu tervisespordiga (Kuldvere 1977; Kuuskmäe 1979), samuti võisteldi teiste 
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kollektiividega (Kuldvere 1977), vt joonis 8 ja 9. Hallik (1971) nimetab enimlevinud 

tervisepordi aladena jooksmine, kõndimine, suusatamine, uisutamine, jalgrattasõit, võrkpall, 

korvpall, tennis, jalgpall (Hallik 1971), matkamine, orienteerumine (Jürine 1976). Samuti 

peeti oluliseks luua avalikku ruumi võrkpalli- ja korvpalliplatse (Murd 1961). Vaba aja 

veetmine sportides oli väga populaarne, riiklikul tasandil tehti üleskutseid ettevõtete ja 

koolide hoovidesse paigaldada erinevaid väliruumi treeninginstrumente (vt joonis 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  8. Sovhoostehnikumide vaheline korvpallivõistlus (foto artiklist, Noorte Hääl 1969)  
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Joonis  9. Lauatennise turniir (joonis artiklist, Püvi 1974, illustratsiooni autor Edgar Valter)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  10. Ühistööna valminud turnimisatraktsioon kooliõuel (foto Tõnu Kalle, artiklist 

Tuisk 1989). 
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1970. aastatel said hoo sisse erinevad sporditared ning kultuurimajadest eraldiseisvad ja 

vähemametlikud klubimajad, kus käidi mängimas erinevaid seltskonnamänge ja olenevalt 

hooajast tehti ka tervisesporti (Aluvei 1972). 

Tervisespordiradasid rajati looduskaunitesse kohtadesse mere äärde ja metsa, üleskutseid 

liikumiseks tehti ajakirjanduse kaudu ja töökohapõhiselt kollektiivse liikumise ärgitamiseks 

(Hallik 1978). Tervisespordiradasid ei rajatud mitte vaid linnaäärsetele loodusalade, vaid ka 

linna sisse, et liikumisvõimalused oleksid kõigile kättesaadavad. Tartu linna rajatud 

terviserada (vt joonist 11) sisaldas ka võimlemisvahendeid (vt joonist 12), mis olid 

paigutatud rajale lisakoormuse andmiseks ning infotahvlid sisaldasid ka juhiseid 

võimlemisvahendite kasutusviiside ja kasutussageduse kohta (vähemalt 2-3 korda nädalas) 

(Matjus 1978). 

 

Joonis  11. Tartu terviseraja plaan (skeem artiklist, Matjus 1978). 
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Joonis  12. Tartu tuberkuloosihaigla parki rajatud terviserada (foto artiklist, Raud 1977). 

Propageeriti õues olemist ja õues aja veetmist. Lapsed kelgutamas, vt joonis 13. 

 

 

 

 

 

 

Joonis  13. Lapsed kelgutamas (foto artiklist, Lasting 1976).  

 

3.1.1.2. Haljastus 

 

1957. aastal tehti esmakordne üleskutse koduümbruse kaunistamiseks (Braun 1961), iga-

aastaselt pärast seda ja eriti 1960. aastatel tehti üleskutse ning korrastati kortermajade ja 

ettevõtete hoove. Eesmärgiks võeti eluhoonete vahelise piirdeaedade eemaldamine (Braun 

1961), lagunenud kuuride lammutamine, prügi äravedu ning ilupõõsaste, ronitaimede, 
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paekivi ääristega lillepeenarde (vt joonis 14), muru ning kvartalisisesele alale ühise 

puhkenurga (Barth 1961) ja mänguplatsi loomine (Braun 1961).  

 

 

 

 

 

 

Joonis  14. Koduõue istutusalade peenraservad (foto artiklist, Ehitus ja Arhitektuur 1971).  

 

Ilusa koduõue koosseisus on muru, lillepeenrad, lehtla ja hubane istumiskoht (Karja 1972), 

mille juurde kuulub paviljon, mille seintel looklevad metsviinapuud ja elulõngad (Hallvee 

1961) või varikatus kaminaga (Karja 1972; Roonurm 1968). Olulise haljastusliku objektina 

mainitakse veel kiviktaimlat (Karlson 1967). 

Koduõue puhkealas (ehk eluaias) veedetakse vaba aega, selline aed peaks olema avatud 

päikesele (vt joonis 15) ja seetõttu paiknema lõuna ja lääne suunas. Keskmes on avatud 

murupinnad ja ala ääristavad erinevad istutusalad – puudest, põõsastest ja püsikutest. 

Madalaid põõsaid soovitatakse kasutada koos püsikutega ning paigutada istumiskoha vastu 

vaatemänguks, puid-põõsaid piirdeaedade varjamiseks. Istumiskoht võib olla terrass või 

murusse laotud kiviplaatidest ala, selle saab privaatseks muuta põõsarühmade, 

vääntaimedega võreseina või müüri abil. Üksik pink võib paikneda ka mõne suurema puu 

all (vt joonis 16). Päikeselisse kohta soovitatakse ka väikest veekogu või sulistusbasseini 

ning ilustamiseks mõnd skulptuuri või aiavaasi. Veel juhitakse tähelepanu valgustusele 

puhkealal, soovitatakse valgustada kas välikamina abil või välivalgustitega. (Mitt 1967) 
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Joonis  15. Suvila terrassil paiknev puhkenurk (foto artiklist, Drikkit 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  16. Puhkenurk majarahva oma tehtud aiamööbliga (foto artiklist, Nittim 1962). 

 

Kooliõuel on ilupuude ja ilupõõsaste rühmad, viljapuud ja marjapõõsad, muru, bassein, 

välikamin, aiamaja ja skulptuurid murualadel (Metsaorg 1971). 
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Viktor Masing koostas kriteeriumid keskkonnakaitselistele nõuete vastavale haljasalale. 

Tuule, müra ja tolmu eest kaitsev haljasala peab olema piisavalt tihe, et see toimiks. Sellises 

väikeses metsatukas tekib iseloomulik mikrokliima ja see pakub lindudele jm elustikule 

varjumis- ja pesitsusvõimalusi, olulisel kohal on hekid ja põõsarühmad. Haljasala peab 

olema vaheldusrikas – pöetud murud kõrvuti poollooduslike aladega, puusalud põõsaste 

rühmadega, käänuliste kaldajoonte ja roosaartega veekogudega. Haljasalal peab olema 

vaiksemaid kohti, kuhu teerada ei vii ja kus saab omaette olla. Elamurajoonis paikneva 

haljasala ülesandeks on lõhkuda tuulekoridore, kuid siiski tagada puhas õhk. Haljasalad 

peavad omavahel olema ühendatud ja omakorda ühendatud linnaümbruse haljasvööndiga, 

nende kaudu on ühenduses linna- ja maaloodus, mida mööda saavad taime- ja loomaliigid 

levida. (Masing 1978) 

Istutustes eelistada kodumaiseid puude liike, valida üks lehtpuu liik (nt kase [Betula], vahtra 

[Acer], tamme [Quercus], pihlakas [Sorbus] liike), mida kasutada gruppidena ja seda 

täiendada 3-6 puust koosneva okaspuude rühmaga (Brafmann 1967). Ilupõõsaid istutada 

rühmiti territooriumi piirdeks, istepinkide lähedusse, muruala nurkadesse, teede äärde ja 

sobimatute vaadete varjamiseks (Brafmann 1967). Liigiliselt soovitatakse ilupõõsastest 

forsüütia (Forsythia), ebaküdoonia (Chaenomeles), enelad (Spiraea), pargiroosid (Rosa), h. 

sirel (Syringa vulgaris) ja ungari sirel (Syringa josikaea), villane lodjapuu (Viburnum 

lantana), harilik kukerpuu (Berberis vulgaris), suur läätspuu (Caragana grandiflora), must 

aroonia (Sorbaronia mitschurinii) (Brafmann 1967). Populaarsed on veel roosid (Rosa), 

gladioolid (Gladiolus), hüatsindid (Muscari), krookused (Crocus), nartsissid (Narcissus), 

lumikellukesed (Galanthus) ja liiliad (autori märkus: mitu erinevat perekonda) (Kuldvere 

1966). 

 

3.1.1.3. Väikevormid 

 

Ajalehe väljaannetes arutletakse aiamööbli hea stiili üle, heade näidetena nimetatakse nii 

puidust kui plastmassist aiamööblit (Ilves 1982). Tuvastatud fotode põhjal võib väita, et 

puidust väikevorme esines rohkem, ilmselt on see seotud materjalikäsitsemise lihtsusega – 

puidust on lihtne ise teha. Puidust aiamööbli puhul juhitakse tähelepanu värvimoele – 

kollane, pruun ja punane (Ilves 1982).  
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Laste mänguväljaku eesmärk on pakkuda võimalusi õues mängimiseks ja õues liikumiseks 

(vt joonis 17), nt loovust toetavad mänguvahendid, tasakaalu arendavad mänguvahendid, 

pugemis- ja ronimisvahendid (vt joonis 18), pallimänguplatsid (Kelder 1969). Laste 

mängualale soovitatakse 1980. aastatel vanast traktorikummist või puidust liivakasti 

tagasihoidlikes värvitoonides värvituna (pruun, tumeroheline, tumehall), lisaks lamavatest 

puutüvedest ronimisvahendeid (Ilves 1982).  

 

 

 

 

 

Joonis  17. Lasteaia väliala (foto artiklist, Rennik 1964). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 18. Kavandatavate mänguväljakute stiilinäiteid (joonis artiklist, Ernesaks 1963). 
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Koolide territooriumil esines valdavalt isetehtud ja käepärastest vahenditest valmistatud 

väliruumiatraktsioone, nt Kuusalu kooli takistusrajal oli üheksa erinevat takistust (vt joonis 

19) (Vahe 1978). 

 

 

 

 

 

 

Joonis  19. Kuusalu kooli takistusrada (foto artiklist, Vahe 1978, foto autor Verner Puhm). 

 

Vaba aja veetmine sportides oli sel ajal väga populaarne. Riiklikul tasandil tehti üleskutseid, 

et ettevõtete ja koolide hoovidesse paigaldataks erinevaid väliruumi treeninginstrumente. 

Väikevormid olid rajatuna ikka töötajate endi poolt või koolipere ja lapsevanemate 

ühistööna, vt joonis 10. (Nõukogude Õpetaja 1985; Tuisk 1989)  

 

 

3.1.2. Ühiskonna suhtumine vanemaealistesse ja eakatesse 

 

Eakat on käsitletud kui rahulikku, tasakaalukat ja väärikat, suure kogemusega ja 

austusväärset inimest, kellesse tuleb suhtuda äärmise aupaklikkusega ja kelle seisukohta, 

arvamust ja nõuannet tuleb kuulata ning kelle soovituse kohaselt tuleb talitada ja kelle 

korraldusi tuleb täita (Asumäe 1975; Edasi 1969; Kino 1964; Kino 1978; Klaamann 1984; 

Kupp 1980; Kõuts 1982; Mägar 1973; Noorte Hääl 1962a; Noorte Hääl 1969; Rattus 1977; 

Rähn 1967; Siimikser 1971; Smirnov 1962; Teder 1982; Terno 1967; Velliste 1982; 
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Vetemaa 1985). Kuvand avaldub nii, et nimetus eakas annab usaldusväärsust ja auväärsust 

juurde.  

Veel avaldub, et noorematel on kaasaegse infoküllase, kiire infovahetusega ja nõudlikus 

maailmas lihtsam toime tulla kui eakatel (Hendre 1983; Kuresoo 1985; Tšebotarjov 1973), 

ning eakatel on keeruline muutustega kohaneda (Muuli 1987; Ruubel 1984). Eakas on 

abivajaja ja kohati isegi väeti, keda tuleb aidata ja abistada (Eesti Kommunist 1982; Karja 

1979; Karja 1986; Kruusimägi 1878). 

Artemi Vapra teeb oma artiklis „Oska vananeda“ avalduse, et tuleb osata vananeda, mis 

tähendab, et tuleb osata hoiduda vananemist kiirendavatest faktoritest nagu haigused ja 

selleks antakse soovitusi, et tuleb olla füüsiliselt aktiivne ja liikuda piisavalt, hoiduda 

alkoholi ja tubakatoodete tarvitamisest ning toituda õigesti (Vapra 1982). 

 

 

3.2. Vanemaealiste noorusaeg (50-69 aasta vanuse jaoks 1980. ja 2000. 

aastad) 

 

3.2.1. Vaba aja veetmise tavad  

 

3.2.1.1. Tervisesport ja koos tegemine 

 

Vaba aja veetmine sportides on 1980. aastatel väga populaarne, varasematest kümnenditest 

tuntud üleskutsed ettevõtete ja koolide hoovidesse paigaldada erinevaid väliruumi 

treeninginstrumente, jätkuvad ka sel perioodil. Väikevormid rajatuna ikka töötajate endi 

poolt või koolipere ja lapsevanemate ühistööna, vt joonis 10. (Nõukogude Õpetaja 1985; 

Tuisk 1989)  
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Varasematest kümnenditest (1960.-1970. aastatest) jätkub üleskutse pakkuda ettevõtete 

territooriumil puhkevõimalusi töötajatele ja ilustada koduümbrust. Kauni puhkenurga 

kriteeriumiteks on avanevates  vaadetes värvikirevad püsikud ja põõsasistutused, 

puhkenurka peaks ümbritsema puidust varbsõrestiksein, millel ronib metsviinapuu 

(Kaldmäe 1982).  

1990. aastatel muutusid tervisespordi harrastamise põhimõtted. Nõukogudeaegsed ettevõtted 

riigistati või sulgeti ning ettevõtetel ei olnud uue riigikorra ajal enam kohustust kollektiivide 

tervisespordi käekäigu eest hoolt kanda, värskelt iseseisvunud riigi spordistrateegia nägi ette 

tervisespordi liikumise spordikoolide ja spordiklubide ülesandeks, kus pakutakse haridust, 

kohta ja vahendeid tervisespordiks (Uustalu 1995). 

1994. aastal käivitati riiklik programm „Eluterve Eesti“, mille eesmärgiks oli füüsilise 

aktiivsuse ja liikumisharrastuse populariseerimine – nii koolitundides, spordikoolides, 

spordiklubides, kooli spordiringides (trennides) ja mujal (Järve 1999). 

Tervisespordi mõiste tõlgendus laieneb 2000. aastatel. Lisaks füüsilisele aktiivsusele 

hakatakse väärtustama matkamise kõrval ka looduses viibimist, korilust (ravimtaimed, 

seened, pähklid, marjad) ja looduse vaatlemist (Eelmaa 2009), vt joonis 20. Samuti suureneb 

jahipidamise harrastamine, ATV ja maastikuautoga oma lõbuks sõitmine (Eelmaa 2009). 

Terviseradade võrgustiku arenedes on rohkem levima hakanud rattasõit, rulluisutamine 

(Toots 2001), kepikõnd (Olesk 2006). Koolide territooriumil on võimalik mängida erinevaid 

pallimänge, teha kergejõustikku, suusatamist, uisutamist ja hokitki (Tikk 2000). Jeti Jäähall 

alustas tegevust 2005. aastal ja pakkus uisutamise võimalust aastaringselt (Liivanõmm 

2007). 

 

 

 

 

 

Joonis  20. Matkarada (foto artiklist, Eelmaa 2009). 
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3.2.1.2. Haljastus 

 

Aino Aaspõllu (1984) on andnud ülevaate Eesti NSV puukoolides kasvatatavatest 

materjalidest. Paljundati erinevaid liike – h. mänd (Pinus sylvestris), must mänd (Pinus 

nigra), korea seedermänd (Pinus koraiensis), kääbus-seedermänd (Pinus pumila), h. kuusk 

(Picea abies), torkav kuusk (Picea pungens), kanada kuusk (Picea glauca), sitka kuusk 

(Picea sitchensis), serbia kuusk (Picea omorika), mägi-ebaküpress (Chamaecyparis 

pisifera), hiina kadakas (Juniperus chinensis), elupuude vormid (Thuja), nulu (Abies) ja 

lehise (Larix) liigid, suurelehine pärn (Tilia platyphyllos), läiklehine pärn (Tilia ×euchlora), 

h. pärn (Tilia cordata), h. tamm (Quercus robur), punane tamm (Quercus rubra), h. jalakas 

(Ulmus glabra), h. saar (Fraxinus excelsior), saarvaher (Acer negundo), ginnala vaher (Acer 

ginnala), h. vaher (Acer platanoides), h. hobukastan (Aesculus hippocastanum), 

raberemmelga kerajas sort (Salix fragilis ’Bullata’), harilik robiinia (Robinia pseudoacacia), 

h. pihlakas (Sorbus aucuparia), iluõunapuud (Malus), dauuria rododendron (Rhododendron 

dauricum), harilik pukspuu (Buxus sempervirens), harilik sirel (Syringa vulgaris) ja sordid, 

ungari sirel (Syringa josikaea), karjala kask (Betula pendula var. carelica), Thunbergi 

kukerpuu (Berberis thunbergii), läikiv tuhkpuu (Cotoneaster lucidus), mage sõstar (Ribes 

alpinum), kuldsõstar (Ribes aureum), punane sõstar (Ribes rubrum), must aroonia 

(Sorbaronia mitschurinii), suur läätspuu (Caragana grandiflora), harilik põisenelas (autori 

märkus: Eestikeelsete taimenimede andmebaas ei anna sellist vastet), enela liigid (pajulehine 

enelas [Spiraea salicifolia]), kontpuude (Cornus) liigid (nt verev kontpuu [ Cornus 

sanguinea]), viirpuude liigid (verev [Crataegus sanguinea], Douglasi [Crataegus douglasii], 

Maximowiczi [Crataegus maximowiczii], Arnoldi [Crataegus arnoldiana], lehvikjas 

[Crataegus succulenta], altai viirpuu [Crataegus altaica]), kuslapuu (Lonicera) liigid, 

jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica), kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa), harilik 

liguster (Ligustrum vulgare), villane lodjapuu (Viburnum lantana), ebajasmiini 

(Philadelphus) liigid ja sordid, h. metsviinapuu (Parthenocissus quinquefolia), suurelehine 

tobiväät (Aristolochia macrophylla), väänduv kuslapuu (Lonicera periclymenum), lõhnav 

kuslapuu (Lonicera caprifolium), tanguutia elulõng (Clematis tangutica) (Aaspõllu 1984). 

Aino Aaspõllu nimetab linnatingimustes vastupidavateks liikideks järgmisi okaspuuliike – 

must mänd (Pinus nigra), mägimänd (Pinus mugo), torkav kuusk (Picea pungens), serbia 

kuusk (Picea omorika), must kuusk (Picea mariana), h. ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii), 

sabiina kadakas (Juniperus sabina), hiina kadakas (Juniperus chinensis). Veel soovitab ta 
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haljastuses kasutada sangleppa (Alnus glutinosa), hõberemmelgat (Salix alba), hõbepärna 

(Tilia tomentosa), hõbevahtrat (Acer saccharinum), verevat õunapuud (Malus pumila 

’Niedzwetzkyana’), h. vahtra (Acer platanoides) ja mägivahtra (Acer pseudoplatanus) 

punaselehiseid sorte, h. pöögi (Fagus sylvatica) punaselehist sorti, jaapani nulgu (Abies 

veitchii) ja halli nulgu (Abies concolor), erinevaid püramiidjaid vorme (h. haab [Populus 

tremula], h. tamm [Quercus robur], h. jalakas [Ulmus glabra], itaalia pappel [Populus nigra 

’Italica’]), leinavorme (arukask [Betula pendula], h. jalakas [Ulmus glabra], hõberemmelgas 

[Salix alba], h. pihlakas [Sorbus aucuparia], h. saar [Fraxinus excelsior]), raudremmelgat 

(Salix pentandra), halapaju (Salix acutifolia), härmpaju (Salix daphnoides), vitspaju (Salix 

viminalis), pikalehine paju (Salix ×dasyclados), kerakujulist raberemmelgat (Salix fragilis 

’Bullata’), kerakujulist h. vahtra (Acer platanoides) vormi, korea pappel (Populus koreana), 

must pappel (Populus nigra), berliini pappel (Populus×berolinensis), lõhnav pappel 

(Populus suaveolens) (Aaspõllu 1984). 

2000. aastatel hakatakse rääkima linnapõllundusest, Eesti Kunstiakadeemia katusel tehakse 

saasteainete määramise katsed tõestamaks linnas toidukasvatamise võimalikkust (Tint 

2008). 

 

3.2.1.3. Väikevormid 

 

Ajalehe väljaannetes arutletakse aiamööbli hea stiili üle, heade näidetena nimetatakse nii 

puidust kui plastmassist aiamööblit (Ilves 1982). Tuvastatud fotode põhjal võib väita, et 

puidust väikevorme esines rohkem, ilmselt on see seotud materjalikäsitsemise lihtsusega – 

puidust on lihtne ise teha. Puidust aiamööbli puhul juhitakse tähelepanu värvimoele – 

kollane, pruun ja punane (Ilves 1982).  

Laste mängualale soovitatakse 1980. aastatel vanast traktorikummist või puidust liivakasti 

tagasihoidlikes värvitoonides värvituna (pruun, tumeroheline, tumehall), lisaks lamavatest 

puutüvedest ronimisvahendeid (Ilves 1982). 1990. aastatel jääb mängualade 

kujundusprintsiip sarnaseks – mängualad peavad olema laste ja noorte jaoks huvitavad ja 

arendavad (Grišakov 1995), vt joonis 21. Ka 2000. aastatel leidub lasteaedasid, mille 

mänguvahendid on lapsevanemate tehtud (Pajula 2009a), vt joonis 22.  
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Joonis  21. Mänguala (foto artiklist, Grišakov 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  22. Mänguala (foto artiklist, Pajula 2009). 

  

 

3.2.2. Ühiskonna suhtumine vanemaealistesse ja eakatesse 

 

Läbi kümnendite käsitletakse eakat kui väärikat, tasakaalukat, suure kogemusega, 

imetlusväärset ja austusväärset inimest, kelle seisukohta, arvamust ja nõuannet tuleb kuulata 

ning kelle soovituse kohaselt tuleb talitada (Aassalu 1997; Edasi 1987; Kaaver 1982; Kiitam 

2000; Klaamann 1984; Kreevs 2003; Kupp 1980; Kõuts 1982; Liivamets 1992; Pajula 

2009b; Puusaag 1995; Seilenthal 2009; Teder 1982; Tering 2005; Velliste 1982; Vetemaa 
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1985; Vinkel 1993). Eakat peetakse kultuuripärandi järjepidevuse kandjaks peres (Liivak 

1999). 

Veel arutletakse, et noorematel on kaasaegse infoküllase, kiire infovahetusega ja nõudlikus 

maailmas lihtsam toime tulla kui eakatel (Hendre 1983; Kuresoo 1985), ning eakatel on 

keeruline muutustega kohaneda (Muuli 1987; Ruubel 1984; Tohver 2004). Hakatakse 

arutlema selle üle, et elukestev õpe ja ümberõpe on võtmetähtsusega eakate kohanemisel 

pidevalt muutuvas elukeskkonnas (Kiin 1999; Uibu 2000; Valgmaa 1996). Eakatele tuleb 

leida rakendust ning rakenduse leidmisega tuleb süsteemselt tegeleda, et nende anded ja 

oskused leiaksid kasutust ning nad saaksid ühiskonda panustada ja end väärtuslikuna tunda 

(Luts 2002).  

Artemi Vapra teeb oma artiklis „Oska vananeda“ avalduse, et tuleb osata vananeda, mis 

tähendab, et tuleb osata hoiduda vananemist kiirendavatest faktoritest nagu haigused ja 

selleks antakse soovitusi, et tuleb olla füüsiliselt aktiivne ja liikuda piisavalt, hoiduda 

alkoholi ja tubakatoodete tarvitamisest ning toituda õigesti (Vapra 1982). Hiljem tekib 

arutelu selle üle, kes on eakas ja mis on eakale kohane ja mis mitte; arutelu jõuab järelduseni, 

et eakas ei peaks äärmustesse laskuma – end abituna väljendama, kui ta ei vaja tingimata abi 

ja teisipidi pingutatult liiga nooruslik püüdma olla ja oma vanust varjama (Kiik 1997). 1990. 

aastate lõpus ja 2000. aastatel lisanduvad arutelud eaka enesega hakkamasaamise kohta, 

suurema vajaduse üle riigiabile eakate toimetuleku suurendamisel ja rahavastiku vananemise 

üldise surve kohta majandusele ja riigiaparaadile (Suurvärav 1998; Uibu 2000). 

Taimi Tulva (1999) tõdeb, et eakad tasakaalustavad oma rahulikkuse, lahkuse ja 

elutarkusega kiirenevat elutempot ning ta võtab arutelu eakatest kokku – lugupidav 

suhtumine eakatesse on ühiskonna eetilise küpsuse märgiks (Tulva 1999).  

Vanemaealised tunnetavad tugevat vanussurvet, 50-59 aastastest 55%. 60-74 aastastest 72% 

ja 75+ aastastest 66% leiavad, et nende vanus võib saada takistuseks uue töö leidmisel (Eesti 

Avatud Ühiskonna Instituut 2018: 11). Ageism põhjustab enesehinnangu langemist, 

tegevustahte langust, stressi (WHO 2015: 11), kohandumatust (suureneb lootusetuse ja 

prognoosimatuse tunne), isoleeritust, rahulolematust, enese vajalikuna tundmise langust, 

huvide vähenemist, emotsionaalse enesekontrolli vähenemist, teatavate isiksuse joonte 

äärmuslikuks muutumist ja suutmatust oma käitumist kontrollida (Eesti Avatud Ühiskonna 

Instituut 2018: 15). 
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Kahetsusväärselt tuleb tõdeda, et vanemaealistele osakssaav diskrimineerimine, mis lähtub 

nende vanusest, tundub paratamatusena ja on sotsiaalselt aktsepteeritav ning eeldatakse, et 

vanemaealistega (50+ aastastega) tulebki nii käituda (Eesti Avatud Ühiskonna Instituut 

2018: 12). Seda paradigmat tuleb aga muuta ning on oluline, et vananemine toimuks viisil, 

mis tagab elukvaliteedi ja võrdsed võimalused kogu elu vältel (Sotsiaalministeerium 2013: 

5), kuna diskrimineerimine põhjustab sotsiaalset tõrjutust (Feministeerium 2018) ja võib 

mõjutada tervise- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti, mida vanemaealistele osutatakse (WHO 

2015: 11). 
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4. VÄLIRUUMI PROJEKTEERIMISE KRITEERIUMID 

 

4.1. Üldpõhimõtted 

 

Projekteerimise kriteeriumite näol koondati kirjandusest kokku nõuded, mis toetavad 

vanemaealise ja eaka iseseisvat hakkamasaamist ja pikendavad tema autonoomsust.  

Kriteeriumitesse ei ole arvestatud seadustest, määrustest ja standarditest tulenevaid nõudeid, 

kuna need on nagunii kohustuslikud (ja standardid on soovituslikud). Keskenduti just 

teadusandmetele ja juhenddokumentidele. 

Kriteeriumid koostati tabelina (mis on tervikuna esitatud Lisa 1. Väliruumi projekteerimise 

kriteeriumid), rühmitades nõuded erinevate väliruumi projekteerimise seisukohast oluliste 

omaduste alusel. Olulisimaid aspekte on veel eraldi välja toodud alljärgnevates 

alapeatükkides. 

 

 

4.1.1. Turvatunne ja turvalisus 

 

4.1.1.1. Hirm ja (vale)häbi  

 

Vanemaealistel esineb palju erinevaid hirme ja häbisid kogupere mänguväljakute 

kasutamisel, mis on seotud väga mitme aspektiga. Mitchell koos kaasuurijatega kaardistas 

oma uurimustöös (2007) neist üsna märkmisväärse osa. 

● Kogupere mänguväljaku maine, tähendus ja tõlgendamine vanemaealiste ja eakate 

poolt. Tavaliselt on mänguväljakud mõeldud lastele ning vanemaealised ja eakad 
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tunnevad nagu nad võtaksid lastelt mänguruumi ja mänguvahendid ära, kuna 

tavapäraselt prioritiseeritakse lapsi ühiskonnas. Meestel esines kartus, et neid 

peetakse pedofiilideks, kui nad alal ilma oma pereliikmeteta (lasteta) treenimas 

käivad. Aga oluline on teavitada, et tegemist on kogupere tegevusalaga ja seda mõtet 

tuleb loomulikul viisil normaliseerida. Ilmselt sõna mänguväljak kasutamine tuleb 

vältida ja asendada millegi muuga, mis ei viitaks lastele. (Mitchell et al. 2007: 6-7)  

● Peljatakse noori, kes võivad nende üle nalja heita ja midagi halba öelda (Mitchell et 

al. 2007: 6-7). 

● Turvatunde puudumine, kui mänguväljakul on vandalismi jälgi (lõhutud, väänatud  

ja soditud väikevormid jne) (Mitchell et al. 2007: 6-7). See tekitab tunde nagu 

mänguväljakul varitseks kogu aeg oht vandalistide ilmumiseks.  

● Füüsiline turvatunne on oluline, vanemaealised pelgavad enim kukkumist. 

Kukkumist kardavad enim need, kes elavad üksi ja nii limiteeritakse oma liikumist 

veelgi (WHO 2007: 17). Oluliseks osutub mänguväljaku funktsionaalsus (pingid, ka 

käsipuude lisamine), teekatendid (tasane ja mitte libe), kuid sama oluline on treeneri 

või juhendajaga koos tegevusala vahendite kasutama õppimine ja selle tegevuse 

regulaarse tegevusena omaks võtmine regulaarsete rühmatreeningute kaudu 

(Mitchell et al. 2007: 6-7).  

 

4.1.1.2. Turvatunne 

 

Turvatunne ja turvalisus on kõige olulisemad väliruumi kvaliteedi tunnused. Selle loomiseks 

ja toomiseks väliruumi on palju erinevaid võimalusi. Laias plaanis jagunevad need otsesteks 

ja kaudseteks meetmeteks. 

Otsesed võimalused turvatunde loomiseks 

Otseseid meetmeid saab teadliku ruumiloome abil projekteerida, et suunata kasutajat teataval 

viisil, tekitada väliruumi funktsioonide ja nende paigutuse abil turvatunnet: 

 Valgustatud teekond ja istumisalad on väga olulised (Lappset b; Eesti Arhitektide 

Liit et al. 2012: 54; Marcus, Sachs 2014: 85; Niilo et al. 2019), siis ei teki pimedaid 

soppe ega varitsusvõimalusi. 
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 Turvalisena mõjub nii horisontaalselt (piirdeaed ja privaatsed sopikesed) kui ka 

vertikaalselt piiritletud väliruum. Vertikaalse mõõtme annab haljastus, nt nö laevõlvi 

moodustavad puude võrad ja pergolatel kasvavad liaanid. (Beckwith, Gilster 1996: 

50) 

 Selgelt eristatavad teekattematerjalid erinevatel funktsioonidel, mis juhatavad 

teekonda ja suunavad liikumist (Marcus, Sachs 2014: 76; Niilo et al. 2019).  

 Vanemaealised ja eakad pelgavad enim kukkumist; peamiselt just need, kes elavad 

üksi ja nii limiteeritakse oma liikumist veelgi (WHO 2007: 17). Seega sile (tasane) 

ja libisemiskindel teekattematerjal ja piisav pinkide arv on turvatunde signaaliks. 

 Lihtne orienteerumine. Üheltpoolt on olulised viidad ja sildid, kuid veelgi parem 

oleks, kui kasutus oleks intuitiivne. Turvaline on selline jalgtee võrgustik, mis 

võimaldab kõndida alguspunkti tagasi, seega peab see olema ringi, ovaali või sõlme 

kujuline (Niilo et al. 2019: 30). Orienteerumist toetavad ka maamärgid väliruumis 

(Niilo et al. 2019: 30). 

 Vanemaealised vajavad enam kaitset päikesekaitse eest. Vananedes suureneb 

tõenäosus erinevate nahaprobleemide tekkeks nagu lööbed, naha elastsuse vähenedes 

naha rabenemine aga mis kõige olulisem, suureneb tundlikkus päikesekiirguse suhtes 

(WHO 2015:57). Seega peab väliruum pakkuma vanemaealistele kaitset otsese 

päikesekiirguse ja kuumuse eest.  

Kaudsed võimalused turvatunde loomiseks 

Ka kaudseid meetmeid turvatunde loomiseks saab teadliku ruumiloomega projekteerida: 

 Olulisel kohal on saavutustunde tekkimise võimaldamine. Siia alla kuuluvad näiteks 

õige kõrgusega, selja, käe- ja jalatugedega pingid (Marcus, Sachs 2014: 135;  

Mitchell et al. 2007) ning piisava kaugusega paigutatud pingid (Marcus, Sachs 2014: 

76; Alves et al. 2008: 447-448), mis motiveerivad kasutajat edasi liikuma ja 

tõestavad talle, et ta saab iseseisvalt hakkama. Selliselt projekteeritud väliruum 

vähendab stressi. Stress tekib, kui inimene tajub, et välised tegurid nõuavad 

keskkonnas toimetulekuks suuremat võimekust, kui inimesel on (Kubzansky, 

Kawachi 2000: 329). Kui vanemaealised ja eakad usuvad, et saavad hakkama, 

suurendab igapäevaelus hakkama saamist (Chan et al. 2017: 8) ja stress väheneb.   

 Väliruumi korrashoid ja vandalismijälgede puudumine tekitavad turvatunnet 

(Marcus, Sachs 2014: 58, 133; Mitchell et al. 2007). 
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 Tuttavlikud elemendid ja maamärgid väliruumis. Tähtsal kohal on tuttavliku ja 

koduse keskkonna loomine, head on ajastutruude tähendusrikaste esemete 

kasutamine maamärke, mis abistavad orienteerumist, ajastutruudeks elementideks 

sobivad nt piimapukk, mesitaru, vee käsipump, pink, bussipeatus, lipuvarras, 

postkast jne (Niilo et al. 2019: 14, 17, 25; 30).  

 Kindlustunnet suurendavad ka haljasala elemendid, mis aastaaegades on 

muutumatud – nt okaspuud (Beckwith, Gilster 1996: 50), kivid, väikevormid jm. 

 Kõrghaljastus reguleerib mikrokliimat, pakkudes varju (Marcus, Sachs 2014: 138), 

kaitstes päikese kuumuse (Lappset b; Niilo et al. 2019) ja tuule eest (Lappset b) ning 

hoides niiskust.  

 Treeneri või juhendajaga koos tegevusala vahendite kasutama õppimine, kasutamine 

ja tegevuste regulaarsete tegevustena omaks võtmine regulaarsete rühmatreeningute 

kaudu (Bettencourt, Neves 2016: 69; Mitchell et al. 2007: 6-7).  

 

 

4.1.2. Sotsiaalelu ja kaasatus 

 

Sotsiaalne elu on tihendalt seotud füüsilise ja vaimse tervisega, seetõttu on käesoleva ja 

järgmise alapeatüki eraldamine kunstlik. 

Vanemaealistel ja eakatel on suurem tõenäosus üksilduse tekkeks, kuna statistiliselt suurema 

tõenäosusega kaotavad nad pereliikme ja/või sõbra ning see ahendab nende 

suhtlusringkonda. Ja kuna naistel on eluiga pikem võrreldes meestega, siis on peamiselt 

naised need, kes üksi elavad ja üksildaseks võivad jääda. Sotsiaalne isoleeritus ja üksildus 

vanemas eas on seostatud füüsilise ja vaimse tervise langusega (WHO 2002: 26). Üksildus 

võib tekitada lootusetuse tunnet ja hirmu tuleviku ees, samuti võib väheneda usk oma eluga 

hakkamasaamise ees ja enda vajalikkuses. Inimese individuaalset ja sotsiaalset 

vananemisega kaasnevat langust saab pidurdada ja tagasi pöörata vananemissõbraliku 

elukeskkonna edendamisel (WHO 2007: 11). Selleks on loodud erinevad ülemaailmsed 

strateegiadokumendid ja arengukavad, mis kannavad seda eesmärki – UN vanemaealiste 

resolutsioon (UN 1991), WHO Active Ageing. A Policy Framework (WHO 2002), WHO 

Healthy Ageing 2021-2030 (WHO 2018); aga ka Eesti siseriiklikud arengukavad – 
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Sotsiaalministeeriumi Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 ja Heaolu arengukava 

2016-2023 (Autori märkus: lõputöö kirjutamise ajal ei olnud võimalik Aktiivsena 

vananemise arengukava 2013–2020 rakendamise raportiga tutvuda, kuna see ei olnud 

kättesaadav). Eestis on lisaks nendele arengukavadele koostatud kaks juhenddokumenti, mis 

muuhulgas käsitlevad väliruumi – Innovaatiline maja dementsusega inimestele – 

kontseptsioon (Niilo et al. 2019) ja Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine 

(Eesti Arhitektide Liit et al. 2012) ning Tartu linna visioonidokument Easõbralik Tartu 2030 

(Civitta Eesti 2021).  

Eesti riik (Sotsiaalministeeriumi välja töötatud Aktiivsena vananemise arengukava 2013–

2020 ja Heaolu arengukava 2016-2023) on seadnud eesmärgiks tervena vananemise ja 

arengukava rõhutab vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise arendamise vajalikkust selle 

eesmärgi saavutamiseks (Sotsiaalministeerium 2013: 50; Sotsiaalministeerium, 2016: 2). 

Peamine arengukavade siht on inimese tervelt elatud aastate arvu pikendamine (sh iseseisvalt 

hakkamasaamine), elukvaliteedi parandamine ja võrdsete võimaluste tagamine ühiskonna 

erinevates eluvaldkondades (kultuurilised, vaimsed, sotsiaalsed, majanduslikud aspektid [nt 

osalemine tööhõives]) (Sotsiaalministeerium 2013: 5-6; Sotsiaalministeerium, 2016: 2). 

Heaolu arengukava 2016-2023 üheks alaeesmärgiks on toetada inimese töötamist, iseseisvat 

toimetulekut ja koduses keskkonnas elamist nii kaua kui võimalik (Sotsiaalministeerium 

2016: 24). Aktiivsena vananemise arengukava (2013-2020) on üldeesmärkidena muuhulgas 

välja toonud vanusesõbraliku ühiskonna kujundamise ja vanemaealiste elukvaliteedi 

kindlustamise, kitsamate eesmärkidena saab arengukavast välja tuua vanemaealiste 

ühiskonda kaasamise, sotsiaalse aktiivsuse tõstmise, vanemaealiste kauem tervena elamise 

ja hästi toimetulemise (Sotsiaalministeerium 2013: 4). 

Ülalnimetatud juhendmaterjalid käsitlevad erinevaid nõudeid kaasava keskkonna loomiseks. 

Sotsiaalset kaastaust võib aidata tekitada toetusvõrgustik, nt eakate ühine grupp, mille 

raames käiakse koos, tehakse ühiselt midagi (nt käiakse võimlemas ja jalutamas) ja aidatakse 

teineteist või kogukonna erinevaid põlvkondi ühendavad tegevused (nt kogupere 

mänguväljaku kasutamine, grillimisala kasutamine) (WHO 2002: 47-53).  

Aiandusega tegelemine suurendab kuuluvus- ja ühtsustunnet (sotsiaalne kaasatus), 

võimaldab kogeda erinevaid emotsioone ja pakub teemat sotsiaalseks suhtlemiseks – 

taimede hooldamine on võimalus koos tegemiseks ja koos kogemiseks, kogemuste 
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jagamiseks ja ühise keele leidmiseks (Rappe 2005: 11-12, 31). Vanemaealised ja eakatel on 

enamasti aiandusega eelnevaid kogemusi, peamiselt on aiandustegevus loominguline 

(pakkudes eneseväljenduse viisi), millel on kindel tulemus (nt õied ja viljad); taimede eest 

hoolitsemine pakub saavutustunnet ja kuuluvustunnet (Jarrot et al. 2002: 404); kasvab 

enesehinnang; täiustuvad aianduslikud ja sotsiaalsed oskused; paranevad teadmised 

matemaatikast; kasvab üldine heaolu ja autonoomia (Sempik et al. 2003: 1); väheneb 

alaväärsustunne (Rappe, Topo 2008: 235).  

Uuringud on näidanud, et naistel on suurem sotsialiseerumise huvi, kui meestel – naiste jaoks 

on rohealade kahekesi või seltskonnaga külastamine olulisem, kui meestele (Ward 

Thompson et al. 2014: 17); naised hindasid aias veetmist heaks võimaluseks 

sotsialiseerumiseks, kuna sai naabritega suhelda, samas mehed ei pidanud suhtlemist 

kuigivõrd oluliseks (Dunnett, Qasim 2000: 42); naised veetsid kauem aega aias toimetades 

kui mehed (Dunnett, Qasim 2000: 42). 

 

 

4.1.3. Vaimse ja füüsilise tervise edendamine 

 

Nagu eelmises alapeatükis nimetatud, on sotsiaalne elu on tihendalt seotud füüsilise ja 

vaimse tervisega, seetõttu on nende alapeatükkideks eraldamine kunstlik. 

Tervishoid peab hõlmama vastavalt WHO tervise definitsioonile kõik tervise aspektid ning 

aktiivse vananemise edendamiseks tuleb tervishoiusüsteemil keskenduda tervise 

edendamisele ja haiguste ennetamisele terve elukaare jooksul, kuna ennetus on soodsam kui 

ravi ning oluline on pöörata tähelepanu tervishoiuteenuste kättesaadavusele ja pikaajalisele 

hoolekandele (WHO 2002: 21). 

Ülaltoodud tervise aspektide alla kuuluvad nii sotsiaalne, vaimne (sh stress ja depressioon) 

kui füüsiline tervis, mis on omavahel tugevas seoses.  

Stress tekib, kui inimene tajub, et välised tegurid nõuavad keskkonnas toimetulekuks 

suuremat võimekust, kui inimesel on (Kubzansky, Kawachi 2000: 329). Kui vanemaealised 
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ja eakad teadvustavad, et nende elu ja tervis on nende enda kätes ja vastutada, siis enesesse 

uskumine, et saadakse hakkama, suurendab igapäevaelus toimetulekut (Chan et al. 2017: 8) 

ja stress väheneb. Inimene muudab oma elustiili tervist toetavamaks ainult siis, kui ta tunneb 

ja usub, et suudab midagi muuta; et tal on vajalikud ressursid muutuse läbiviimiseks; et 

toimuvad muudatused on kasutoovad; ja et saadav kasu kaalub üle võimalikud eesootavad 

takistused (WHO 2007: 20). Seega ülioluline on vanemaealiste võimestamine ja toetamine 

nende igapäevaelus ning teavitustöö füüsilise aktiivsuse olulisuse kohta. Kui aga vajalik 

eneseusk puudub, siis stressist samm edasi on depressioon, mille korral inimene tunneb 

enesekindluse kadumist, kurnatust, ei soovita enam teistega suhelda ega erinevates 

tegevustes kaasa lüüa ning eelistatakse omaette olemist ja otsitakse võimalust viibida värskes 

õhus (Rappe 2005: 34).  

Väljas liikumine vähendab ärevust ja panustab vaimse tervise edenemisse, seega heaolusse, 

samuti loob see päevarutiini ja tekitab tunde, et on tehtud teatud saavutusi (Lappset a: 4). 

Väliruumis asetleidva füüsilise aktiivsuse mõju vaimsele tervisele seisneb tuju paranemises, 

suurenenud enesekindluses ja positiivsemas ellusuhtumises, suurenenud energias ja 

rõõmutundes; vähenenud frustratsioonis, muretsemises, segaduses, depressioonis, pinges ja 

väsimuses (Thompson Coon et al. 2011: 1763). 

Füüsilist koormust (tasakaalu ja jõu treenimine) on tarvis kukkumise vältimiseks (WHO 

2007: 20), funktsionaalsete oskuste säilitamiseks, üldise tervise ja liikuvuse parandamiseks 

(WHO 2007: 22). Füüsiline tegevus sobib ka sotsiaalse suhtlemise ja vaimse tervise 

edendamiseks - seenioritele mõeldud mänguväljakul kogunemine soodustab juhuslike 

vestluste teket ja sõpruskonna moodustumist (Chow 2013: 5; Lappset a: 10). 
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5. VÄLIRUUMI LAHENDUSTE ANALÜÜS 

 

5.1. Kogupere mänguväljakud ja välitreeningu alad 

 

Analüüsiti 15 maailma näidet ja 10 Eesti näidet kogupere mänguväljakute ja 

väitreeningaladest. Näiteid analüüsiti lähtuvalt eelmises peatükis kirjeldatud väliruumi 

projekteerimise kriteeriumitele (vt Lisa 1. Väliruumi projekteerimise kriteeriumid). 

Näidete detailne analüüs on esitatud Lisas 2. Kokkuvõttev tabel Eesti ja maailma näidetest 

(peremänguväljakud, eakate tervisealad ja välijõusaalid). Siinkohal on toodud 

koondkokkuvõtted peamistest tulemustest. 

 

Maailma näidete analüüsist selgusid järgmised domineerivad jooned. 

● Väliala on enamasti füüsiliselt seotud mingi teise funktsooniga alaga, näiteks 

moodustab osa mõnest suuremast pargist; osa peremänguväljakust, kus on 

mängualad erinevatele vanuserühmadele, sh vanemaealistele ja eakatele; osa 

kortermajade õuealast; osa tervisekompleksist. 

● Väliala võib olla seotud vaateliselt mõne teise funktsiooniga alaga, näiteks väikelaste 

mänguväljakuga, mis paikneb veidi eemal, kuid on tervisealalt selgelt vaadeldav; 

paikneb spordiplatsi kõrval ja on tervisealalt selgelt vaadeldav; kortermajade 

akendest saab vaadelda, mis alal toimub. 

● Peamiselt on vanemaealistele ja eakatele suunatud võimlemise vahendeid u 10, 

enamasti u 8-10. Peamiselt on need jõutreeningu elemendid, vähem esineb tasakaalu 

ja motoorika arendamise, treenimise elemente ning veelgi vähem liikumisraskustega 

inimestele kasutatavaid vahendeid. Vahendid on enamasti varustatud 

kasutusõpetustega. 

● Võimlemisvahendite alune ja ümbruse ala on enamasti tasane, enimkasutatud 

materjaliks on monoliitbetoon ja kummikate. Esineb ka pinnase ja liivaga alasid, kuid 
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nende puhul on probleemiks porisus, libedus ja ebatasasus ning need ei ole turvalised 

ega toeta selle ala kasutust. 

● Võimlemisvahendite asetus on lahendatud teekonnana ja kobarana peaaegu võrdselt, 

veidi enam esineb teekonnana paigutust. Teekonnana paigutus tähendab, et vahendid 

on paigutatud teeraja kõrvale reana ning orienteerumine ja liikumine ühelt vahendilt 

järgmisele on lihtne ja selge. Kobarana paigutus tähendab, et vahendid on paigutatud 

ühele platsile hajusalt ning orienteerumine ja liikumine ühelt vahendilt järgmisele on 

raskendatud, kuna võib tekkida segadus, kus midagi paikneb ja kuhu edasi liikuda 

(sh, millist vahendite järgmiseks valida).  

● Teekonnana lahendatud võimlemisvahendite alune kattematerjal oli enamasti sama, 

mis käiguraja kattematerjal. Esines üksikuid selgelt eristatavaid variante, kus 

võimlemisvahendite ala ja teekate olid selgelt eraldatud ja eristatavad (nt sõelmed ja 

betoonkivi). 

● Kobarana lahendatud võimlemisvahendite alune kattematerjal oli enamasti terve 

platsi ulatuses sama (nt liivaala, muru või monoliitbetoon). 

● Seljatoega pingid on valdavalt osa lahendusest. Eakas saab võimlemise vahepeal 

puhata ja jõudu koguda.   

● Võimlemisvahendite ala ei ole enamasti piirdeaiaga eraldatud. See on seotud sellega, 

et võimlemisvahendid on enamasti paigutatud teekonnana. Need alad, mis olid 

piirdega, neil olid ka hekid ja põõsaste rühmad aia ääres. 

● Enamasti on alal varjus olemine võimalus, kuna võimlemisvahendid on paigutatud 

suurte puude alla, mis pakuvad varju. Esineb ka täiesti lagedal paiknevaid 

võimlemisalasid. 

● Põõsaid on kasutatud ala liigendamisel, vaadete loomisel ja privaatsuse pakkumi-

seks. 

● Lillepeenraid enamasti ei ole.  

● WC paikneb enamasti lisafunktsioonina mingi teise kompleksi koosseisus, nt kõrval 

paiknev spordikompleks või pargi tualett. 

● Kohvikut enamasti ei ole läheduses, vaid üksikutel juhtudel suurema külastatavusega 

aladel.  
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Eesti näidete analüüsist selgusid järgmised domineerivad jooned. 

● Väliala on enamasti füüsiliselt seotud mingi teise funktsooniga alaga, näiteks 

moodustab osa mõnest suuremast pargist; osa kogupere mänguväljakust, kus on 

mängualad erinevatele vanuserühmadele, sh vanemaealistele ja eakatele; osa 

kortermajade õuealast; osa spordikompleksist. 

● Väliala võib olla seotud vaateliselt mõne teise funktsiooniga alaga, näiteks väikelaste 

mänguväljakuga, mis paikneb veidi eemal, kuid on tervisealalt selgelt vaadeldav; 

kortermajade akendest saab vaadelda, mis alal toimub. 

● Peamiselt on täiskasvanutele suunatud võimlemise vahendeid u 8-10. Peamiselt on 

need jõutreeningu elemendid (välijõusaali vahendid), väga harva esineb tasakaalu ja 

motoorika arendamise-treenimise elemente. Liikumisraskustega inimestele 

kasutatavaid vahendeid ei esine. Vahendid on enamasti varustatud 

kasutusõpetustega. 

● Võimlemisvahendite alune ja ümbruse ala on enamasti tasane, enimkasutatud 

materjaliks on männikoore multši ja kummikate.  

● Võimlemisvahendite asetus on lahendatud kobarana.  

● Kuna ala on lahendatud valdavalt kobarana, siis käigurada ei ole eristatav ning kogu 

ala on sama kattematerjaliga -  männikoore multši või kummikate.  

● Seljatoega pingid on valdavalt osa lahendusest, kuid paiknevad kaugemal.  

● Võimlemisvahendite ala ei ole piirdeaiaga eraldatud. Need on enamasti avatud 

lagedad alad. 

● Enamasti ei ole alal varjus olemine võimalust ja võimlemisvahendid paiknevad 

täiesti lagedal alal. Haljastus ja puud paiknevad kaugemal. 

● Põõsaid ja lillepeenraid ei ole.  

● WC ja kohvikut ei ole.  

 

Tulenevalt kriteeriumitest on olulisimad jooned vanemaeaistele ja eakatele suunatud 

välialade projekteerimisel järgmised. 

● Väliala võiks olla seotud lisafunktsioonidega, mis tugevdavad ja toetavad ala 

kasutust. Näiteks võib see ala moodustada osa mõnest suuremast pargist, kogupere 

mänguväljakust, (tervise)spordikompleksist või paikneb kortermajade vahel.  
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● Kui väliala ei ole osa mõnest teisest kompleksist, siis võiks see olla seotud vaateliselt 

mõne teise funktsiooniga alaga (nt paikneb spordiplatsist/laste mänguväljakust 

eemal; kortermajade lähedal). 

● Võimlemise vahendite optimaalne arv on u 10. Vajalikud on jõutreeningu elemendid, 

kuid just vanemaealistele ja eakatele on veelgi olulisemad tasakaalu ja motoorika 

arendamise ja treenimise elemendid, mis arendavad kasutaja liikuvust ja käelise 

tegevuse täpsust ning panustavad iseseisvasse hakkamasaamisesse. Oluline on 

tähelepanu pöörata võimlemisvahenditele, mis on kasutatavad liikumisraskustega 

(rulaatori ja ratastooliga) inimeste poolt.  

● Vahendid peavad olema varustatud lihtsate kasutusõpetustega, mis on arusaadavad 

ka vaegnägijale. 

● Võimlemisvahendite alune ja ümbruse ala peab olema tasane, et vältida libisemist, 

komistamist ja kukkumist. Enamasti ei ole võimlemisvahenditel tootja poolt 

määratud kriitlist kukkumiskõrgust ja need ei vaja turvaala (sellistel vahenditel on 

määratud vaba liikumise ala ehk nn tööraadius), siis võib alusena kasutada 

betoonkivi, betoonplaate, betoonkivi. Kui võimlemisvahenditel on tootja poolt 

määratud kriitiline kukkumiskõrgus ja ette nähtud turvaala, siis kasutada valatavat 

kummikatet, mis tagab sileda tasapinna (võrreldes kärje või plaatidega). 

● Võimlemisvahendite asetus teekonnana on otstarbekam, kuna paigutatuna teeraja 

kõrvale reana on orienteerumine ja liikumine ühelt vahendilt järgmisele lihtne ja 

selge. Nii ei teki segadust ega ummikuid mitme kasutaja korral.  

● Teekonnana lahendatud võimlemisvahendite alune kattematerjal võiks olla erinev 

teeraja kattematerjalist. See parandab orienteerumist ja eristab selgelt, mis on 

võimlemisvahendi nn tööpiirkond ja mis on kõndimisala. Eristatavus võib olla 

saavutatud erineva materjaliga või erineva värvivalikuga sama materjaliga. 

● Kobarana lahendamine ei ole soovitatav, kuna see raskendab orienteerumist, võib 

tekitada ummikuid ja segadust. 

● Seljatoega pingid paigutada teekonnal võimlemisvahendite vahele. Nii saab eakas 

võimlemise vahepeal puhata, jõudu koguda ja teistega suhelda.   

● Võimlemisvahendite ala ei pea olema piirdeaiaga eraldatud, kuid võiks olla 

liigendatud haljastusega, et pakkuda teatavat privaatsust ning pingil puhates pakkuda 

mitmekesiseid vaateid.  

● Võimlemisvahendite kasutajale on oluline olla varjus otsese päikesepaiste eest. Osa 

vahendeid võivad paikneda päikese käes, kuid kindlasti peab olema võimalus varjus 
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puhata. Lihtsaim võimalus on selleks võimlemisvahendid ja pingid vähemasti 

osaliselt paigutada suurte puude alla. Uusistutused kasvavad ka aja jooksul suureks, 

kuid varju võimalus peab olema kohe. Selleks on võimalus ka varjualune 

projekteerida.  

● Põõsaid ja püsikuid kasutada ala liigendamisel, vaadete loomisel ja privaatsuse 

pakkumiseks. 

● Võimalusel projekteerida WC, kui juuresasuva toetava kompleksi koosseisus ei ole 

tualetti. 

 

 

5.2. Hooldekodude väliruum ja teraapiaaiad avalikus ruumis 

 

Analüüsiti 7 maailma näidet ja 7 Eesti näidet hooldekodude ja tervishoiuasutuste väliruumi 

ning terapeutilise avaliku ruumi kohta. Näiteid analüüsiti lähtuvalt 4. peatükis kirjeldatud 

väliruumi projekteerimise kriteeriumitele (vt Lisa 1. Väliruumi projekteerimise 

kriteeriumid). 

Näidete detailne analüüs on esitatud Lisas 3. Kokkuvõttev tabel Eesti ja maailma näidetest 

(hooldekodude ja tervishoiuasutuste väliruum ning terapeutiline avalik ruum). Siinkohal on 

toodud koondkokkuvõtted peamistest tulemustest. 

 

Maailma näidete analüüsist selgusid järgmised domineerivad jooned 

● Enamasti on tegemist väiksematest aiaruumidest koosnev avaliku väliruumiga, mis 

paikneb ümber haigla ja hoolekandeasutuse; või avaliku ruumiga osana pargist; või 

ruumiga eluhoonete vahel.  

● Ruumi kujundusel on tähelepanu pööratud sellele, et see maandaks stressi; annaks 

võimaluse omaette olemiseks; pakuks erinevaid vaateid ja viiks mõtte rändama; ning 

pakuks ka aiandusega tegelemise võimalusi.  

● Istumisala on enamasti eraldi alana lahendatud, esineb ka pinke teeraja kõrval.  

● Istumisala paikneb puude varjus või on projekteeritud eraldi varjualus. 
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● Valdavalt ühendavad erinevaid aiaruume käigurajad. 

● Teedevõrgustik on projekteeritud sõlme või ringikujuliselt, mis tähendab, et 

võimaldab naasta alguspunkti tehes ringikujulise jalutuskäigu. Mõningatel juhtudel 

on võimalik valida lausa erineva pikkusega radade vahel. 

● Käiguradade materjal on enamasti betoonkivi, monoliitbetoon ja klinkertellis. 

● Pingid on seljatoega ja puidust. 

● Valdavalt on käiguradadel varjuandjaks suured puud, harvematel juhtudel on eraldi 

varjualune teerajal päikese eest varjumiseks 

● Haljastuse valikul on tähelepanu pööratud värvidele, tekstuuridele, lõhnadele, 

helidele ja kus võimalik, ka maitsetele. 

● Haljastuse moodustavad puud, mis annavad varju. Lisaks puudele on ala haljastuses 

kasutatud põõsaid, püsikuid ja suvelilli. 

● Taimede värvivalikul on arvestatud eakatega (värvide tajumise muutused 

vananedes). 

● Valitud taimede abil rõhutatakse aastaaegade vaheldumist ja aja möödumist. 

● Valdavalt ei ole aiandusega tegelemine avaliku ruumi osa. Kõrgendatud peenraid 

lahendustes esineb, kuid mitte aiandustegevuse edendamise pärast. Aiandusteraapia 

võimalusega väliruumis on tõstetud peenrad, et oleks mugav taimedega tegeleda. 

 

Eesti näidete analüüsist selgusid järgmised domineerivad jooned. 

● Hooldekodude ümber on erineva iseloomuga aiaruumidest koosnev väliruum. 

● Ruumi kujundusel on tähelepanu pööratud sellele, et see annaks võimaluse omaette 

olemiseks; pakuks vaateid ja viiks mõtte rändama; ning pakutakse ka aiandusega 

tegelemise võimalusi.  

● Enamasti on õuealal jalutamiseks spetsiaalne teekond, jalutusteekonnal paikneb 

pinke puhkamiseks ning õuealal on ka puhkeala, kus on võimalik istuda ja vaateid 

nautida, koguneda teistega vestlema ja üritustest osa saama. 

● Alal eraldi istumisala, mis on varustatud varjualusega. See pakub võimalust 

koguneda teistega vestlema ja üritustest osa saada. 

● Valdavalt võimaldavad käigurajad ja teedevõrgustik naasta alguspunkti tehes 

ringikujulise jalutuskäigu. Mõningatel juhtudel on ringikujulisele teekonnale lisaks 

lineaarse teekonna läbimise võimalus.  

● Käigurajad on laotud betoonkivist.  
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● Pingid on puidust.  

● Käiguradadel kõndides on võimalik olla varjus, varjuandjaks on suured puud.  

● Tähelepanu on pööratud haljastuse pakutavatele värvidele, tekstuuridele, lõhnadele, 

helidele ja kus võimalik, ka maitsetele. 

● Lisaks puudele on ala haljastuses kasutatud põõsaid ja püsikuid.   

● Taimede värvivalikul on enamasti arvestatud eakate iseärasustega.  

● Valitud taimede abil rõhutatakse aastaaegade vaheldumist ja aja möödumist. 

● Valdavalt on loodud võimalused aiandusega tegelemiseks. Selleks on loodud ligipääs 

ja kõrgendatud/tõstetud peenrad.  

 

Tulenevalt kriteeriumitest on olulisimad jooned hooldekodude välialade 

projekteerimisel järgmised. 

● Väliruumi kujundusel pöörata tähelepanu sellele, et see pakuks erinevaid vaateid ja 

viiks mõtte rändama; maandaks stressi; annaks võimaluse omaette olemiseks; ning 

pakuks aiandusega tegelemise võimalust.  

● Istumiskohad lahendada kahel erineval viisil – eraldi istumisaladena ja pingid teeraja 

kõrval. Eraldi alana lahendatud istumisala võimaldab kogunemist ja omavahelist 

suhtlemist ning ürituste läbiviimist. Rohkelt istumisvõimalusi projekteerida ka 

teeraja kõrvale, et pakkuda turvatunnet aeglasemalt ja vaevalisemalt liikuvale 

inimesele. Eakad on väga tundlikud kuumuse ja otsese päikesevalguse suhtes. 

Istumisala peab paiknema varjus või projekteerida eraldi varjualus.  

● Käigurajad võiksid olla mitmekesised ja kulgeda läbi erinevate aiaruumide. See 

stimuleerib rohkem liikuma ja pakub vaheldust. 

● Teedevõrgustik projekteerida sõlme või ringikujuliselt, mis tähendab, et võimaldab 

naasta alguspunkti tehes ringikujulise jalutuskäigu. See on vajalik selleks, et inimene 

naaseks alguspunkti tagasi, isegi kui ta vahepeal ära unustab, kuhu ta teel oli. Kui 

ruumi on, siis projekteerida erineva pikkusega radasid. 

● Käiguradade materjal peab olema selline, et see ei muutuks libedaks ega oleks  

ebatasane. Laialt kasutatakse betoonkivi ja monoliitbetooni.  

● Pingid peavad olema seljatoega ja soojast materjalist, parimaks materjaliks on puit. 

● Käigurajal peab olema võimalus puhata varjus ja tuule eest kaitstult. Teekonnale 

projekteerida puid ja võimalusel ka varjualuseid.   

● Tähelepanu pöörata haljastuse projekteerimisel erinevate meelte stimuleerimisele – 

värvide, tekstuuride, lõhnade, helide abil ja kus võimalik, ka maitsete abil. 
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● Haljastuse moodustavad puud, mis annavad varju; põõsad ja püsikud. Oluline on 

pakkuda vaateid ja lummust. 

● Taimede värvivalikul arvestada eakatega, neil kaob sinise värvi eristamise võime, 

nad tajuvad seda hallitaolisena. Seega on oluline pakkuda värvimängu kollastest 

punaste toonideni.  

● Valitud taimede abil on oluline rõhutada aastaaegade vaheldumist ja aja möödumist. 

● Projekteerida ligipääsetavaid kõrgendatud peenraid ja liigutatavaid kõrgendatud 

peenraid, et kõigil oleks võimalik mugavalt aiandusega tegeleda. 
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6. VÄLIRUUMI LAHENDUSE ETTEPANEKUD 

 

6.1. Persoona kirjeldus 

 

6.1.1. Sirje – eakas vanuses 70- ja enam aastat 

 

Sirje (73 a, vt joonis 23) elab linnalises asulas 5-kordses keskküttega kortermajas teisel 

korrusel 2-toalises korteris. Ta elab üksi, kuna tema abikaasa suri 5 aastat tagasi. Ta on 

kodune pensionär, kellel enam ei ole töökohustusi, kuid kes nooruses töötas pood-lao 

müüjana ja hiljem juhatajana. Praegu on ta aktiivne osaleja kohalikus eakate päevakeskuses. 

Sirjel on silmanägemine ja kuulmine üsna head, ta loeb raamatuid ja armastab muusikat. Ta 

saab igapäevaste toimetustega nagu riietumine, tualetis käimine ja söögitegemine iseseisvalt 

hakkama. Kuid vajab raskemate asjade tõstmisel abi, seega käivad lapsed ja lapselapsed teda 

aegajalt poeskäikudel ja kodus aitamas. Juhilubasid tal ei ole ja ta liigub peamiselt 

ühistranspordiga ja jalgsi. Ta pelgab libedaga liikumist, kuna kardab kukkuda, kuid teistel 

aegadel liigub ta õues hea meelega. Viimastel aastatel on ta märganud, et jalgadest on 

hakanud jõud kaduma, tasakaal veidi kõikuma ja teisele korrusele liikumine, eriti poekotiga, 

on tema jaoks raske.  
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Joonis 23. Persoona Sirje, 73-aastane eakas (Allikas: UnSplash, foto autor Todd Cravens). 

 

Sirje kasvas ühiskondliku koostegemise vaimus, nii kooli kui tehnikumi ajal oli ta 

Kommunistlik noor, kes sai ajastuiseloomuliku töökasvatuse – kooliajal hooldati kooli 

aiamaad ja osaleti malevates, ka puhkusehetked veedeti töötades või vabatahtlikuna 

töötades. Koolinoorena aga ka tööealisena jätkusid ühistes ettevõtmistes osalemine – asutuse 

territooriumi ning avalike haljasalade igakevadine ja igasügisene korrastamine; kollektiivsed 

tervisespordi treeningud, väljasõidud ja tantsuõhtud, asutustevahelised võistlused jm. 

Iseloomulik sellele ajale on enamik esemete ise valmistamine ja üldse väheste vahenditega 

hakkamasaamine, nt avaliku ruumi korrastamistalgutel tehti välimööbel ise ja 

tervisespordivahendeid tehti käepärastest vahenditest, peamiselt puidust.  

Sirje on kasvanud vanemaealisi ja eakaid austades, neil on elutarkus ja -kogemus ning nende 

nõuandeid ja soovitusi tuleb kuulda võtta. Seetõttu valmistab talle pettumust asjaolu, et 

noored tänapäeval eakaid ei austa, mis väljendub tema kogemuse kohaselt peamiselt 

käratsevas käitumises ja halvasti ütlemises. 

Uued tehnoloogiad põhjustavad talle stressi, kuna kõik on nii väike, puutetundlik ja 

keeruline. Varem olid asjad palju lihtsamad, palju asju sai ise ära teha. 
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6.1.2. Ülle – vanemaealine vanuses 50-69 aastat 

 

Ülle (60-aastane, vt joonis 24) elab linnalises asulas 9-kordses keskküttega kortermajas 

seitsmendal korrusel 3-toalises korteris. Ta elab koos abikaasaga, lapsed on kodust välja 

kolinud. Ta töötab kunstiajaloo õpetajana täiskoormusel, mis tähendab, et tööviis on 

peamiselt istuv ja vahel seisev ning tulenevalt töö iseloomust ei ole ta füüsiliselt väga 

aktiivne. Ta on oma ala spetsialist, tööd jätkub ning pensionile jäämise peale ta ei mõtle. Tal 

on juhiload ja auto, ta liigub peamiselt autoga ja harvem jalgsi või ühistranspordiga. 

Abikaasaga käivad nad teatris, muuseumides ja looduses matkaradadel. Suvekodu neil ei 

ole, Ülle kasvatab korteri rõdul maitsetaimi ja suvelilli.  

 

Joonis 24. Persoona Ülle, 60-aastane vanemaealine (Allikas: PixaBay, foto autor on kasutaja 

Gabananda). 

 

Ülle on kõrgharidusega õpetaja ametit pidav naine. Lapsena kasvas ta ühiskondliku 

koostegemise vaimus ja sai tugeva töökasvatuse – kooliajal hooldati kooli aiamaad ja osaleti 
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malevates. Noorusiga aga ka juba tööiga olid väga murrangulised, kuna ühiskonnas toimusid 

1980. aastatel suured muudatused, kus ka tema üliõpilasena osales ning mis kulmineerus 

1991. aastal riigikorra muutusega. Seega Ülle on väga palju läbi elanud ning muutused ei ole 

tema jaoks võõrad ega ootamatud, vaid aktsepteeritav elu osa. 

Ülle on kasvanud vanemaealisi ja eakaid austades, kelle nõuandeid ja soovitusi tuleb kuulda 

võtta. Kuid ta kogeb ka seda, et muudatustega mitte kaasas käies on üsna ruttu võimalik 

sattuda kriitika osaliseks, mis tihti väljendub ageismis. Eriti tajub ta survet tööalaselt, kus 

õpetamisel tuleb pidevalt kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, programme jm. Tööalased 

nõudmised ajaga kaasas käia aga ka igapäevane noortega suhtlemine aiatavad Üllel pidevalt 

uute trendidega kohaneda ning end nooruslikult tunda. 

 

 

6.2. Lahenduse kirjeldus 

 

6.2.1. Kontseptsioon 

 

Kandvaks ideeks on modulaarsus ja mäng. Modulaarsus tekib ruumitüpoloogiast – nö 

aiaruumid ja funktsioonid, mis annavad võimaluse kasutada erinevaid ruumikomponente 

eraldiseisvate moodulitena ja neid kombineerides moodustub tervik (lähtuvalt konkreetsest 

projekti lähteülesandest, maa-ala suurusest, kasutajaskonnast jm parameetritest). Moodulid 

toetavad üksteist sünergias, nt toimivad maamärgid mälestusrajal kõndimist ajendavate 

elementidena, korteri aknast tuttava silmamine motiveerib õue minema ning laste 

mänguväljakult kostuvad kilked või aiandusalal toimetavad inimesed meelitavad ala 

külastama. Tervet lahendust läbib mängu teema – mänglev liikumine vabas õhus roheruumis 

ja rõõm erinevatest võimalustest virgestuseks ja mänguks käsikäes. Alal on rõhku pandud 

eriilmelisele haljastusele, mis moodustab ala selgroo ja annab raamistiku ning teekondadele 

on paigutatud erinevaid mänguelemente – nt kiiged virgestusvahendite vahele ja 

jalutusteekonnale malelauad, aga ka terve mängude ala eakatele.   
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Väliruumi lahenduse ettepanekud töötati välja tuginedes ajaloolistele trendidele (mis 

peegeldavad kasutaja ehk vanemaealiste ja eakate noorusaja eluolu), kaasava elukeskkonna 

põhimõtetele, väliruumi lahenduste ettepankute analüüsi tulemustele ning väliruumi 

projekteerimise kriteeriumitele (näidisala asukoha detailset analüüsi siin välja ei tooda, 

üldjoontes lähtuti Kevin Lynch’i keskkonnaanalüüsi printsiipidest).  

Eesmärk on Eestis elavat vanemaealist ja eakat väliruumi kasutajat üldises plaanis 

ühiskondliku kasvatusliku-kultuurilise taustsüsteemi seisukohast mõista ning pakkuda kohta 

mälu ja mälestuste ärgitamise kaudu tema identiteedi loomiseks. Samuti on oluline 

projekteeritava väliruumi abil pakkuda kasutajale turvatunnet tuttavlikkuse näol; arusaamist, 

et ta saab ruumi funktsioonidest aru ja oskab neid (ka intuitiivselt) kasutada ning tunneks, et 

väliruum on neile mõeldud (kaasatus ja takistusteta kasutatav). Lahenduse eesmärk on 

pakkuda kasutajale mängulist ruumikasutust arvestades kasutaja füüsilisi võimeid. Selle 

saavutamiseks on kombineeritud erinevad funktsioonid nii, et piiratud alal saaks (erineva 

liikuvusvõimega vanemaealine ja eakas) kasutaja tunda äraoleku tunnet; stimuleerida 

erinevaid meeli; arendada erinevaid terviseaspekte – füüsiline ja vaimne tervis ning 

sotsiaalne elu.  

Tsoneering ja asendiplaan on toodud Lisas 4. Väliruumi lahendusettepanekute graafiline 

materjal. 

 

 

6.2.2. Näidisala 

 

Eesmärk on Eestis elavat vanemaealist ja eakat väliruumi kasutajat üldises plaanis 

ühiskondliku kasvatusliku-kultuurilise taustsüsteemi seisukohast mõista, seetõttu detailset 

projektala analüüsi töös ei kajastata ja laiapõhjaliste üldiste linnaruumi planeeringuliste 

probleemidega töös ei tegeleta. 

Lahenduseks valiti paneelelamutega ala, kus on erinevat tüüpi kortermajasid [Mustamäe 

kortermajade piirkond (Sõpruse pst 192, 194 ja 196 ning Kuklase 4, 6 ja 10 vaheline ala, vt 

joonis 25), kus paiknevad vaheldumisi viie- ja üheksakorruselised majad] ning 
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majadevaheline maa on peamiselt linnale kuuluv avalik ala. Sarnast lahendust saab kasutada 

ka teiste paneelmajadega linnaosades ja linnades võttes arvesse ala proportsioone vastavalt 

projekteerimise kriteeriumidele. 

Joonis 25. Mustamäe (Sõpruse pst 192, 194 ja 196 ning Kuklase 4, 6 ja 10 vaheline ala, 

Tallinn) kortermajade piirkond. Projektala märgitud punase pidevjoonega (Allikas: Maa-

amet). 

 

 

6.2.3. Tsoneerimine ja funktsioonid 

 

Tsoneerimisel on lähtutud sellest, et funktsioonid toimiksid sünergiliselt ja toetaksid 

teineteise toimimist. Samuti arvestati võimaluste piires asjaoluga, et ruumikasutajale 

(vanemaealine ja eakas) olulised ruumiomadused paikneksid tema teekonnal kõige 

optimaalsemalt. Tsoneerimine on toodud Lisas 4. Väliruumi lahendusettepanekute graafiline 

materjal. 
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Kuna lahendusettepanek on pakutud juba olemasoleva hoonestusega alale ja majadevahelist 

ala läbib tänav, siis on lahendus pakutud kahe eraldiseisva alana. Samuti annab olemasolev 

hoonestus ette haljasala maksimum proportsioonid, kuid need sobivad kirjandussoovitustes 

antud proportsioonidega (1:2 kuni 1:3), ühe ala mõõtmed on 66 m x 120 m ja hoonete 

kõrgused on 5 kordsel 18 m ja 9-kordsel 30 m ning teise ala mõõtmed on 60 m x 70 m ja 

seda ala hoonete kõrgused on 18 m. 

Roheruum 

Haljastuse tähtsus lahenduses on kõige olulisem, kuna see kannab kõige enam tervist 

toetavaid väärtusi, ühtlasi moodustab see raamistiku ja selgroo, mille ümber ja vahele 

koonduvad kõik teised funktsioonid. Haljastus seob kõik terviklikuks. Roheruumi 

kasulikkus kasutajale on taastamisvõimalus, lõõgastumine, rahu ja vaikuse leidmine, värskes 

õhus viibimise võimalus (Thompson et al. 2014: 17). Rohealal viibimine kutsub inimeses 

esile positiivse emotsionaalse muutuse, mis on ülimalt oluline, kui inimest valdab pidevast 

toas viibimisest tekkinud stiimulite vähesus, ängistustunne, ärrituvus, igavus ja 

motivatsioonipuudus (Rappe, Topo 2008: 232). Kui inimene saab looduslikust keskkonnast 

visuaalselt ja tunnetuslikult stimuleeritud, siis see mõjutab tema psühholoogilist seisundit ja 

lahtuvad stressiga seonduvad tunded nagu hirm ja ärevus ning stress tervikuna taandub 

(Ulrich et al. 1991: 224-225). Roheruumis liikumisel väheneb viha ja ärrituvus (Hartig et al. 

2003: 120) ning seal viibimine on seostatud tuju paremaks muutumisega, suurema 

keskendumis- ja sooritusvõimega (Van den Berg et al. 2003: 143). Pakutud lahendus seabki 

eesmärgiks need nõuded täita.  

Mälestuste rada 

Mälestuste rajal on tähelepanu pööratud vaadetele, mis koos tihedalt paigutatud pinkide ja 

maamärkidega mõjuvad motiveerivalt, et edasi liikuda. Pinke peab olema piisavalt ja 

piisavalt tihedalt, et see julgustaks liikuma ja tekitaks saavutustunnet (Eesti Arhitektide Liit 

et al. 2012: 52, 54). Eesmärk on luua keskkond, mis sisaldab tuttavlikke elemente, mis 

tekitavad kuuluvustunde ja toetavad enesemääratlust (WHO 2017: 20). Sellisteks on 

maamärgid, mis on vanemaealisele ja eakale noorusest tuttavlikud ja olulised elemendid 

(Maikov 2011: 50; Niilo et al. 2019: 14, 17, 25; 30) – piimapukk, mesitaru, vee käsipump, 

postkast, bussipeatus, teatud stiiliga pink (mis meenutad sellist, mis ise puust tehtud), 

lipuvarras, korvpalli viskerõngas, lauatennise laud, paekivist servadega tõstetud peenrad (nö 

kiviktaimla), traktori kummidest ja/või puupakkudest takistusrada, ajastutruud 

metalltorudest võimlemisvahendid jt. Rajal on varikäik istumisvõimalusega, kus saab laste 
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meelel puhata (stressi maandamine ja tähelepanu taastamine); üksiolemise koht, kus saab elu 

üle järele mõelda ja teised võimalused, mis moodustavad taskuid. Virgestusala moodustab 

osa teekonnast.  

Linnaaianduse ala  

Aiandust peetakse heaks vaba aja veetmise võimaluseks (Dunnett, Qasim 2000: 42) ning 

aiatöösid heaks füüsiliseks koormuseks (Dunnett, Qasim 2000: 43-44). Aiandusega 

tegelemine suurendab lootusetunnet ja motiveerib eakaid seadma tulevikuks uusi eesmärke 

elus (Chu et al. 2021: 22), mis viitab saavutustunde tekkele. 

Linnaaianduse ala abil pakutakse võimalusi kogunemiseks, koos tegemiseks, saavutustunde 

tekkimiseks, käte ja silmade koordinatsiooni ning kerge füüsilise koormuse andmiseks. See 

ala  on varustatud ratastooli kasutajale sobilike istutuskastidega, kus on võimalik taimedega 

tegeleda. Samuti on aianduse alal kõrgendatud eri kõrgustel olevad peenrad kasutajale 

erinevas vanuses. Kõrgemad peenrad vanemaealisele ja eakale püsti töötamiseks; 

madalamad peenrad lastele püsti töötamiseks või vanemaealisele ja eakale istuvast asendist 

töötamiseks. Siin alal on ka istumiskohad ja malelaud. Asendiplaanil ei ole küll näidatud, 

kuid aianduse alal peaks olema ka sobiv koht aiajäätmete kompostimiseks. Selle saab 

kombineerida ka terve haljasala koristusjäätmete kompostimise alaga. 

Tarvilik on koostöö kohaliku omavalitsusega, kes jagab kastid kogukonna elanikele ja 

koordineerib ühiselt töötamist ja hooldamist.  

Puhkenurk  

Stressitase mõjutab keskkonnaeelistusi ja taastavate omadustega keskkond peab 

võimaldama seltskondlikku kogunemist (Staats 2012: 548), samuti on eakate ja 

vanemaealiste noorusajast pärit erinevad puhkenurgad. Kogunemisala sobib istumiseks ja 

puhkamiseks aga ka piknikuks. Ühes puhkenurgas on varjuandjaks puud ning see on 

ümbritsetud privaatsust andvate hekkidega ja meeleolukate tuttavlike taimedega. Teises 

puhkenurgas on paviljon, kust avanevad vaated. Oluline roll on aastaaegasid rõhutaval 

haljastusel.  

Üksioleku tasku 

Stressitase mõjutab keskkonnaeelistusi ja taastavate omadustega keskkond peab 

võimaldama segamatut üksiolemist (Staats 2012: 548). Veidi eraldatum ala, mis sobib üksi 
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olemiseks ja pikemaks mõtiskluseks. See on ümbritsetud privaatsust andvate hekkidega ja 

meeleolukate tuttavlike taimedega. Oluline roll on aastaaegasid rõhutaval haljastusel.  

Mängude ala  

Mängude alasid on kaks – eakale kasutajale ja lastele. Eakale kasutajale suunatud mängude 

alal on Boccia mänguväljak ja lauatennise lauad, mis on ajaloolistest trendidest tulenevad 

iseäralikud mängud. See ärgitab mälestusi ja võimaldab neid mälestusi taas läbi elada. Ala 

on mõeldud igapäevaseks kogunemiseks ja seltskondlikeks tegevusteks, samuti turniiride 

korraldamiseks just nagu eakate noorusajal, kui kollektiivid omavahel võistlesid. Tarvilik on 

koostöö kohaliku omavalitsusega, kes korraldab regulaarseid turniire kogukonna elanikele 

ja teistele ala kasutajatele. 

Lastele mõeldud mänguala on üheltpoolt tõmbenumbriks vanemaealistele ja eakatele, kes 

tulevad kohale, et vaadata, mis teised teevad ja laste emotsioonidest osa saada. Lastele 

mõeldud ala on jaotatud kolmeks: 1-4 aastased, 4+ aastased (kus on ka liikumisraskustega 

lastele mõeldud mänguvahendeid) ja 6+ aastased. Valitud on ronila, kaalukiik-karussell ja 

kiigepuu (mitme kiigeistme variandiga). Kiikesid saab kasutada ka täiskasvanu (sh 

vanemaealine ja eakas). Siin paikneb tõukeratta parkla ja pingid. 

Mängude alale ei ole lisatud spetsiaalset vanemaealistele ja eakatele suunatud mänguala, 

kuna töö autorile teadaolevalt ei ole eakatele suunatud mänguvahendeid (mis ei tähenda, et 

neid ei ole olemas!), mis oleks suunatud suurema kehamassiga kasutajale. 

Kirjandusandmetest on teada, et mänguvahenditest osutusid eakate seas kõige 

populaarsemaks liumägi, kiiged ja ronilad (Mitchell et al. 2007: 8), mille lisamist lahendusse 

tasub kaaluda. Lahenduse virgestusalasse on lisatud mänguvahendid (kiiged, liivakast ja 

karussell), mille kasutus vastab vanemaealise ja eaka iseärasustele.    

Meelte aed ja teekond  

Siin paiknevad pingid nii varjus kui päikese käes ning saab istuda ja nautida värve, tekstuure, 

tuule tekitatud helisid. Istutusalad on kombineeritud puudest, põõsastest, püsikutest, 

kõrrelistest, kividest ja kiviklibust nii, et jälgitavad oleksid aastaajad, tajuda saaks lõhnu, 

värve ja helisid.  

Virgestusala 

Selliseid alasid on kolm – liikumisraskustega kasutajale, vanemaealisele (50+ aastastele) ja 

eakatele (70+ aastastele). Need alad pakuvad kokkusaamisvõimalust ja tegevust. Eesmärgiks 
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on meelte stimulatsioon (esteetiline haljastus), sotsialiseerumine teiste ala kasutajatega, 

füüsilise koormuse andmine ja mäng.  

Portugalis läbiviidud uuringute kohaselt on välijõusaali elementidest vanemaealiste seas 

kõige populaarsemad treeningvahendid sky trainer, surfer, scale, lift, sõudeergomeeter ja 

stepper (Bettencourt, Neves 2016: 67-68). Lähtuvalt uuringust ja asjaolust, et tarvilik on 

arendada jõudu, tasakaalu, painduvust ja motoorikat (vt peatükk 1.1.2.1 Tervis), valiti 

virgestusaladesse sobivaimad vahendid. 

Oluline on välja töötada koostöös kohaliku omavalitsusega kava, mille kohaselt 

korraldatakse regulaarseid treeninguid kogukonna elanikele ja teistele ala kasutajatele. 

Liikumisraskustega kasutajale mõeldud tegevusala 

Seda ala saavad kasutada rulaatori ja ratastooliga kasutajad. Siin on ka liivakast ja karussell 

ratastooli kasutajale.  

Siin alal toimub töö koostöös kohaliku omavalitsusega, kes korraldab regulaarseid seadmete 

tutvustusi ja treeninguid kogukonna elanikele ja teistele ala kasutajatele. 

Vanemaealistele mõeldud tegevusala  

See ala pakub kokkusaamisvõimalust ja tegevust 50-aastasele ja vanemale inimesele. Selleks 

on alal liikuvust parandavad ja jõudu treenivad vahendid, kiik mänguks ja istumiskohad 

kogunemiseks. Eesmärgiks on pakkuda meelte stimulatsiooni (esteetiline haljastus), saada 

tavarutiinist mõtted eemale, ning tegeleda tervisespordiga parandades liikuvust ja treenides 

jõudu. Samuti saab koguneda lihtsalt vestluseks. 

Kohalik omavalitsus korraldab regulaarseid seadmete tutvustusi ja treeninguid kogukonna 

elanikele ja teistele ala kasutajatele. 

Eakatele mõeldud tegevusala  

See ala pakub kokkusaamisvõimalust ja tegevust 70-aastasele ja vanemale inimesele. Selleks 

on alal motoorikat arendavad, tasakaalu ja liikuvust parandavad ning jõudu treenivad 

vahendid ja istumiskohad. Eesmärgiks on pakkuda meelte stimulatsiooni (esteetiline 

haljastus), peletada üksildust ja stressi, tegeleda tervisespordiga parandades liikuvust ja 

tasakaalu. Samuti saab koguneda lihtsalt vestluseks.  
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Kohalik omavalitsus korraldab regulaarseid seadmete tutvustusi ja treeninguid kogukonna 

elanikele ja teistele ala kasutajatele. 

WC 

Kortermajade piirkonna väliruumi lahenduses võib arvata, et osa kasutajaid käib tualetis oma 

kodus. Kuid arvestades laste, vanemaealise ja eaka erinevat hakkamasaamist, siis püsiv 

tualeti kasutamise võimalus oleks nende kasutajagruppidega arvestav. Olenevalt piirkonnast 

ja kasutajaskonna rohkusest, võib ka peamiseks kasutushooajaks paigaldada alale ajutise 

tualeti.  

Kohvik 

Kohvik ei pea olema mehitatud püsiv üksus, kasutada saab näiteks automaate, millest saab 

valida suupisteid ja jooke. Olenevalt piirkonnast ja kasutajaskonna rohkusest, võib teatavaks 

hooajaks teha lepinguid erinevate teenusepakkujatega, kes nt nädalavahetustel mobiilse 

kioski (või minibussi või jalgratta) abil ala teenindavad.  

 

 

6.2.4. Teed, platsid ja parkla 

 

Kuna tegemist on olemasolevate hoonemahtudega, siis parkimine on alal juba lahendatud. 

Sekkumisettepanek tehakse käesoleva lahendusega juurdepääsuteede kõrval paiknevate 

parkimiskohtade muutmiseks invaparkimiskohtades ja parklaalde kõrvale kõnnitee 

rajamiseks, et jalakäijal oleks ohutu liikumine parklast eraldiseisvalt. Muus osas 

olemasolevat teedevõrku ega parkimiskorda ei muudeta. 

Uued teed on 2,5 m laiused, mis tagavad kahe ratastooli (aga ka rulaatori ja lapsevankri) 

teineteisest möödumise võimaluse. Pingid on paigutatud spetsiaalsetesse istumistaskutesse, 

mille mõõtmed arvestavad istuja jalgade ulatusega (vt Lisa 1. Väliruumi projekteerimise 

tingimused) ja et pingi kõrvale mahuks peatuma ka ratastool ning et samal ajal teel liikuja 

saaks oma teekonda takistuseta jätkata. 
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Alale pääsude juures on infotahvlid, millel kuvatakse info ala kasutusvõimaluste kohta. 

Täpsustatud on, millised ala funktsioonid on suunatud millisele kasutajaskonnale, kuidas 

need on ligipääsetavad ja kui pikk teekond on üks või teine valitud teekond alale. 

Peamiseks teekattematerjaliks on ruudukujuline betoonkivi (mõõtmetega 300x300 mm), mis 

meenutab aastakümnete tagust betoonkivi. Lisateede teekattematerjaliks on harjabetoon, mis 

annab kasutajale mõista, et peateelt astuti kõrvalrajale (vt joonis 26). 

Joonis 26. Ruudukujuline betoonkivi (300x300 mm) ja harjabetoon (Allikas: Fotopank 

Unsplansh, 01.05.2022).  

 

Virgestus- ja mängualad on kummimultši kattega alal (vt joonis 27). Valitud materjal on vett 

läbilaskev. Puud, mis jäävad teekatendisse/mängualasse/treeningalasse, multšitakse 

kummimultšiga, et tulemus jääks ühtlane ja oleks läbitav ka ratastooliga. Üks mänguala 

(lapsed 1-4- aastastele) on osaliselt liivaga. 

Joonis 27. Kummimultš (Allikas: Play Smart UK, 01.05.2022)  
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6.2.5. Väikevormid 

 

Tüüpseid väikevorme ja inventari, mis on tavapärase väliruumi lahenduse osa ja mis ei ole 

vanemaealistele ja eakatele suunatud väliruumi lahendusele eripärased, ei ole käesoleva 

lahendusega täpsustatud (nt infotahvel, valgustimast, valgusti pollar jt elemendid).  

 

Infotahvlid 

Alale pääsude juures on infotahvlid, millel kuvatakse info ala kasutusvõimaluste kohta. 

Täpsustatud on, millised ala funktsioonid on suunatud millisele kasutajaskonnale, kuidas 

need on ligipääsetavad ja kui pikk on üks või teine valitav teekond alale. Samuti võib siin 

näidata treeneri juhendatavad ühistreeningute ajakavad, juhendatavate aiandustöötubade 

ajakavad, korraldatavate mängude turniiride jt ürituste ajakavad. Infotahvel peab olema 

ratastoolikasutajale sobival lugemiskõrgusel. 

Eesmärk on infotahvleid lisada nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui tarvis. 

Virgestusvahendite juures paiknevad infotahvlid, mis selgitavad, kellele need vahendid on 

suunatud, mida nendega teha saab, miks treenimine kasulik on, mis järjekorras, mitu korda 

ja millise sagedusega midagi kasutada. Samuti võib siin näidata erinevaid iseseisvaid 

treeningkavade näidiseid ja välja tuua treeneri juhendatavatele ühistreeningute  ajakavale. 

Linnaaianduse alal on samuti infotahvel, kus on info juhendatavate aiandustöötubade kohta, 

info kodukorra, kompostimise, tarvikute jm vajaliku kohta.  

Meelteaia juures on infotahvlid, mis selgitavad, kuidas ala toimib ja mismoodi seda 

kasutada/nautida. 

70+ mängude alal on samuti infotahvel, kus on info kodukorra kohta, mängude juhised, info 

korraldatavate mängude turniiride jt ürituste ajakavad kohta.  

Maamärgid 

Tuttavlikkus tekitab turvatunnet ning suurendab hakkamasaamise ja saavutuse tunnet, seega 

tuleb seda emotsiooni iga funktsiooniga rõhutada. Sobivad on vanemaealisele ja eakale 

noorusest tuttavlike ja oluliste elementidega – piimapukk, mesitaru, vee käsipump, postkast, 

bussipeatus, teatud stiiliga pink (mis meenutavad selliseid, mis nende noorusajal ise puust 

tehtud), lipuvarras, korvpalli viskerõngas, lauatennise laud, paekivist servadega tõstetud 
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peenrad (nö kiviktaimla), traktori kummidest ja/või puupakkudest takistusraja elemendid, 

ajastutruud metalltorudest võimlemisvahendid jt. Sobival kohal on ka ajatud skulptuurid.  

Maamärke kombineerida erinevate teemade kaupa, et moodustuks mingi loo jutustamise või 

teekonna kogemise võimalus. 

Virgestusvahendid 

Virgestusvahendite valikul on arvestatud asjaoludega, et vananedes väheneb ajapikku 

lihasmass ja luutihedus (Marcus, Sachs 2014: 129), jõud väheneb jalgades [põlvedes ja 

pahkluudes (Teresi et al. 2000: 418)], kiiremini kui kätes (Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 

52-53), väheneb liigeste liikuvus ja üldine liikuvus (WHO 2015: 52-54), tõuseb vererõhk 

(Teresi et al. 2000: 418), esineb rohkem probleeme tasakaalu hoidmisega (Marcus, Sachs 

2014: 129).  

Vanemaealistele (50+ aastased) on mõeldud liikuvust ja jõudu parandavad seadmed 

(Kompan, Proludic). Vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid. 

Lahenduses on keskendutud ka koos tegemise võimalusele, valitud on mitmekesi 

kasutatavaid vahendeid ja kõrvuti paiknevaid vahendeid. Vahenditest on kokku pandud 

teekond, mis toimiks tavalise trenni põhimõtetel: soojendus, põhiline liikumine ja 

treeningjärgne venitus. 

Eakatele (70+ aastased) on mõeldud motoorikat, tasakaalu ja liikuvust parandavad seadmed 

(Lappset, Proludic). Vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid. 

Lahenduses on keskendutud ka koos tegemise võimalusele, valitud on mitmekesi 

kasutatavaid vahendeid ja kõrvuti paiknevaid vahendeid. Vahenditest on kokku pandud 

teekond, mis toimiks tavalise trenni põhimõtetel: soojendus, põhiline liikumine ja 

treeningjärgne venitus. 

Ratastooli kasutajatele on liikuvust parandavad ja jõudu treenivad seadmed (Benito) ja 

mänguvahendid (Tommy Play). Vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide 

pildid. 

Virgestusvahendid on varustatud kasutusõpetusega, mis on intuitiivselt mõistetavad – 

tihtipeale on selleks pilt või pilt ja tekst koos. 
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Mänguvahendid 

Lastele mõeldud mänguala on jaotatud kolmeks: 1-4 aastased, 4+ aastased (kus on ka 

liikumisraskustega lastele mõeldud mänguvahendeid) ja 6+ aastased. Valitud on Kompan, 

Tiptiptap ja Tommi Play tooted. Osa liikumisraskustega kasutajale mõeldud 

mänguvahendeid on paigutatud ka liikumisraskustega kasutajale suunatud 

võimlemisvahendite juurde. Vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide 

pildid. 

Pingid 

Valitud on spetsiaalsed selja-, käe- ja jalatugedega istumispingid ja toetuspingid, mis 

võimaldavad ka kõnniraamiga kasutajal neid kasutada (VelopA). Asendiplaanil ei ole 

loetavuse huvides detailselt eristatud, millist tüüpi pinki kuskile on kasutatud. Vt Lisa 5. 

Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid. 

Istutuskastid 

Linnaaiandusega tegelemiseks on kasutusel spetsiaalsed ratastooliga töötamist võimaldavad 

istutuskastid (Green Circle Garden), vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning 

väikevormide pildid. 

 

 

6.2.6. Taimmaterjal 

 

Keskkond peab kasutajale olema ohutu ja riskivaba, st ei süvendada olemasolevate 

tervisprobleemidega kasutaja hädasid (nt allergikud), vaid soodustab tervislikke eluviise 

(Eesti Arhitektide Liit et al. 2012: 13 ref Claus et al. 2008: 78–80). Nendest asjaoludest 

lähtuvalt on roheruumi aspektile erilist tähelepanu pööratud. 

Taimede nimekirjade koostamisel koondati ajalooliste trendide taimede nimekirjad, raamatu 

Roheteraapia soovitusnimekiri ning raamatute Eesti ravimtaimed I, II ja III osa 

mittemürgised taimed, mis erinevatesse kategooriatesse sobivad. Välja jäeti taimed, mille 

ükskõik milline osa on mürgine, allergiat põhjustav ja mesilasi meelitav. Kahjuks jäid nende 
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kriteeriumide filtri tõttu taimede nimekirjad üsna lühikesteks ja palju traditsiooniliselt tuntud 

taluaia taimi jäid välja. 

Vanemaealiste ja eakate nooruspõlvest tuntud taimed 

Tuttavlikkus tekitab turvatunnet ja suurendab hakkamasaamise tunnet, seega tuleb seda 

emotsiooni iga funktsiooniga rõhutada. Kindlustunnet suurendavad ka need haljasala 

elemendid, mis aastaaegades on muutumatud – nt okaspuud (Beckwith, Gilster 1996: 50) 

aga ka kivid, skulptuurid ja väikevormid. Vt Lisa 6. Taimmaterjali loetelu. 

Meelte aed ja meelte teekond 

Meelte aeda ja teekonnale on valitud taimed nelja meele stimuleerimiseks – kuulmine, 

nägemine, kompamine ja haistmine. Valitud on mitte mürgised taimed, kuid sellele 

vaatamata, on teadlikult maitsemeele stimuleerimiseks eraldi taimede sekstioon välja jäetud. 

Söödavaid taimi saab kasvatada linnaaianduse alas, kui selleks soovi on. Vt taimede loetelu 

Lisa 6. Taimmaterjali loetelu. 

Aastaaegade vaheldumine 

Aastaaegade vaheldumist demonstreerivad taimed viitavad aja kulgemisele, seega on nende 

kaasamine lahendusse väga oluline. Samuti peab olema lahenduses muutumatuid elemente 

– igihaljad taimed ja elutud materjalid – kivid, skulptuurid, maamärgid. Vt Lisa 6. 

Taimmaterjali loetelu. 

Puud 

Puud, mis jäävad sillutise sisse, mänguala/treeningala katendisse, rajatakse tugipinnasesse 

või antakse puule vajalik kasvupinnase maht selle rajamist võimaldavate moodulite abil (nt 

TreeParker süsteemi abil). Puude alune multšitakse 1 m raadiuses kummimultšiga või puu 

juurekaela piirkonda paigaldadakse juurekaitserest, et tulemus jääks vett läbilaskev, ühtlane 

ja oleks läbitav ka rulaatori või ratastooliga. 

Eelistada kiirekasvulisi puuliike, mis saavutaksid suured mõõtmed kiiremini, et pakkuda alal 

loomulikku varju. Sellisteks on papli ja remmelgate liigid. Paplite puhul eelistada isastaimi, 

mis ei levita seemneid (kuigi lendkarvadega seemned ehk nn paplivatt ei ole allergiat 

põhjustav). 

 

 



97 
 

6.2.7. Teavitustöö 

 

Suurbritannias Mitchell jt poolt läbiviidud uuring (2007) kaardistas problemaatika, mis 

takistas seenioritel kasutamast neile suunatud väliruumi. Peamised takistused olid 

turvatunde puudumine (vandalism, hirm noorte kampade ees, kukkumise oht), häbitunne 

mänguväljakute kasutamisel, pedofiilia süüdistuse võimalus (Mitchell et al. 2007: 6-7). 

Seega need probleemid tuleb ennetavalt lahendada ning pakkuda vanemaealistele ja eakatele 

igakülgset toetust ning julgustust.  

Selleks on oluline, et kinnistu omanik, kelle kinnistul seeniorite ala paikneb (nt korteriühistu, 

kohalik omavalitsus jt) teavitab vastavat vanuserühma nende poolt kasutatavate infokanalite 

kaudu (sh korteriühistu koosolekud, infostendid, kohalik linna/linnaosa ajaleht või 

Facebooki leht) ja korraldab erinevaid kaasamisüritusi nii projekteerimisetapis kui ka hiljem 

kureeritud kasutamise näol (sh juhendatud kasutus, mänguturniiride korraldamine, 

aiandustöötoad). Bettencourt ja Neves on oma töös (2016: 69) rõhutanud juhendatud 

võimlemistundide olulisust, et arendada aktiivse kogukonna teket, et kooskäimised jätkuks. 

Teavitamise eesmärk seisneb ka selles, et vanemaealised ja eakad harjuksid ala 

kasutamisega, peaksid seal viibimist normaalseks ja süütundevabaks ning et nad avastaksid 

nende alade kasutuse kasulikkuse. Mitchell jt (2007: 6-7) järgi on ala kasutamisest 

suurimateks kasuteguriteks võimalus sotsialiseeruda (sh erinevate põlvkondadega) ja midagi 

koos teha, saada toast välja värskesse õhku, liikuda ja stressist vabaneda.  
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7. ARUTELU 

 

Aastaks 2040. ennustatakse, et 50-aastased ja vanemate osakaal suureneb oluliselt 

moodustades ligikaudu 47% (rahvastiku püramiidi andmestikust arvutatud) kogu Eesti 

rahvastikust ning 65+ aastased moodustavad ligikaudu 26% (rahvastiku püramiidi 

andmestikust arvutatud) kogu Eesti rahvastikust (Emor ref Statistikaamet 2015: 9) ning 

aastaks 2050. ennustatakse, et 65-aastased ja vanemad moodustavad 34% Euroopa 

rahvastikust ja 16% maailma rahvastikust (He et al. 2016: 1). Rahvaloendus Eestis selgitas 

juba 2010. aastal, et iga 100 tööealise (15-64-aastase) inimese kohta oli tol ajal 27 

pensioniealist inimest (27%) ning rahvastikuprognoosi kohaselt tõuseb see 36-ni 2025. 

aastaks ja 47-ni 2040. aastaks (Emor 2015: 10). Eestis toimuvad vananemisega seotud 

arengud kiiremini kui maailmas keskmisest, seega tuleb meil vananeva ühiskonna 

toimepidevuse tagamiseks kiiremini tegutseda ja rohkem jõupingutusi teha. Arengukavasid 

(Eestis on Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 ja Heaolu arengukava 2016-2023) 

on küll loodud, kuid vanemaealistele ja eakatele suunatud lahendusi ei esine avalikus ruumis 

reaalse vajaduse ja olukorra tõsidusega proportsionaalselt.  

Vaatamata sellele, et Eestis on olemas juhendmaterjalid Kõiki kaasava elukeskkonna 

kavandamine & loomine (aastast 2012) ja Innovaatiline maja dementsusega inimestele – 

kontseptsioon (aastast 2019) ning aastal 2019. alustas tööd ligipääsetavuse töörühm, ei ole 

ruumiloomes märgatavalt suuri arenguid toimunud. Ligipääsetavuse töörühm leidis koguni, 

et riiklikul tasandil ei ole ligipääsetavus prioriseeritud ja õigusruum on auklik, tuues esile, et 

planeerimisseaduses ei ole ligipääsetavust üldsegi puudutatud ja ligipääsetavuse teemal on 

vajaka üldine kompetents (Salmistu 2022). Lootust annab siiski Tartu linna 

visioonidokument Easõbralik Tartu 2030 (Civitta Eesti 2021), mis on ilmselt esimene 

omataoline Eestis (Salmistu 2022).  

Kuigi juba aastaks 2040 on 47% Eesti inimestest 65. aastased või vanemad, siis meie 

ühiskond ei ole selleks valmis. Kohati tekib (vale)arusaam nagu vananemine oleks vaid 

tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkond, sest ka kohalikes omavalitsustes on vanemaealisi ja 

eakaid puudutav temaatika enamasti sotsiaaltöö valdkonnas (Salmistu 2022). Aga 
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tervishoius ja sotsiaaltöös tegeletakse tihtipeale vaid tagajärgedega – elustiili iseloomust 

tekkivate krooniliste haiguste ravi koondub tervishoiu teenuste alla ning enesega 

hakkamasaamise vähenemisega tegelemine kulmineerub lõpuks hoolekandeteenuste 

kasvava vajaduse näol. On teada, et ennetamine on reeglina odavam, kui tagajärgedega 

tegelemine, kuid siiski on sellega tegelemine Eestis takerdunud. Ka Tartu Easõbralikus 

visioonis on toodud, et ennetustöö on olnud ebapiisav ja tähelepanu suunatake rohkem ravile 

(Civitta Eesti 2021: 9). Selle teema üle pikemalt juureldes võib välja tuua, et kuna tegemist 

on valdkondadeülese lahendusega, siis ei olegi kedagi (spetsialisti või otsustajat), kes näeks 

laiemat pilti ja oleks suunamudija, nagu ligipääsetavuse töörühm järeldas (Salmistu 2022).   

Vanemaealiste ja eakate heaolu suurendamine on seotud muude valdkondade hulgas ka 

linnaplaneerimisega (Salmistu 2022) ja maastikuarhitektuurse projekteerimisega ning tervist 

ja iseseisvalt hakkamasaamist on võimalik edendada teatavate väliruumi sekkumiste abil, 

mida käesolevas töös on välja pakutud. Tartu Easõbralikus visioonis on samuti toodud, et 

eesmärgi täitmisele aitavad kaasa valdkondadeülesed lahendused, mille hulka kuuluvad 

muuhulgas täisealistele (sh vanemaealised ja eakad) suunatud kogunemiskohad (nt 

välijõusaalid, mänguväljakud, hoovid) ja universaalne kaasav disain (nt ristkasutatavad 

lahendused, spetsiaalselt eakatele mõeldud kohad) (Civitta Eesti 2021: 28). 

Käesoleva töö eesmärgiks seati välja selgitada võimalused, millistel viisidel saab 

maastikuarhitektuuri kaudu panustada kaasava easõbraliku elukeskkonna loomisesse. Kuna 

inimese heaolu ja tervis on keerulised süsteemid, mille seisund oleneb paljudest 

mõjuteguritest, siis peamiselt seisnevad need võimalused interdistsiplinaarsetes lahendustes, 

tehes tihedat koostööd teiste sidusvaldkondadega. 

Eesmärgi täitmiseks seati neli ülesannet. 

1. Selgitada välja ajaloolised trendid vanemaealiste ja eakate nooruspõlvest, mis 

pakuvad neile väliruumis äratundmisrõõmu, turvatunnet ja aitavad identiteedi 

ülesehitamisel ning mis on abiks lahendusettepanekute koostamisel. 

Nooruspõlv on aeg, kus inimene tunneb end täis elujõudu ja teotahet, kõik ettevõtmised 

sujuvad ja usutakse õnnestumisse. Et taolist võimestamise tunnet vanemaealistes ja eakates 

elustada ja taasluua, on oluline nende noorusajast ajastutruusid elemente väliruumi tuua. 

Easõbralik keskkond sisaldab selliseid elemente, mis tekitavad kuuluvustunde ja toetavad 

enesemääratlust (WHO 2017: 20). Maikovi (2011: 50) kohaselt on noorusajast pärinevad 
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väikevormid ja märgid just see tarvilik side, mis ärgitab mälu ja mälestusi ning annavad 

aluse tema identiteedi loomiseks. Tuttavad elemendid tekitavad turvatunnet, kuna need 

meenutavad aega, mil oldi täis elujõudu ja tegutsemistahet. Seega on ajalooliste trendide 

väljaselgitamine väga oluline, et väliruumi kasutajat tundma õppida nii ajaloolise kui 

ühiskondliku (kasvatusliku-kultuurilise) taustsüsteemi seisukohast ja just talle sobiv 

lahendus pakkuda.  

Lahendusettepanekute väljatöötamiseks uuriti kahte vanuserühma – vanemaealised (50-69- 

aastased) ja eakad (70- aastased ja vanemad), kelle nooruspõlve elu-olu iseärasused võeti 

aluseks väliruumi lahendusettepanekute väljatöötamisel. Tuttavlik väliruum kõnetab, kutsub 

kasutama, annab mõista, et on just sellele vanuserühmale suunatud ning see läheb rohkem 

korda. Oluline on siinkohal märkida, et ajalooliste trendide analüüs on kontekstipõhine. 

Käesoleva töö kontekstis analüüsiti teatavaid kümnendeid –  tänasel päeval eakas easoleva 

inimese noorusaeg oli 1960.-1980. aastad (iseloomulikud jooned tollele ajale on 

mitmesugused ühistegevused ja ise tegemine)  ja vanemaealise noorusaastad olid 1980.-

2000. aastad (iseloomulikud jooned on murrangulisus, muutused ja ise 

tegemine/hakkamasaamine). Need analüüsitavad kümnendid muutuvad ajas olenevalt 

sellest, mis ajal lugeja selle magistritöö uurimiseks kätte võtab ja seetõttu tuleb selle töö 

kasutamisel olla teadlik teatavast ajakohastamise vajadusest. Nagu ka Salmistu (2022) tõdeb, 

siis easõbraliku ruumi loome ei ole ühekordne protsess/projekt, vaid see on ajas muutuv ning 

vajab pidevat ajakohastamist. 

2. Tuginedes teaduskirjandusele ja strateegiadokumentidele, koostada väliruumi 

projekteerimiseks kriteeriumid, mida saab kasutada easõbraliku ja tervet vananemist 

võimaldava väliruumi projekti tellimisel (ja hangete koostamisel) lähteülesandena nii 

kohalik omavalitsus, korteriühistu, kinnisvara arendaja kui muu huvitatud osapool 

ning mis aitavad käesoleva magistritöö lahendusettepanekute koostamisel. 

Eestis on vanemaealiste ja eakate elukvaliteedi parandamiseks välja töötatud kaks 

strateegiadokumenti (Sotsiaalministeeriumi välja töötatud Aktiivsena vananemise 

arengukava 2013–2020 ja Heaolu arengukava 2016-2023), milles on käsitletud tervena 

vananemist ja kus rõhutatakse vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise arendamise vajalikkust 

(Sotsiaalministeerium 2013: 50; Sotsiaalministeerium, 2016: 2) ning kaks eakaid puudutavat 

juhenddokumenti (Innovaatiline maja dementsusega inimestele – kontseptsioon [2019] ja 
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Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine [2012]), milles muuhulgas on 

käsitletud väliruumi olulisust ja nõudeid sellele, et see sobiks eakatele.  

Ülalmainitud strateegiatest ja juhenditest ning teaduskirjandusest koondati kokku erinevad 

nõuded ja kriteeriumid, mis võiksid otsustajat/projekteerijat aidata. Töö väärtuseks on 

muuhulgas asjaolu, et see annab taustainformatiooni, millele tähelepanu pöörata, mille peale 

otsustaja/projekteerija ei pruugi tulla, kuna ta ei pruugi ise olla veel selle vanuserühma 

esindaja ja puudub isiklik kogemus.  

Kriteeriumitesse ei hõlmatud seadustest, määrustest ja standarditest tulenevaid nõudeid, 

kuna need on nagunii kohustuslikud (ja standardid on soovituslikud). Keskenduti 

teadusartiklite, uuringute, juhendite, arengukavade, strateegiadokumentide leidudele, 

nõuannetele ja disainisoovitustele. Kriteeriumite formuleerimise muutis keerukaks asjaolu, 

et tihtipeale on ühel elemendil/funktsioonil mitu mõju ja mingi mõju saavutamiseks mitu 

võimalust. Sellest tulenevalt võib kriteeriumites käsitletud aspekte kritiseerida kui osaliselt 

dubleerivat materjali.    

Nimekiri olulistest aspektidest, millele tähelepanu pöörata, on siiski märkimisväärne. 

Kriteeriumid jagati teemade kaupa viide rühma – üldised nõuded ruumiloogikale, nõuded 

roheruumile, nõuded väliruumi funktsioonidele, ruumikasutajale vajalike võimaluste 

pakkumine ning nõuded väikevormidele ja inventarile, mille alla koondati kriteeriumid 

erinevate märksõnade abil. Kokku koondatud kriteeriumite alusel on võimalik saada 

ettekujutus, mis on easõbraliku ja tervet vananemist toetava väliruumi projekteerimisel 

oluline, samuti on võimalik nende alusel koostada projekteerimise lähteülesanne või koguni 

kriteeriume kasutada lähteülesandena. Seega kriteeriumid võiksid olla abiks kohalikule 

omavalitsusele, korteriühistule, kinnisvara arendajale, (maastiku)arhitektile jt 

projekteerijale.  

Eestis on eraomandi laia leviku tõttu levinud tava projekteerida kiiret ja otsest tulu toovaid 

funktsioone (nt hoonemaht, parkimine jt) ning kaudset tulu toovaid (nt roheruum, puhkeala 

jt) funktsioone peetakse luksuseks, mille võib rajamata jätta, kuna need on vaid nö iluasjad. 

Avalikule ruumile rakendub seetõttu suurem surve pakkuda võimalusi rekreatiivseteks ja 

kogukondlikeks tegevusteks, et toetada inimese vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist aga ka 

tervet vananemist. Sellisest raamistikust lähtuvalt on tihtipeale teatavate funktsioonide 

projekteerimisel (mis ei too otsest, vaid kaudset tulu) keeruline otsustajatele nende 
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vajalikkust põhjendada. Kuna taolistele nö pehmetele väärtustele (näiteks äraoleku tunde 

seostamine tähelepanu taastamisse ja tervise paranemisse panustamisena) on keeruline 

hinnasilti juurde lisada, siis kokku koondatud kriteeriumite suurim väärtus on varustatus 

viidetega teaduskirjandusele, mis põhjendavad nende teaduspõhist läbiuuritust ja seega ka 

põhjendatust (autoriteetsust ja usutavust).  

3. Analüüsida, milline on Eesti ja maailma hea tava tervet vananemist võimaldava 

väliruumi projekteerimisel ja kas see vastab väliruumi projekteerimise 

kriteeriumidele.  

Eesti näidete analüüsimisel avaldus juba eelmises punktis välja toodud murekoht, et 

teatavate funktsioonide projekteerimise ettepanekuid (mis ei too otsest, vaid kaudset tulu) ja 

nende vajalikkust on otsustajatele keeruline põhjendada. Seetõttu on osa lahendusi väga 

minimalistlikud. Seevastu maailma näidete puhul on võimalik välja tuua, et erinevate 

funktsioonide vaheline sünergia toimib (iga osa toimib eraldi ja tugevdab terviku ühtset 

toimimist) ja lahendused on terviklikumad.  

Kogupere mänguväljakud ja välitreeningu alad.  

 Need on enamasti otseselt või vaateliselt seotud mõne teise funktsiooniga, mis 

tugevdavad ja toetavad ala kasutust.  

 Virgestusvahendite valiku puhul oli erinevusi Eesti ja maailma praktikas – Eesti 

näidete puhul oli keskendutud peamiselt liikumisraskusteta kasutajale suunatud 

jõutreeningvahenditele; maailma praktikas olid lisaks veel tasakaalu ja motoorika 

arendamise ja treenimise elemendid ning liikumisraskustega kasutajale suunatud 

elemente. Oluline on kaasata erinevad kasutajagrupid kedagi diskrimineerimata ning 

pakkuda erinevate oskuste arendamiseks võimalusi (jõud, painduvus, tasakaal ja 

motoorika), et pikendada inimese iseseisvat hakkamasaamist. 

 Virgestusvahendite alune kattematerjal oli nii Eesti kui maailma näidete puhul väga 

erinevat laadi – murupinnast multikummi ja betoonkivini. Eesti näidetest järeldub, et 

linnades paiknevate alade katend oli valdavalt multikumm ja väiksemates 

piirkondades multš või liiv, mida võib seostada kasutajakoormuse seisukohast 

optimaalse lahenduse leidmisega, kuid sealjuures arvestamata vanemaealise või eaka 

füüsiliste võimetega, kui tasakaal ei ole enam endine. Parim lahendus on siiski tasane 

kõva pinnas aga kui võimlemisvahenditel on tootja poolt määratud kriitiline 
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kukkumiskõrgus ja ette nähtud turvaala, siis kasutada valatavat kummikatet, mis 

tagab tasase pinna (võrreldes turvakummi kärje või plaatidega). 

 Virgestusvahendid on varustatud lihtsate kasutusõpetustega (enamasti pildid või 

dubleerivalt pilt ja tekst), mis on arusaadavad ka vaegnägijale. 

 Võimlemisvahendite asetus oli Eesti näidete puhul valdavalt kobarana, maailma 

näidete puhul pea võrdselt teekonnana ja kobarana. Paigutus teekonnana on 

otstarbekam, kuna paigutatuna reana teeraja kõrvale on orienteerumine ja liikumine 

ühelt vahendilt järgmisele lihtne ja selge, saadakse aru, kuskohast tuldi ja kuhu peab 

minema. Nii ei teki ka nö ummikuid mitme kasutaja vahel. Orienteerumist aitab 

parandada ka katendi materjali erinev materjal/värv võrreldes kõnniteega. 

 Seljatoega pingid on lahendustes küll olemas, kuid paiknevad reeglina 

virgestusvahenditest kaugemal. Vanemaealisele ja eakale kasutajale on julgustavam, 

kui seljatoega pingid paigutada teekonnal võimlemisvahendite vahele. Nii on 

võimalik võimlemise vahepeal puhata, jõudu koguda ja teistega suhelda.   

 Võimlemisvahendite ala ei olnud valdavalt piirdeaia või hekkidega eraldatud. Kuid 

võiks olla liigendatud haljastusega (puud, põõsad, püsikud), et anda teatavat 

turvalisust ja privaatsust ning pingil puhates pakkuda mitmekesiseid vaateid.  

 Eesti näidete puhul oli valdav osa lahendustest päikesele avatud lagedal ala – ei olnud 

varjualust ega varju andvaid puid. Maailma näidete analüüsist nähtub, et kasutatud 

oli spetsiaalseid varjualuseid ja ka olemasolevate suurte puude varju. 

Võimlemisvahendite kasutajale on oluline olla varjus otsese päikesepaiste eest. Osa 

vahendeid võivad paikneda päikese käes, kuid kindlasti peab olema võimalus varjus 

puhata. Lihtsaim võimalus on selleks võimlemisvahendid ja pingid vähemasti 

osaliselt paigutada suurte puude alla. Uusistutused kasvavad ka aja jooksul suureks, 

kuid varju võimalus peab olema kohe. Selleks on võimalus ka varjualune 

projekteerida, kasvõi ajutiselt.  

 Eesti näidete puhul WC eraldi ei olnud, kuid mõnel juhul oli mänguala läheduses 

kohvik või spordikompleks. Maailma näidete puhul esines WC tihemini. 

Vanemaealistel ja eakatel võib esineda erinevaid meditsiinilisi näidustusi, kus 

põiepidamatus võib olla kodust väljaminekul takistavaks faktoriks. Parim lahendus 

on projekteerida WC, võimalus on see ka ajutise (nt suvise hooaja ajaks) tualeti näol 

lahendada, kui juuresasuva toetava kompleksi koosseisus ei ole tualetti.  

Hooldekodude väliruum ja teraapiaaiad avalikus ruumis.  
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 Ruum on valdavalt liigendatud erinevate funktsioonide kaupa. Nii Eesti kui maailma 

näidete puhul oli märgata, et väliruumi kujundusel pöörati tähelepanu, et see pakuks 

erinevaid vaateid ja viiks mõtte rändama; maandaks stressi; annaks võimaluse 

omaette olemiseks; ning pakuks aiandusega tegelemise võimalust. Maailma 

lahenduste analüüsist selgus, et nende eesmärkide saavutamiseks on hea tava 

külluslikku haljastust kasutada, Eesti näidetes oli haljastus enamasti väga 

minimalistlik ja tagasihoidlik.  

 Istumiskohad olid lahendatud peamiselt kahel erineval viisil – eraldi istumisaladena 

ja pingid teeraja kõrval. Eraldi alana lahendatud istumisala võimaldab kogunemist ja 

omavahelist suhtlemist ning ürituste läbiviimist. Rohkelt istumisvõimalusi on oluline 

projekteerida ka teeraja kõrvale, et pakkuda turvatunnet ka aeglasemalt ja 

vaevalisemalt liikuvale inimesele. Eakad on väga tundlikud kuumuse ja otsese 

päikesevalguse suhtes ning seetõttu peab istumisala paiknema varjus või puude 

puudumisel (või kui need on alles sirgumas) projekteerida eraldi varjualus. Pingid 

olid analüüsitud lahendustes valdavalt seljatoega ja soojast materjalist, levinumaks 

materjaliks oli puit. 

 Teedevõrgustik oli valdavalt projekteeritud ringikujuliselt, mis tähendab, et selline 

lahendus võimaldab teel liikujal jõuda alguspunkti tagasi. See on vajalik selleks, et 

inimene naaseks alguspunkti tagasi, isegi kui ta vahepeal ära unustab, kuhu ta teel 

oli. Kui alal ruumi on ja võimalik, siis projekteerida erineva pikkusega radasid (nt 

sõlmekujuliselt). Käigurajad kulgesid läbi erinevate aiaruumide olles mitmekesised. 

See motiveerib rohkem liikuma ja pakub vaheldust. 

 Käiguradade materjal oli valdavalt Eesti näidete puhul betoonkivi ja maailma näidete 

puhul monoliitbetoon. Mõlemad on sobilikud materjalid, mis ei muutuks libedaks 

ega ole ebatasased. Nii on kindlam käia ja saavutuse tunne suurem. 

 Haljastus. Maailma lahenduste analüüsist selgus, et hea tava on külluslikku haljastust 

kasutada, Eesti näidetes oli haljastus enamasti tagasihoidlik. Haljastuse abil on 

võimalik palju erinevaid ülesandeid täita – eraldamine; varju pakkumine (päike, 

tuul); vaadete avamine, suunamine ja varjamine; lisaks keskkonnapsühholoogilised 

aspektid (tähelepanu taastamine ja stressi maandamine); erinevate meelte 

stimuleerimine (värvid, tekstuurid, lõhnad, helid, maitsed); rõõmu isetegemisest 

pakkuda (aiandusega tegelemine); aja tajumise võimaldamine (rõhutada aastaaegade 

vaheldumist ja aja möödumist). 
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 Aiandusega tegelemise võimalus oli valdavalt olemas, arvestatud oli, et  peenrad 

oleksid ligipääsetavad (kõrgendatud peenrad ja liigutatavad kõrgendatud peenrad), 

et kõigil (ka liikumisraskustega kasutajal) oleks võimalik mugavalt aiandusega 

tegeleda. 

4. Tuginedes eelmistele punktidele pakkuda tüüpse paneelkorterelamu piirkonna 

majadevahelisele poolavalikule alale väliruumi kujundusettepanekud, mis vastaks 

easõbraliku ja tervet vananemist võimaldava väliruumi kriteeriumitele ja toetaksid 

vanemaealiste ja eakate iseseisvalt hakkamasaamist ja pikendaks autonoomselt 

elamise aega. 

Väliruumi lahendusettepanekute koostamine on ühelt poolt käesoleva magistritöö tulemus 

ning teiselt poolt aga väljatöötatud projekteerimise kriteeriumide rakendamine ja testimine. 

Välja töötatud lahenduses on väliruum suunatud erinevatele põlvkondadele tuues nad kokku, 

kuid eelkõige on keskendutud vanemaealistele ja eakatele ning osa funktsioone on mõeldud 

lastele aga ka teistele täiskasvanute gruppidele. 

Lahenduse ettepanekuga loodi võimalused lähtuvalt ala kasutaja iseärasustele (erineva 

liikuvusvõimega vanemaealine ja eakas) arendada erinevaid terviseaspekte – füüsiline ja 

vaimne tervis ning sotsiaalne elu ja kaasatus; olulised on ka võimalus tunda äraoleku tunnet, 

maandada stressi ja taastada tähelepanu; stimuleerida erinevaid meeli. Keskenduti sellele, et 

terviku moodustavad funktsioonid töötaks eraldiseisvalt, kuid tervikuna toimiksid sünergias 

ja teineteist toetavalt. Nii töötavad maamärgid mälestusrajal kõndimist ajendavatena, korteri 

aknast tuttava silmamine motiveerib õue minema ning laste mänguväljakult kostuvad kilked 

või aiandusalal toimetavad inimesed meelitavad ala külastama.  

Lahenduse tugevaks küljeks on modulaarne lahendus, mis tekib funktsioonide kaupa 

jaotatud ruumitüpoloogiast. See annab võimaluse kasutada erinevaid mooduleid 

läbimõeldult olenevalt konkreetsest projekti lähteülesandest, maa-ala suurusest, 

kasutajaskonnast jm parameetritest. Moodulitena kasutuse korral tuleb hästi esile erinevate 

komponentide sünergias toimimine.  

Lahenduse ettepanekuga tabati Eestis elava vanemaealise ja eaka väliruumi kasutaja iseloom 

üldises ühiskondliku kasvatusliku-kultuurilise taustsüsteemi plaanis ning pakuti talle kohta 

mälu ja mälestuste ärgitamise kaudu tema identiteedi loomiseks. Selle saavutamisele aitas 

kaasa ajalooliste trendide uurimine. Samuti on oluline projekteeritava väliruumi abil 
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pakkuda kasutajale turvatunnet tuttavlikkuse näol; arusaamist, et ta saab väliruumi 

funktsioonidest aru ja oskab neid (ka intuitiivselt) kasutada ning tunneks, et väliruum on 

neile mõeldud (sest väliruum on kaasav, võimaldav ja easõbralik). 

Võimalikuks takistuseks pakutud väliruumi kasutamisel võib osutuda vanemaealise ja eaka 

kasutusharjumuse visa tekkimine, kuna osa vanemaealisi ja eakaid tunnevad end tõrjutuna 

ning osa on kogenud diskrimineerimist ja ageismi. Harjumuse tekkimise edendamiseks on 

oluline, et kinnistu omanik (nt kohalik omavalitsus, korteriühistu jt) teavitab vastavat 

vanuserühma nende poolt kasutatavate infokanalite kaudu (nt korteriühistu koosolek, teade 

infostendil, artikkel/teadaanne kohalikus linna/linnaosa ajalehes, teade/sündmus 

Facebook’is) ja korraldab erinevaid kaasamisüritusi nii projekteerimisetapis kui ka hiljem 

kureeritud kasutamise näol (juhendatud kasutus treeningutena, mänguturniiridena, 

aiandustundidena jt võimalused). 

Lahenduse alusel saab koostada projekteerimise lähteülesande või kasutada lahendust ennast 

koos kriteeriumitega lähteülesandena. Seega töö võiks abiks olla kohalikule omavalitsusele, 

korteriühistule, kinnisvara arendajale, (maastiku)arhitektile jt projekteerijale.  
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KOKKUVÕTE 

 

Aastaks 2040. ennustatakse, et vanemaealiste ja eakate osakaal moodustab ligikaudu poole 

Eesti rahvastikust ning aastaks 2050. ennustatakse, et 65-aastased ja vanemad moodustavad 

ligi kolmandiku Euroopa ja u 16% maailma rahvastikust. Prognoosidest järeldub, et Eestis 

toimuvad vananemisega seotud arengud kiiremini kui maailmas keskmisest, seega tuleb meil 

vananeva ühiskonna toimepidevuse tagamiseks kiiremini tegutseda ja rohkem jõupingutusi 

teha. Arengukavasid (Eestis on Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 ja Heaolu 

arengukava 2016-2023) on küll loodud, kuid vanemaealistele ja eakatele suunatud lahendusi 

ei esine avalikus ruumis piisavalt.  

Vaatamata sellele, et Eestis on olemas juhendmaterjalid Kõiki kaasava elukeskkonna 

kavandamine & loomine (aastast 2012) ja Innovaatiline maja dementsusega inimestele – 

kontseptsioon (aastast 2019), ning aastal 2019. alustas tööd ligipääsetavuse töörühm, ei ole 

ruumiloomes märgatavalt suuri arenguid toimunud. Ligipääsetavuse rakkerühm leidis 

koguni, et riiklikul tasandil ei ole ligipääsetavus prioriseeritud, õigusruum on auklik ja 

puudub üldine kompetents. 

Kuigi aasta 2040 ei ole enam kaugel, siis ei ole meie ühiskond selleks valmis. Kohati tekib 

(vale)arusaam nagu vananemine oleks vaid tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkond, sest tihtipeale 

tegeletakse vaid tagajärgedega – elustiili iseloomust tekkivate krooniliste haiguste ravi 

koondub tervishoiu teenuste alla ning enesega hakkamasaamise vähenemisega tegelemine 

kulmineerub lõpuks hoolekandeteenuste kasvava vajaduse näol. On teada, et ennetamine on 

reeglina odavam, kui tagajärgedega tegelemine, kuid siiski on sellega tegelemine Eestis 

takerdunud, nagu ka mainitud ülal, siis poliitiline tahe ja kompetents on kesised.  

Vanemaealiste ja eakate heaolu suurendamine on interdistsiplinaarset lähenemist nõudev 

ning seotud paljude valdkondade hulgas ka maastikuarhitektuuriga. Käesoleva töö 

eesmärgiks seati välja selgitada võimalused, millistel viisidel saab maastikuarhitektuuri 

kaudu panustada kaasava easõbraliku elukeskkonna loomisesse.  
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Eesmärgi täitmiseks selgitati välja ajaloolised trendid eakate nooruspõlvest, mille alusel tehti 

kindlaks, mis pakub neile äratundmisrõõmu, kuuluvus- ja turvatunnet ning mis toetavad 

nende identiteeti. Eaka inimese noorusaeg oli 1960.-1980. aastad (iseloomulikud jooned 

tollele ajale on mitmesugused ühistegevused ja ise tegemine) ja vanemaealise noorusaastad 

olid 1980.-2000. aastad (iseloomulikud jooned on murrangulisus, muutused ja ise tegemine). 

Trendide väljaselgitamine aitab väliruumi kasutajat tundma õppida nii ajaloolise kui 

ühiskondliku (kasvatusliku-kultuurilise) taustsüsteemi seisukohast ning just talle sobiv 

lahendus pakkuda, mis kõnetaks, tekitaks turvatunnet, kuna ruum aitab meenutavad aega, 

mil oldi täis elujõudu ja tegutsemistahet.  

Seejärel koostati väliruumi projekteerimise kriteeriumid, mida saab kasutada easõbraliku ja 

tervet vananemist võimaldava väliruumi projekti lähteülesandeks või projekteerimisel 

lisanõuetena. Kriteeriumid jaotati märksõnade kaupa viide rühma: üldised nõuded 

ruumiloogikale, nõuded roheruumile, nõuded väliruumi funktsioonidele, ruumikasutajale 

vajalike võimaluste pakkumine ning nõuded väikevormidele ja inventarile. Tihtipeale on 

teatavate funktsioonide prioritiseerimist (mis ei too otsest, vaid kaudset tulu) otsustajatele 

keeruline põhjendada, kuna taolistele nö pehmetele väärtustele (näiteks äraoleku tunde 

seostamine tähelepanu taastamisse ja tervise paranemisse panustamisena) on keeruline 

hinnasilti juurde lisada. Kokku koondatud kriteeriumite suurim väärtus on varustatus 

viidetega teaduskirjandusele, mis põhjendavad nende teaduspõhist läbiuuritust ja seega ka 

põhjendatust (autoriteetsust ja usutavust).  

Järgmisena analüüsiti Eesti ja maailma tervet vananemist võimaldava väliruumi hea tava, 

mis andsid lähtepunkti, mis on hetkeseis ning kuhu suunas tuleb liikuda ning mis on Eestis 

veel arengukohad. Eesti näidete analüüsimisel kerkis esile eelmises punktis välja toodud 

puudus, et teatavate funktsioonide projekteerimise ettepanekuid (mis ei too otsest, vaid 

kaudset tulu) ja nende vajalikkust on otsustajatele keeruline põhjendada. Arvatavasti seetõttu 

on osa lahendusi väga minimalistlikud. Seevastu maailma näidete puhul on võimalik välja 

tuua, et erinevate funktsioonide vaheline sünergia toimib (iga osa toimib eraldi ja tugevdab 

terviku ühtset toimimist) ja lahendused on terviklikumad.  

Viimaseks pakuti välja easõbraliku ja tervet vananemist võimaldava väliruumi lahendus, mis 

on üks võimalik lahendusviis ja mida saab käsitleda tüüplahendusena või mille osasid ja 

funktsioone saab kasutada moodulitena. Välja töötatud lahenduses on väliruum suunatud 

erinevatele põlvkondadele tuues nad kokku, kuid eelkõige on keskendutud vanemaealistele 
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ja eakatele ning osa funktsioone on mõeldud lastele aga ka teistele täiskasvanute gruppidele. 

Lahendus pakub võimalusi arendada erinevaid terviseaspekte – füüsiline ja vaimne tervis 

ning sotsiaalne elu ja kaasatus; võimalust tunda äraoleku tunnet, maandada stressi ja taastada 

tähelepanu; stimuleerida erinevaid meeli; pakub vanemaealisele ja eakale kohta mälu ja 

mälestuste ärgitamise kaudu tema identiteedi loomiseks. Keskenduti sellele, et terviku 

moodustavad funktsioonid toimiksid eraldiseisvalt, kuid tervikuna toimiksid sünergias ja 

teineteist toetavalt. Nii toimivad maamärgid mälestusrajal kõndimist ajendavaks elemendiks 

ning korteri aknast tuttava silmamine motiveerib õue minema.  

Võimalikuks takistuseks pakutud väliruumi kasutamisel võib osutuda vanemaealise ja eaka 

poolt ala kasutamise harjumuse visa tekkimine, kuna osa vanemaealisi ja eakaid tunnevad 

end tõrjutuna ning osa on kogenud diskrimineerimist ja ageismi. Harjumuse tekkimise 

edendamiseks ja juurutamiseks on oluline pidev teavitustöö (kasutades asjakohaseid 

infokanaleid) ja kaasamisürituste korraldamine  (nt juhendatud kasutus treeningutena, 

mänguturniiridena, aiandustundidena jt võimalused). 

Käesoleva magistritöö tulemused on kasutatavad kohalikule omavalitsusele (otsustajale), 

kinnisvara arendajale, korteriühistule, (maastiku)arhitektile ja teisele projekteerijale ühelt 

poolt ruumikasutaja mõistmisel ja lähteülesande koostamisel ning teiselt poolt on see 

abimaterjaliks projekteerimisel (tulemuste abil saab koostada projekteerimise lähteülesande 

või kasutada lahendust ennast koos kriteeriumitega lähteülesandena).  

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et Eestis on tarvis veel palju tööd teha, et vanemaealiste ja eakate 

heaolu suurendada ja vananeva ühiskonna toimetulekut parandada. Edasine töö on vajalik 

mitmetasandiliselt, kuid maastikuarhitektuur saab anda tugeva panuse easõbraliku ja tervet 

vananemist võimaldava väliruumi lahenduse abil. Käesoleva magistritöö eesmärk ja selle 

eesmärgi täitmiseks seatud ülesanded on oluline panus kaasava elukeskkonna loomisse. 
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SUMMARY 

 

Population ageing is taking place worldwide and even more rapidly in Estonia. For the year 

2050 the population forecast claims that 34% of Europeans and 16% of the world will consist 

of people that are aged 65 years and older. For the year 2040 population forecast for Estonia 

shows that nearly half of the population will be over 50 years old and about 26% over 65 

years old. Another important trend in the global society is longer life expectancy. In fact, 

people live longer but their life throughout their last third of lifespan is often lived in poor 

health and/or disability. So, Estonia is facing the challenges of increased economic and social 

demands related to aging population much sooner than in the rest of the world and there is a 

need to make changes in order to maintain resilience in the society.  

There are two development documents in Estonia (Active Ageing Development Plan 2013-

2020 [Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020] and Welfare Development Plan 2016-

2023 [Heaolu arengukava 2016-2023]) and two guidance documents (Designing and 

creating inclusive living enviroment [Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine] 

and A concept of innovative housing for people with dementia [Innovaatiline maja 

dementsusega inimestele – kontseptsioon]) but there appears to be no inspiration for any 

outdoor spatial interventions contained within the proposed development plans or guidelines. 

An Estonian accessibility networking group started in 2019 addressed a problem of lack of 

competence in the field at many levels, for example this topic is not prioritized at 

governmental level and laws do not contain the aspect of accessibility. 

Even though 2040 is not far away our society is not ready for the changes ahead of us. It 

appears ageing is “an issue” of healthcare and social services as the system is not dealing 

with preventive measures but only with the sequels and outcomes. The main aspects are 

lifestyle dependant chronical diseases which need medical intervention and loss of 

mobility/independence/autonomy is often alleviated by needing more social services. It is 

generally known that prevention is more effective (and often times cheaper) than dealing 

with the end results. Such as, providing physical and social environments to encourage 

physical activities, stimulate inclusion and social interactions, enabling well-being in older 
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age. But it is seen in Estonia that prevention is not happening fast enough and not 

comprehensive enough. Also, there may be lack of political will and competence.   

Increasing the wellbeing of older adults (50+ years) and older persons (70+ years) needs an 

interdisciplinary approach and its subject fields are interconnected to landscape architecture. 

The aim of this thesis is to demonstrate the contribution landscape architecture can make to 

proposing age-friendly and inclusive living environment.  

The initial task is to find the essence of youthful times and understand the background of 

older persons and older persons when in their twenties and thirties. The youthful times of 

older persons were 1960.-1980. and the main characteristics were collective activities 

initiated by the government and by the employers, also making and repairing things by 

themselves. For the older adults’ youthful times were 1980.-2000. and the main 

characteristics were radical general changes in the society and uncertainty and also, making 

and repairing things by themselves. Then, extend the continuation of traditional patterns into 

spatial intervention proposal, it is important to strengthen that sense of belonging, re-

establish feelings of joy and comfort, providing an area where people feel secure. Time was 

purposely invested in understanding the needs of the users, because they all need re-

assurance that they are part of the community. 

The second task is compiling design criteria that could be used as rationale for design 

concepts not yet listed in the legal framework (and standards) and found only in strategy 

documents and scientific literature. The criteria were divided into five groups: general spatial 

requirements, requirements for green space, requirements for functions (activities and 

zoning), affordances for user, requirements for equipment and elements. When it comes to 

soft standards (soft values) where the outcome is not as easily quantifiable as it is for hard 

standards, too often we have a lack of evidence for well-founded spatial proposal for that 

nature. Soft values in terms of this thesis are attention restauration, stress reduction, 

wellbeing, sense of belonging, healthier life and others. The list of design criteria provides 

scientific proof for those soft standards and make it easier to reason the evidence-based 

design decisions. 

Next task is to analyse relevant projects across the world and in Estonia to identify any gaps 

that may occur. The projects were compared to the design criteria compiled in previous task. 

Evaluation was carried out and conclusions were made. It appears local projects are very 
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minimalistic in terms of soft values and it could be that the problem is the lack of evidence 

to provide reasoning for the proposed solutions. The projects from around the world were 

more comprehensive and contained affordances for attention restauration, stress reduction, 

wellbeing, sense of belonging and other important soft values. 

Ultimately the final task is submitting a proposal for an age-friendly public area within a 

blockhouse district of Mustamäe (Tallinn) incorporating all research materials gathered 

earlier. This proposal can be one possible solution and could be seen as set of modules that 

can be used separately as the circumstances require in either current projects or for the future.  

The spatial solution contains inclusive activities for all generations but focuses on older 

adults and older persons. The age-friendly public area provides many opportunities for 

promoting physical and mental health, sense of community and belonging, participation and 

social life, sense of being away and relieving stress, stimulate senses, providing security, 

provoking memories and establishing a sense of self. The aim is to propose a solution where 

all the components could work separately but when put together they reinforce one another 

in synergy. 

The results of this thesis can be used by decision makers (local government), property 

developer, housing cooperatives, (landscape) architects and other designers. They are 

valuable in understanding the background of the users (older adults and older persons) and 

help with drawing a rationale for a certain project. Lastly, they could be useful material for 

the designer in the designing process.  

One possible limitation regarding using these kinds of outdoor spaces (if they existed) may 

be the habit of using this area. Like outlined in the literature review older adults and older 

persons in other countries have experienced certain sense of out of place, shame and fear 

regarding using these kinds of areas, some may have experienced discrimination. So, the 

insecurity and fear have to be dissolved and it could be done by effective communication. It 

is important to use appropriate media channels used by these age groups. The main message 

could be for example invitations for using the area presenting timetables for guided activities 

on the site: guided activities could be light outdoor workouts (for introducing the equipment 

and possibilities for workouts), introducing the games in the play areas and later on 

organizing competitions, carrying out gardening workshops, introducing the memory path 

and therapy garden. The most important outcome of the communication is to normalize the 



113 
 

use of this area by older adults and older persons so they could feel free using it and secure 

when on sight.  

In conclusion, more work needs to be done in order to increase the wellbeing of older adults 

and older persons and amend the capability and resilience of ageing society in Estonia. 

Further steps must contain interdisciplinary approaches and landscape architecture could 

contribute by designing age-friendly outdoor space supporting healthy ageing. This Master’s 

thesis is contributing by researching and creating inclusive and age-friendly living 

environments. 

 

 

 

 

 

 

  



114 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Aaspõllu, A. (1984). Haljastusmaterjalide toomisest ja kasutamisest ENSV-s. – Ehitus ja 

Arhitektuur. Nr 2, lk 6-12. 

Aassalu, H. (27. august 1997). Ella Ilbakut meenutades. – Sirp, lk 11. 

Active Ageing. A Policy Framework. (2002). World Health Organization. 

Active Ageing. Lappset Group Oy Ltd. a 

Age-friendly environments in Europe. A handbook of domains for policy action. (2017). World 

Health Organization Regional Office for Europe. 

Ageing and health. (2021). World Health Organization. Newsroom. [veebileht]  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (22.04.2022) 

Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020. (2013). Sotsiaalministeerium. 

Aluvei, R. (02. august 1972). Tõnu Maiste algatusel. – Noorte Hääl, lk 2. 

Alves, S., Aspinall, P. A., Ward Thompson, C., Sugiyama, T., Brice, R., Vickers, A. (2008). 

Preferences of older people for environmental attributes of local parks. The use of choice-based 

conjoint analysis. – Facilities. Nr 26, lk 433-453. 

An Aging World: 2015. International Population Reports. (2016). He, W., Goodkind, D., Kowal, P. 

Aspinall, P. A., Ward Thompson, C., Alves, S., Sugiyama, T., Brice, R., Vickers, A. (2010). 

Preference and Relative Importance for Environmental Attributes of Neighbourhood Open 

Space in Older People. – Environment and Planning B: Planning and Design. Nr 37, lk 1022-

1039. 

Asumäe, E. (31. jaanuar 1975). Lukksepa juubel. – Edasi, lk 1. 

Barth, L. (21. aprill 1961). Kuidas me rajasime haljasala. – Õhtuleht, lk 4. 

Beckwith, M. E., Gilster, S. D. (1996). The Paradise Garden: A model for designing for those with 

dementia and Alzheimer's disease. – Journal of Therapeutic Horticulture. Nr 1996, lk 45-52. 

Bergman, J. (13. september 1972). Krgimahlast karastusjooke. – Edasi, lk 1.  

Bettencourt, L., Neves, R.  (2012). Seniors’ playground and physical activity - perceptions and 

practices. 8th World Congress on Active Ageing. Glasgow 13th-17th of August 2012. 

Bettencourt, L., Neves, R. (2016). Senior playgrounds in the promotion of physical activity among 

the elderly - characteristics of use. – Journal Kairós Gerontología. Nr 19, lk 59-72. 

Bonaiuto, M., Alves, S. (2012). Residential Places and Neighborhoods: Toward Healthy Life, Social 

Integration, and Reputable Residence. – The Oxford Handbook of Environmental and 

Conservation Psychology./Koost. Clayton, S., D. Oxford Library of Psychology, lk 275-306. 



115 
 

Blondell, S. J., Hammersley-Mather, R., Veerman, J. L. Does physical activity prevent cognitive 

decline and dementia?: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. (2014). 

– BMC Public Health. Nr 10, lk 1-12. 

Brafmann, E. (18.03.1967). Et ka inimene muutuks kaunimaks. – Nõukogude Õpetaja, lk 2. 

Brascamp, W., Kidd, J. L. (2004). Contribution of plants to the well-being of retirement home 

residents. – Acta Horticulturae. Nr 639, lk 145-150. 

Braun, N. (20. juuli 1961). Elamute ümbruse kaunistamisest. – Õhtuleht, lk 3. 

* Carman, J. (2002). Special-needs gardens for Alzheimer’s residents. – Nursing Homes Long Term 

Care Management. Nr 51, lk 22-26, viidatud Rappe, Erja. 2005. The influence of a green 

environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in 

long-term care. Doktoritöö. University of Helsinki, Department of Applied Biology. Helsinki. 

51 lk, lk 19, 37 vahendusel. 

* Carman, J. (2002). Special-needs gardens for Alzheimer’s residents. – Nursing Homes Long Term 

Care Management. Nr 51, lk 22-26, Rappe, E., Topo, P. (2008). Contact with outdoor 

greenery can support competence among people with Dementia. – Journal of Housing for the 

Elderly. Nr 21, lk 229-248, viidatud lk 233 vahendusel. 

Chan, H. Y., Ho, R. C. M. Mahendran, R., Ng, K. S., Tam, W. W. S., Rawtaer, I., Tan, C. H., 

Larbi, A., Feng, L., Sia, A., Ng, M. K. W., Gan, G. L., Kua, E. H. (2017). Effects of 

horticultural therapy on elderly' health: Protocol of a randomized controlled trial. – BMC 

Geriatrics. Nr 17, lk 1-10. 

Chow, H.-W. (2013). Outdoor fitness equipment in parks: a qualitative study from older adults' 

perceptions. – BMC Public Health. Nr 13, lk 1-9. 

Chu, H.-Y., Chan, H.-S., Chen, M.-F. (2021). Effects of Horticultural Activities on Attitudes 

toward Aging, Sense of Hope and Hand–Eye Coordination in Older Adults in Residential Care 

Facilities. – International Journal of Environmental Research and Public Health. Nr 18, lk 1-

28. 

* Claus, S., Horsch, C., Krauss, I. (2008.). Universal Design: Designing Our Future. Berlin: 

Internazionales Design Zentrum Berlin, lk 78–80. Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine 

& loomine. (2012). Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia, 

viidatud lk 13 vahendusel. 

Constitution of the World Health Organization. (1948). New York: World Health Organization. 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf 

(25.11.2021) 

Dallimer, M., Irvine, K. N., Skinner, A. M. J., Davies, Z. G., Rouquette, J. R., Maltby, L. L., 

Warren, P. H., Armsworth, P. R., Gaston, K. J. (2012). Biodiversity and the feel-good 

factor: Understanding associations between self-reported human well-being and species 

richness. – BioScience. Nr 62, lk 47-55. 



116 
 

Dementia in Europe Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. (2019). 

Alzheimer Europe. 

Designing a senior park. How to design a functional Senior Park? Lappset Group Oy Ltd. Arja Paula. 

b [veebileht] https://www.lappset.com/News-and-updates/Blogs-and-articles/Designing-a-

Senior-Park (02.01.2022) 

Drikkit, I. (30. august 1974).  – Edasi, lk 2, 4. 

Dunnett, N., Qasim, M. (2000). Perceived Benefits to Human Well-being of Urban Gardens. – 

HortTechnology. Nr 10, lk 40-45. 

Ealine diskrimineerimine tööturul. Lühikokkuvõte 2018. aasta elanikkonna küsitluse tulemustest. 

(2018). Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.  

Easõbralik Tartu 2030. Visioon. (2019). Civitta Eesti AS.  

Eelmaa, A. (2009). Eramets pakub mitmesuguseid hüvesid. – Eesti Loodus. Nr 1, lk 9-11. 

Eesti NSV Arhitektide liidu maastikuarhitektuuri sektsioon 1960-1970. (1971). –  Ehitus ja 

Arhitektuur. Nr 1, lk 3-7. 

Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21. (2005). Eesti Keskkonnaministeerium. 

Eha, K., Maikov, K., Põldma, H.-M., Didrik, K., Eiche G. (2022). Roheteraapia toas ja õues. 

Käsiraamat kõigile. Tallinn: Ühinenud Ajakirjad. 208 lk. 

* Eesti rahvastikuprognoosi aastani 2040. (2015). Statistikaamet, viidatud: Vanemaealiste ja eakate 

toimetuleku uuring 2015. Uuringu aruanne. (2015). AS Emor, lk 9 vahendusel. 

Ernesaks, S. (29. juuni 1963). Igale lasteaiale mänguväljak. – Õpetajate Leht, lk 4. 

Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 6/8. SuRaKuprojekti, 2004/2008. [veebileht] 

https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Suraku_Kortti-6_060208.pdf (04.05.2022) 

Grišakov, Ü. (01. detsember 1995). Elukeskkond laste- ja noortepäraseks. – Õpetajate Leht, lk 2. 

Fabrigoule, C., Letenneur, L., Dartigues, J. F., Zarrouk, M., Commenges, D., Barberger-

Gateau, P. (1995). Social and leisure activities and risk of dementia: A prospective 

longitudinal study. – Journal of American Geriatric Society. Nr 43, lk 485-490. 

Gigliotti, C., Jarrott, S. E., Gaines, B., Cook, C., Pecora, P., Predny, M., Relf, D. (2004). 

Horticulture therapy and seniors: A manual for recreational therapists and master gardeners. – 

Acta Horticulturae. Nr 639, lk 151-158. 

Hallik, R. (03. juuni 1971). Tervise eest rohkem hoolt. – Noorte Hääl, lk 3. 

Hallik, R. (27. juuni 1978). Liikumisega liikumatuse vastu. – Noorte Hääl, lk 2. 

Hallvee, V. (04. november 1961). Pildikesi Simuna koolist. – Nõukogude Õpetaja, lk 6. 

Hartig, T., Evans, G., W., Jamner, L., D., Davis, D., S., Gärling, T. (2003). Tracking restoration 

in natural and urban field settings. – Journal of Environmental Psychology. Nr 23, lk 109-123. 

Harvey, J. A., Chastin, S. F. M., Skelton, D. A. (2013). Prevalence of Sedentary Behavior in Older 

Adults: A Systematic Review. – International Journal of Environmental Research and Public 

Health. Nr 10, lk 6645-6661. 



117 
 

Heaolu arengukava 2016-2023. (2016). Sotsiaalministeerium. 

Hendre, J. (23. aprill 1983). Tagapingist nähtuna. – Nõukogude Õpetaja, lk 3. 

Hunter, M. C. R., Gillespie, B. W., Chen, S. Y. P. (2019). Urban nature experiences reduce stress 

in the context of daily life based on salivary biomarkers. – Frontiers in Psychology. Nr 10, lk 

1-16. 

Ideas for a better environment. Lappset Group Oy Ltd. c 

Ilves, E. (17. aprill 1982). Arhitektuuri väikevormid koduaias. – Edasi, lk 6. 

Innovaatiline maja dementsusega inimestele – kontseptsioon. Dementsuse Kompetentsikeskus. 

Kokkuvõte. (2019). Niilo, L., Varik, M., Tuur, T., Pall, K. 

Jarrot, S., Kwack, H., Relf, D. (2002). An observational assessment of a dementia-specific 

horticultural therapy program. – HortTechnology. Nr 12, lk 403-410. 

Jürine, J. (06. aprill 1976). Rahvaspordi ja tervistava puhkuse nimel. – Noorte Hääl, lk 1. 

Järve, L. (03. detsember 1999). Liikumisharrastus pole eralõbu. – Õpetajate Leht, lk 9. 

Kaaver, A. (1982). Maastikuaednik Georg Kuphaldt. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 1, lk 16-22. 

Kahana, E., Lovegreen, L., Kahana, B., Kahana, M. (2003). Person, environment, and person-

environment fit as influences on residential satisfaction of elders. – Environment and Behavior. 

Nr 35, lk 434-453. 

Kaldmäe, E. (1982). Räpina pargi rekonstrueerimine. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 1, lk 48-50. 

* Kaplan, R., Kaplan, S. (1989.) The Experience of Nature: A Psychological Perspective. New 

York: Cambridge University Press. 340 lk, viidatud: Roe, J. J., Ward Thompson, C., 

Aspinall, P. A., Brewer, M. J., Duff, E. I., Miller, D., Mitchell, R., Clow, A. (2013). – 

International Journal of Environmental Research and Public Health, lk 4087 vahendusel. 

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. – Journal 

of Environmental Psychology. Nr 15, lk 1689-182. 

Karja, S. (14. september 1972). Kodulinn koduseks. – Edasi, lk 2. 

Karja, S. (18. jaanuar 1979). Sadas lund, tuli sula. – Edasi, lk 4. 

Karja, S. (02. september 1986). Ümberkasvamise käänuline tee. – Edasi, lk 4. 

Karlson, R. (13. august 1967). Ole aga mees ja tee järele! – Edasi, lk 1. 

Kes sõidab täis koormaga, kes poolega. (15. november 1962a). – Noorte Hääl, lk 1. 

Kelder, E. (26. juuli 1969). Sõimeealine läheb õue. – Nõukogude Õpetaja, lk 4. 

Kiik, H. (01. mai 1997). Kuidas end tunned, seitsmekümnene? – Keel ja Kirjandus, lk 347. 

Kiin, S. (05. märts 1999). Haritud Eesti. – Sirp, lk 2. 

Kiitam, A. (07. jaanuar 2000). Ikka positiivselt mõeldes. – Õpetajate Leht, lk 15. 

Klaamann, E. (1984). Paiku kodumaa kaardilt. Iidne maa Armeenia. – Pioneer.  Nr 6, lk 14-15. 

Kreevs, M. (25. aprill 2003). Igipõliste väärtuste hoidja. – Õpetajate Leht, lk 14. 

Kubzansky, L. D., Kawachi, I. (2000). Affective States and Health. – Social epidemiology. /Koost. 

L. F. Berkman, I. Kawachi. Oxford: Oxford University Press, lk 213-241. 



118 
 

Kruusimägi, J. (28. juuli 1978). – Sirp ja Vasar, lk 13. 

Kuldvere, G. (29. juuni 1962). Tootmiskultuuri koostisosa. – Edasi, lk 2. 

Kuldvere, G. (29. mai 1966). Lilli lume minekust kuni tulekuni. – Edasi, lk 1. 

Kuldvere, G. (30. märts 1977). Linna täitevkomitee istungilt. – Edasi, lk 2. 

Kupp, F. (26. jaanuar 1980). Aleksander Tumm 100. – Nõukogude Õpetaja, lk 2. 

Kuresoo, U. (06. juuli1985). Raske küll aga… – Nõukogude Õpetaja, lk 3. 

Kurvits, R. (1966). Asulate planeerimine, hoonestamine ja heakorrastamine. – Eesti Kommunist. Nr 

6, lk 52-56. 

Kuuskmäe, M. (13. september 1979). Vaba aja veetmisest. – Randlane, lk 2. 

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine & loomine. (2012). Eesti Arhitektide Liit, Eesti 

Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia. 

Kõuts, R. (1982). Heatahtlikkus ja abivalmidus. – Eesti Kommunist. Nr 12, lk 42-43. 

Lasting, P. (05. november 1976). Intiimset spordis. – Sirp ja Vasar, lk 12. 

Liivak, S., A. (11. juuni 1999). Lapselaps ja vanavanem on eriline kooslus. – Õpetajate Leht, lk 9. 

Liivamets, M. (30. oktoober 1992). TV kommentaar. Rõõm sõnumist. “Mälestus sinistes kildudes” 

– Sirp, lk 11.  

Liivanõmm, V. (23. veebruar 2007). Waldteufeli valssi võib veel vaja minna. – Õpetajate Leht, lk 

12. 

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: MIT Press. 208 lk. 

Lugeja ja toimetuse küsimustele vastab Gustav Sarri – Eesti NSV sotsiaalhooldusminister. (1982). – 

Eesti Kommunist. Nr 1, lk 37-43. 

Luts, K. (10. mai 2002). Õpetaja vananemine ja väärikus. – Õpetajate Leht, lk 5. 

Maikov, K. (2011). Tervendavad aiad. Tallinn: Kirjastus Pegasus. 160 lk. 

Marcus, C. C., A Sachs, N. S. (2014). Therapeutic Landscapes. An Evidence-Based Approach to 

Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons. 338 lk. 

Masing, V. (11. november 1978). Kontsert akna taga. – Sirp ja Vasar, lk 13, 16. 

Matjus, T. (07. juuni 1978). Terviserajale. – Edasi, lk 4. 

Metsaorg, L. (20. november 1971). Töökus ja ilumeel. – Nõukogude Õpetaja, lk 4. 

Mitchell, V., Elton, E.,  Clift, L., Moore, H. (2007). Do older adults want playgrounds? – 

Proceedings of INCLUDE, ’Designing with People’, Royal College of Art, London.  

https://repository.lboro.ac.uk/articles/online_resource/Do_older_adults_want_playgrounds_/9

338732/1 (11.01.2022) 

Mitt, L. (1967). Aianduskruntide planeerimisest. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 1, lk 44-47. 

Mul on alati meeles. (1978). – Kino.  Nr 16, lk 10-12. 

Murd, L. (14. september 1961). Rakendada ühiskondlikku initsiatiivi. – Õhtuleht, lk 2. 

Muuli, K. (1987). Milleks mulle raamat? – Pioneer. Nr 7, lk 11. 



119 
 

Mägar, A. (31. detsember 1973). Ainult üks küsimus. Kas igaüks ikka võib olla oma õnne sepp? – 

Noorte Hääl, lk 1. 

Mälestuskilde Tartu operatiivgrupist. (28. august 1969). – Edasi, lk 3. 

Nimede statistika. Populaarsed eesnimed sünniaasta järgi. (2021). (andmed uuendatud 01.01.2022) 

– Eesti Statistika andmebaas. https://www.stat.ee/nimed/TOP_AASTAD (05.05.2022) 

Nittim, E. (14. juuni 1962). Esimeseks kommunistliku elukorraga majaks Tallinnas. – Õhtuleht, lk 

1. 

Older People’s Play Feasibility Study. (2009). The Landscape Agency. 

Older persons. United Nations. [veebileht] https://emergency.unhcr.org/entry/43935/older-persons 

(17.04.2022) 

Olesk, P. (18. august 2006). Mis me selle presidendiga teeme? – Õpetajate Leht, lk 2. 

Pajula, E. (12. mai 2009a). Valjala lasteaed: hele, avar ja päikeseline. – Õpetajate Leht, lk 9. 

Pajula, E. (14. august 2009b). Miks on eakad õpetajad kooolis? – Õpetajate Leht, lk 3. 

Pahtaja, V., Hämäläinen, P., Leppänen, T. (2006). Exercising Senior Citizens’ Balance and Motor 

Coordination. Rovaniemi Polytechnic (RAMK), School of Sports and Leisure, MOTO+ 

project. Projekti lühiülevaade.  https://www.lappset.com/loader.aspx?id=1ca57206-71a2-

4894-84e4-6eb0c208e5db (02.01.2022) 

Population structure and ageing. (2022). Eurostat. [veebileht] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing#The_share_of_elderly_people_c

ontinues_to_increase (16.04.2022) 

Puijalon, B. (2009). Autonomy and Old Age: A Cultural Context, a Political Approach, a 

Philosophical Proposal. – Autonomy and Dependency in Old Age. /Koost. Víctor Grífols i 

Lucas Foundation. Barcelona, lk 8-25. 

Puusaag, J. (01.06.1995). Mõnda Billy Grahamist ja tema teegvusest. – Meie elu, lk 8. 

Püvi, E. (1974). Võit. – Pioneer. Nr 8, lk 25-28. 

Raal, A., Vilbaste, K. (2021). Eesti ravimtaimed 2. Kirjastus: Varrak. 224 lk. 

Raal, A., Vilbaste, K. (2020). Eesti ravimtaimed 3. Kirjastus: Varrak. 192 lk. 

Raud, K. (07. detsember 1977). Fotouudis (pealkirjata). – Edasi, lk 4. 

Rappe, E. 2005. The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective 

well-being of the elderly living in long-term care. Doktoritöö. University of Helsinki, 

Department of Applied Biology. Helsinki. 51 lk. 

Rappe, E., Topo, P. (2008). Contact with outdoor greenery can support competence among people 

with Dementia. – Journal of Housing for the Elderly. Nr 21, lk 229-248. 

Rattus, I. (12. mai 1977). Küsimus iseendale. Terekäest ja palun-sõnast. – Edasi, lk 2. 

Rennik, H. (1964). Paremini ehitatud hoonete 1963. aasta vabariiklikust konkursist. – Ehitus ja 

Arhitektuur. Nr 1, lk 36-41. 



120 
 

Rodiek, S. (2002). Influence of an outdoor garden on mood and stress in older persons. – Journal of 

Therapeutic Horticulture. Nr 13, lk 13-21. 

Roe, J. J., Ward Thompson, C., Aspinall, P. A., Brewer, M. J., Duff, E. I., Miller, D., Mitchell, 

R., Clow, A. (2013). – International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Nr. 10, lk 4086-4103. 

Roonurm, J. (26. oktoober 1968). Otstarbekuse ja ilu poole. – Nõukogude Õpetaja, lk 2. 

Ruubel, A. (17. märts 1984). Vanad ja noored – Nõukogude Õpetaja, lk 6. 

RV021: Alusandmed statistika andmebaasis: Rahvastikuprognoos. (andmed uuendatud 22.12.2021) 

– Eesti Statistika andmebaas. https://www.stat.ee/et/avasta-

statistikat/valdkonnad/rahvastik/rahvastikuprognoos (22.12.2021) a 

RV0454: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad hariduse, soo ja vanusrühma järgi. 

(andmed uuendatud 18.04.2022) – Eesti Statistika andmebaas. https://www.stat.ee/et/avasta-

statistikat/valdkonnad/heaolu/tervis/oodatav-eluiga (18.04.2022) b 

Rähn, V. (18. august 1967). Ei saa mitte vaiki olla. – Edasi, lk 1. 

Saare, E. (12. aprill 1969). Fotouudis (pealkirjata). – Nõukogude Õpetaja, lk 1. 

Salmistu, S. (2022). Saa ise kah nii vanaks! – Sirp. Nr. 4. [e-ajaleht] https://www.sirp.ee/s1-

artiklid/arhitektuur/saa-ise-kah-nii-vanaks/ (22.04.2022) 

Seilenthal, J. (04. detsmber 2009). Juhan teab vaid seda, mida. – Õpetajate Leht, lk 4. 

Siimikser, L. (30. aprill 1971). Küpsusest, küpsemisest, küpsetamisest. – Sirp ja Vasar, lk 2, 6. 

Sillito, D. (8. veebruar 2006) Finns Open Playgrounds to Adults. – BBC News.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4691088.stm (18.04.2022) 

Smirnov, S. (27. mai 1962). Rahva relv. – Noorte Hääl, lk 2. 

Social and therapeutic horticulture: evidence and messages from research. Thrive and Centre for 

Child and Family Research programme. Loughborough University. Summary. (2003). Sempik, 

J., Aldridge, J., Becker, S. 

Sotsiaalkindlustusamet. Pensioniiga, liigid ja soodustused. [veebileht] 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-

soodustused#Vanaduspension (15.12.2021) 

Sotsiaaltrendid. 6. Eesti statistika. (2013). Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond. 

Kask, U.   

Staats, H. (2012). Restorative Environments. – The Oxford Handbook of Environmental and 

Conservation Psychology. /Koost. Clayton, S., D. Oxford Library of Psychology, lk 538-554. 

Sugiyama, T., Ward Thompson, C. (2008). Associations between characteristics of neighbourhood 

open space and older people's walking. – Urban Forestry & Urban Greening. Nr 7, lk 41-51. 

Sugiyama, T., Ward Thompson, C., Alves, S. (2008). Associations Between Neighborhood Open 

Space Attributes and Quality of Life for Older People in Britain. – Environment and Behavior. 

Nr 41, lk 3-21. 



121 
 

Suurvärav, A. (18. detsember 1998). Ühiskond igale eale. – Õpetajate Leht, lk 15. 

Suureskooriline võit. (16. september 1969).– Noorte Hääl, lk 3. 

Sõna on ... (05. oktoober 1985). – Nõukogude Õpetaja, lk 2-3. 

Sõnastik: ageism ehk vanussurve. (2018). Feministeerium. Aet Kuusik. [veebileht] 

https://feministeerium.ee/sonastik-ageism-ehk-vanussurve (03.01.2022) 

Säästva Eesti Instituut. (2022). Säästva arengu sõnaseletusi. Roheala (haljasala). [veebileht] 

http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=619 (03.04.2022) 

Tartu Ülikooli Kliinikum. Patsiendiinfo / Haigused / Vaimne tervis / Dementsus. [veebileht] 

https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/dementsus/ (21.01.2022) 

Teenistusülesannete täitmisel. (1964). – Kino.  Nr 2, lk 10-12. 

Teder, E. (1982). Tähtpäevi. Jaan Vahtra kirjanikuna kurtuuritegelasena. – Keel ja kirjandus. Nr 5, 

lk 43-37. 

Teresi, J., A., Holmes, D., Ory, M., G. (2000). The Therapeutic Design of Environments for People 

With DementiaFurther Reflections and Recent Findings From the National Institute on Aging 

Collaborative Studies of Dementia Special Care Units. – The Gerontologist. Nr 40, lk 417-421.  

Tering, A. (2005). Baltimaade gümnaasiumide ja kresikoolide ülemõpetajate hariduslik taust (1804-

1820). – Keel ja Kirjandus. Nr 8, lk 643-650. 

Terno, O. (01. oktoober 1967). Rahutu õnn ja selle otsijad... – Noorte Hääl, lk 1. 

Tikk, Ü. (08. detsember 2000). Rahumäe Põhikool 90. – Õpetajate Leht, lk 13. 

Tint, S. (2008). Söödav linn. – Eesti Loodus. Nr 9, lk 21-23. 

The Global Network for Age-friendly Cities and Communities Looking back over the last decade, 

looking forward to the next. (2018). World Health Organization. 

Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., Depledge, M. H. (2011). Does 

Participating in Physical Activity in Outdoor Natural Environments Have a Greater Effect on 

Physical and Mental Wellbeing than Physical Activity Indoors? A Systematic Review. – 

Environmental Science and Technology. Nr 45, lk 1761-1772. 

Tohver, S. (08. oktoober 2004). Emakeeleõpetajad teavad, mida tahavad. – Õpetajate Leht, lk 2. 

Toots, A. (15. juuni 2001). Arvamus. – Õpetajate Leht, lk 6. 

TT330: 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi (kvartalid). (andmed 

uuendatud 13.12.2021) – Eesti Statistika andmebaas. 

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=TT330&lang=et (13.12.2021) 

Tuisk, J. (14. oktoober 1989). Kolmnurk on ja ei ole ka. – Õpetajate Leht, lk 1-2. 

Tulva, T. (08. oktoober 1999). Väärtustagem elatud aastaid. – Õpetajate Leht, lk 4. 

Tšebotarjov, D. (08. veebruar 1973). Piheaealisuse saladustest. – Rahva Hääl, lk 4. 

Uibu, J. (04. veebruar 2000). Vanurid Eesti ühikonnas. – Sirp, lk 2. 



122 
 

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., Zelson, M. (1991). Stress 

recovery during exposure to natural and urban environments. – Journal of Environmental 

Psychology. Nr 11, lk 201-230. 

United Nations Principles for Older Persons. (1991). Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

resolutsioon 46/91.  

Uustalu, A. (22. märts 1995). Spordiseminar Šotimaal. – Päevaleht, lk 15. 

Vahe, U. (01. juuni1978). Tervis algab kooliõuelt. – Noorte Hääl, lk 4. 

Valdes, E. (1968). Kolhoosi- ja sovhoosiasulate hoonestuse ja heakorrastuse üleliiduline konkurss. 

– Ehitus ja Arhitektuur. Nr 2, lk 3-10. 

Valgmaa, R. (13. september 1996). Vabagaridus. Kellega? Kuidas? Millal? – Õpetajate Leht, lk 6. 

Valla, P., Harrington, T. (1998). Designing for older people with cognitive and affective disorders. 

– Archives of Gerontology and Geriatrics. Nr 26, lk 515-518. 

Van den Berg, A., E., Koole, S., L., Van der Wulp, N., Y. (2003). Environmental preference and 

restoration: (How) are they related? – Journal of Environmental Psychology. N2 23, lk 135-

146. 

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015. Uuringu aruanne. (2015). AS Emor.  

Vapra, A. (07. aprill 1982). Oska vananeda. – Edasi, lk 5. 

Velliste, T. (30. juuli 1982). Vajame muinsuskaitseseltsi. Mõtterännak ratastel. – Sirp ja Vasar, lk 

16. 

Vetemaa, E. (1985). Hädas poja ja Brechtiga. – Noorus. Nr 8, lk 13-14. 

Vilbaste, K., Raal, A., Sarv, M. (2021). Eesti ravimtaimed 1. Kirjastus: Varrak. 424 lk. 

Vinkel, A. (01. veebruar 1993). Kodukandi teema kolmas läbikirjutamine August Mälgu loomingus. 

– Keel ja Kirjandus, lk 107. 

Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic, J., Grbic, M., Lecic-Tosevski, D., Vukovic, O., Toskovic, O. 

(2017). Nature based solution for improving mental health and well-being in urban areas. – 

Environmental Research. Nr 158, lk 385-392. 

Ward Thompson, C., Aspinall, P., Roe, J., Robertson, L., Miller, D. (2016). Mitigating Stress 

and Supporting Health in Deprived Urban Communities: The Importance of Green Space and 

the Social Environment. – International Journal of Environmental Research and Public 

Health. Nr 13, 1-24. 

Ward Thompson, C., Aspinall, P., Roe, J. (2014). Access to Green Space in Disadvantaged Urban 

Communities: Evidence of Salutogenic Effects Based on Biomarker and Self-report Measures 

of Wellbeing. – Procedia - Social and Behavioral Sciences. Nr 153, lk 10-22. 

Ward Thompson, C., Roe, J., Aspinall, P., Mitchell, R., Clow, A., Miller, D. (2012). More green 

space is linked to less stress in deprived communities: Evidence from salivary cortisol patterns. 

– Landscape and Urban Planning. Nr 105, lk 221-229. 

WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. (2007). World Health Organization. 



123 
 

World Population Prospects 2019: Highlights. (2019). United Nations. 

World report on ageing and health. (2015). World Health Organization.  



124 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 

 

  



Lisa 1.      lehekülg 1

Lisa 1. Väliruumi projekteerimise krieeriumid

Eesmärk Tegevus Kirjeldus Kriteeriumi allika viide

Stressi maandamine, 
äraoleku tunde 
tekitamine

Pelgupaiga võimaldamine
Väliruumis peab olema eemalolemise koht, kuhu on võimalik füüsiliselt ja vaimselt korraks pageda 
ja omaette olla. Nii saab leevendust stressile, ärevusele ja siseruumis viibimisest tekkinud 
ängistusele.

Marcus, Sachs 2014: 57, 
62-63

Veedetud aja 
pikendamine

Tugifunktsioonide läheduse 
võimaldamine

Seeniorite mänguväljaku kohavalikul on oluline teiste tegevuste lähedus, mida ala kasutades saab 
jälgida ja vaadelda ning selle kaudu vaateliselt kaasatud olla.

The Landscape Agency 
2009: 11

Veedetud aja 
pikendamine

Tugifunktsioonide läheduse 
võimaldamine Tualetiskäimise ja puhkevõimaluse pakkumine pikendab alal veedetud aega. The Landscape Agency 

2009: 11
Veedetud aja 
pikendamine

Tugifunktsioonide läheduse 
võimaldamine Rohelises väliruumis, mis võimaldab vaadata lapsi mängimas, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46

Ohutus Vandalismi ennetamine Kui lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja väheneb 
projekteeritud ala elementide vandalism.

The Landscape Agency 
2009: 7

Ohutus Vandalismi ennetamine Ala peab olema hooldatud, sest see on otseselt seotud kasutaja ohutusega. Hooldamatus ei kutsu 
kasutajat alale.

Marcus, Sachs 2014: 58, 
133

Ohutus Vandalismi ennetamine Eaka jaoks on vandalismijälgede likvideerimine väliruumist olulisem kui liikluse rahustamine. Alves et al. 2008: 443

Ohutus Teadlik ruumiloome Nägemispuudega inimesele turvalisuse tagamiseks tuleb valgus paigaldada alati ühele poole teed (1 
m tee servast). Niilo et al.  2019

Ohutus Teadlik ruumiloome Ohutuse tagamiseks peab märgistama treppide ja kaldteede algust ja lõppu. Niilo et al.  2019

Ohutus Teadlik ruumiloome Varjualuste puhul vältida tugevaid varje tekitavaid struktuure, kuna vanemaealised võivad tugevaid 
varje segi ajada astmetega või sügavuse muutusega tasapinnalisel pinnal. Marcus, Sachs 2014: 135

Ohutus Teadlik ruumiloome Ringi- või sõlmekujuline teerada võimaldab naasta alguspunkti. 
Eesti Arhitektide Liit et 
al. 2012: 219; Niilo et al. 
2019: 17

Ohutus Teadlik ruumiloome Ratastooliga ümberpööramiseks on vaja ruumi diameetriga 1500 mm. Elektrilise ratastooli 
ümberkeeramiseks on vaja ruumi minimaalselt 2500 mm. Niilo et al.  2019

Ohutus Teadlik ruumiloome Istumistaskusse jätta pargipingi ette vaba ruumi vähemalt 0,6 m, et istuja jalad mahuksid ära ja ei 
jääks kõnniteel liikujale ette.

SuRaKuprojekti, 
2004/2008: 2

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Kui kõnniteed paiknevad avalikus ruumis huvitavalt, siis selline ruum pakub meeldiva 

liikumiskogemuse ja mõjub kutsuvalt. Sugiyama et al. 2008

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome

Olenevalt kasutajaskonnast, valida sobiv jalgtee laius. Optimaalne on 1200-1800 (2000) mm, et 
elektrilisel ratastoolil ja kõrvuti kõndivatel inimestel oleks ruumi liikuda. Et ratastoolid teineteisest 
mööduda saaks, peab tee laius olema vähemalt 1800 mm. 

Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Rohelises väliruumis, mis mõjub kutsuvalt ja lõõgastavalt, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46

Üldised nõuded ruumiloogikale
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Eesmärk Tegevus Kirjeldus Kriteeriumi allika viide
Veedetud aja 
pikendamine Ruumi liigendamine Roheline ruum, milles on palju väiksemaid ruume ja mis on mitmekesine, seal veedetakse rohkem 

aega ja pikemalt. Eha et al.  2022: 187

Veedetud aja 
pikendamine Ruumi liigendamine On oluline, et jalutusrajal oleks mitu erinevat aiaruumi, need pakuvad elamusi, vaateid ja 

julgustavad rohkem liikuma. Marcus, Sachs 2014: 70

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Kõrvalpaiknevate hoonete kõrguse ja väliala laiuse parim suhe on 1:3 ja 1:2 vahel, sellises suhtes 

on väliruum inimmõõtmeliselt tajutav. Marcus, Sachs 2014: 63

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Haljastuse ja kõvakatendite omavaheline parim suhe on 7:3, et tekiks haljasalal viibimise tunne. Marcus, Sachs 2014: 28, 

81
Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Võimalusel vältida soojusmugavuse ekstreemsusi - nt soojad ja külmad hommiku- ja õhtunurgad. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Pakkuda varjulisi ja päikeselisi paiku ja istumiskohti. Siis tekib olenevalt ilmast ja 

välitemperatuurist võimalus valida istumiseks ja viibimiseks kohta nii päikesepaistes kui varjus.
Marcus, Sachs 2014: 67, 
77

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Jalgtee peab olema huvitav, et meelitaks sellel liikuma. Huvitekitajateks on maamärgid, pingid, 

linnubassein, põõsad, vaated. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Puhkekohtade (pingid-lauad) optimaalne vahekaugus on 100 m. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Teadlik ruumiloome Kogu või osa seeniorite mänguväljaku varustusest peab olema kasutatav rulaatori ja/või 
ratastooliga, et tagada ligipääs, kaasatus ja edendada tervist. Lappset b

Saavutamise tunde 
tekitamine Teadlik ruumiloome Tuttavlike karakateristikute äratundmine keskkonnas suurendavad kontrollitunnet ja mugavust. 

Kasutada sügava mälu elamente nagu postkast, bussipeatus jt.

Carman 2002 ref Rappe 
2005: 19; Eesti 
Arhitektide Liit et al. 
2012: 54; Niilo et al. 
2019: 30

Saavutamise tunde 
tekitamine Teadlik ruumiloome Naabruses paiknev roheruum panustab eaka inimese aktiivsesse eluviisi, looduslik keskkond 

stimuleerib rohkem kõndima, seega on tervisele hea.
(Sugiyama, Ward 
Thompson 2008: 48). 

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Kui ala on aknast näha, siis ulatub teraapiline mõju vaadete vahendusel ka siseruumidesse. Marcus, Sachs 2014: 61, 
134

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Ringi või sõlmekujuline teerada võimaldab luua erineva pikkusega teekondi. 
Eesti Arhitektide Liit et 
al.  2012: 219; Marcus, 
Sachs 2014: 75-77

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Taimestuse valikuga pakkuda elustikule elupaiku ja toitu. Marcus, Sachs 2014: 90

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Erineva teekattematerjaliga või -värviga saab märkida erinevad teekonnad, nt erineva pikkuse või 
kasutaja (ratastooli teekond) järgi.

Marcus, Sachs 2014: 75-
77

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Oluline on erinevate väliruumikomponentide omavaheline koostoimimine ja sünergia, mitte kõigi 
oluliste komponentide pelgalt olemasolemine (juhuslik paigutus). Marcus, Sachs 2014: 58
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Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Päikesevalgus on väga oluline, see aitab tasakaalustada ja reguleerida paika tsirkadiaansed rütmid, 
mistõttu on unemustrid regulaarsemad ja uni sügavam. Marcus, Sachs 2014: 129

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Valgustus ja valgusti peab sobima loodusesse. Niilo et al.  2019

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Kui roheline avalik ruum on piisavalt kaugel ehk jõukohase jalutuskäigu kaugusel ehk kuni 700 m 
kaugusel, siis seda saab seostada eaka suurema rahuloluga elule. Sugiyama et al. 2008: 15

Orienteerumise 
parandamine, ohutus Teadlik ruumiloome Uus lahendus on intuitiivselt arusaadav ja lihtsalt kasutatav. Eesti Arhitektide Liit et 

al.  2012: 54
Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Kui jalutusraja teekonna pikkused on sissepääsude juures märgitud, siis on teada füüsilise 

koormuse suurust ja teha valik vastavalt sellele. Marcus, Sachs 2014: 77

Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Väikevormid ja inventar (pingid, prügikastid, valgustid jm) teest väljapoole, et teel liikudes ei oleks 

takistusi ja tee laiust ei vähendataks. Niilo et al.  2019

Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Info on paremaks arusaamiseks dubleeritud teksti ja visuaaliga. Eesti Arhitektide Liit et 

al.  2012: 54
Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Viidad ja sildid paigutada 1,2-1,4 m kõrgusele, et need oleks kõige paremini leitavad. SuRaKuprojekti, 

2004/2008: 2
Meelte 
stimuleerimine Teadlik ruumiloome Eakate elukeskkond peab pakkuma mitmetasandiliselt sensoorset stimulatsiooni, parandama 

tähelepanuvõimet, mälu ja orineteerumisvõimet, suurendades autonoomiat ja eneseväärikust. 
Valla, Harrington 1998: 
516

Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Ergonoomiliste eakatele 
suunatud väikevormide 
projekteerimine

Kõrgendatud peenrad taimede kasvatamiseks erinevatel kõrgustel, et juurdepääs oleks tagatud 
istudes, ratastoolis ja seistes. Peavad paiknema piisavalt kõrgel, et võimaldada ergonoomiliselt 
töötada.

Niilo et al.  2019; Lappset 
a: 11

Äraoleku tunde 
tekitamine Pelgupaiga võimaldamine

Biofiilia põhimõtte kohaselt peab olema tagatud suhestumise võimalus loodusega (taimed, loomad, 
looduslikud materjalid, loodushelid), kuna see pakub positiivset meelelahutust ja tähelepanu 
kõrvalejuhtimist muremõtetelt.

Marcus, Sachs 2014: 57-
58

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Seeniorite mänguväljaku olemuse kogukonnale tutvustamine ja just vanemaealistele tutvustamine 

võib julgustada suuremat kasutust eelistatud vanuserühmades.
The Landscape Agency 
2009: 26

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Kui väliruumi lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja  

(lapsed ja) noored austavad vanemaealiste eesõigust treeningvahendite kasutusele.
The Landscape Agency 
2009: 7

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Treeningvahendite kasutuse suurendamiseks on tarvis eakaid õpetada treeningvahendeid kasutama, 

vahendite võimalusi tutvustada ja julgustada seeniore neid kasutama. 
Bettencourt, Neves 2016: 
69

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogukonna ühtehoidmise 
kasvatamine

Avalikust rohelisest ruumist eeldatakse, et toetab kogukonna sidemeid erinevate tegevuste 
võimaldamise abil. Sugiyama et al.  2008: 13

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogukonna ühtehoidmise 
kasvatamine

Seeniorite mänguväljaku erinevad tegevusvõimalused peavad olema kaugelt nähtavad ja jälgitavad, 
et saaks mõjuda teistele kutsuvalt.

The Landscape Agency 
2009: 13

Enda vajalikuna 
tundmine

Kogukonna ühtehoidmise 
kasvatamine

Kui väliruumi lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis kaasarääkimise kaudu 
suureneb eakatel enda vajalikuna tundmine.

The Landscape Agency 
2009: 7
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Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogukonna ühtehoidmise 
kasvatamine

Kui lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja (lapsed ja) 
noored austavad vanemaealiste eesõigust treeningvahendite kasutusele.

The Landscape Agency 
2009: 7

Orienteerumise 
parandamine

Sobiva materjali ja/või värvi 
valik

Dementsuse käes kannatavad inimesed satuvad tihti segadusse ja neil on ruumis orienteerumise 
raskusi. Eristada alad, mis on istumisalad, kõndimisalad ja treeningalad lihtsamaks 

Teresi et al. 2000: 417-
418; Lappset a: 11

Veedetud aja 
pikendamine Sobiva materjali valik Materjalid, millega otseselt kokku puututakse, näiteks istumiseks, on kutsuvamad, kui need on 

soojust vähejuhtivad, nt puit ja plastmaterjalid. Siis veedetakse kauem aega väljas.
Lappset a: 11; Marcus, 
Sachs 2014: 79-80

Ohutus Sobiva värvi valik Värvikontrastid on olulised, et näeksid ka need, kelle nägemine on nõrgenenud. Lappset b

Ohutus Sobiva värvi valik Treeningvahendite need osad, mis on oluline silmas pidada (nt käepidemed ja liikuvad osad), 
peavad olema kontrastselt eristatavad ja paistma keskkonnast esile. Lappset a: 11

Ohutus Sobiva materjali ja/või värvi 
valik

Dementse inimese jaoks kaovad järk-järgult värvikontrastid, väheneb visuaalne ja sügavuse taju 
ning objektide eristamine taustast, mis võivad viia keskkonnast valearusaamadeni või koguni 
põhjustada hallutsinatsioone.

Niilo et al.  2019: 16-17

Ohutus Sobiva materjali valik Kui kõnniteed on sellises seisukorras (ühtlase kõrgusega tasane teekate), et võimaldavad 
takistusteta liikumist, komistamist, kukkumist, siis see soodustab ohutut liikumist.

Sugiyama et al.  2008; 14; 
Lappset a: 11; Eesti 
Arhitektide Liit et al. 
2012: 227

Ohutus Sobiva materjali valik
Treeningvahendite paigaldamine murule ei ole hea lahendus, kuna muru kulub ebaühtlaselt ja 
ebatasane maapind mõjub vanemaealistele takistusena, lisaks muutub muruta mullapind poriseks ja 
libedaks.

The Landscape Agency 
2009: 9

Ohutus Sobiva materjali valik Kõnnitee katendid ei tohi läikida, helkida ja pimestada. Muidu võib tekkida segadus, 
orienteerumisraskused ja kukkumisoht.

Marcus, Sachs 2014: 76; 
Niilo et al. 2019

Ohutus Sobiva materjali valik
Jalgtee peab olema sellisest materjalist, et teepind oleks kõva ja tasane, libisemiskindel, 
kulumiskindel, ei tolmaks ega määriks, sulaks kevaditi kiiresti. Sobilikud on asfalt, betoon, 
klombitud looduskivi, betoonkivi, tallamiskindel muru, graniitkillustik, savivaba tihendatud 

Eesti Arhitektide Liit et 
al.  2012: 227; Niilo et 
al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Kasutada heleda tooniga pinnakattematerjale ja äärekive.  Niilo et al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Sademevee ärajuhtimiseks on otstarbekas kasutada laiu, madalapõhjalisi vihmaveerenne, et vältida 
liikumistakistusi. Niilo et al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Jalgteel kasutatavate sillutisplaatide/-kivide vuugivahed ei tohi ületada 5 mm, siis mõjub see juba 
takistusena. Niilo et al.  2019

Ohutus Müra ennetamine Vältida müra ja mehhaanilisi helisid. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine

Väikevormide piisav koguse 
projekteerimine

Oluline on, et pinke oleks kõnnitee ääres piisavalt, et vähese liikuvusega inimene leiaks julgust 
liikumiseks pingist pingini. 

Marcus, Sachs 2014: 76; 
Alves et al.  2008: 447-
448

Saavutamise tunde 
tekitamine

Väikevormide piisav koguse 
projekteerimine

Pink peab olema nägemisulatuses, soovituslikult paikneb pink iga 7,6 m pikkuse vahemaa 
kaugusel. Marcus, Sachs 2014: 76

Heaolu suurendamine Valgustuse projekteerimine Valgustus ja valgusti peab sobima loodusesse. Niilo et al.  2019



Lisa 1.      lehekülg 5

Eesmärk Tegevus Kirjeldus Kriteeriumi allika viide

Ohutus Valgustuse projekteerimine Hästi valgustatud ala toetab turvatunde tekkimist.

Lappset b; Eesti 
Arhitektide Liit et al. 
2012: 54; Marcus, Sachs 
2014: 85; Niilo et al. 
2019

Ohutus Valgustuse projekteerimine Valgustus peab olema teede ristumiskohtades, treppidel ja kaldteedel 20-50 lx. Niilo et al.  2019
Ohutus Valgustuse projekteerimine Valgustus peab olema teedel 10 lx ja hästi tajutava värvikontrastiga. Niilo et al.  2019

Ohutus Valgustuse projekteerimine Ei tohi pimestada ega liiga tugev valgus olla. Marcus, Sachs 2014: 74, 
85, 135

Veedetud aja 
pikendamine Valgustuse projekteerimine Esteetiliselt valgustatud käiguteed ja atraktsioonid mõjuvad kutsuvalt. Marcus, Sachs 2014: 85

Ohutus Loetavate viitad ja juhiste 
projekteerimine

Parimal juhul saab treeningvahendi kasutusest aru intuitiivselt. Kuid kasutusõpetus iga vahendi 
peal peab olema nii hästi koostatud, et sellest saab lihtsasti aru – piisavalt suures kirjas, lihtsalt 
arusaadavad või pildina.

Lappset b; The 
Landscape Agency 2009: 
18

Orienteerumise 
parandamine

Loetavate viitad ja juhiste 
projekteerimine

Dementsuse käes kannatavad inimesed satuvad tihti segadusse ja neil on ruumis orienteerumise 
raskusi. Alal peab olema võimalik lihtsalt orienteeruda ja oma tee leida.

Teresi et al.  2000: 417-
418; Marcus, Sachs 2014: 
67

Nõuded roheruumile

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taimedel on eakate tervisele toetavad omadused - kasu tekib nii otsesest kokkupuutest (aiandus) 
kui ka kaudsest kokkupuutest (vaatlemine). Rappe 2005: 41

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Seeniorite mänguväljaku koosseisus peetakse oluliseks haljastuse olemasolu, mis tekitab meeldiva 
tunde ja tõstab heaolu. Chow 2013: 5

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Haljastuse ja kõvakatendite omavaheline parim suhe on 7:3, et tekiks haljasalal viibimise tunne. Marcus, Sachs 2014: 28, 

81

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Suurekasvuliste puude abil saab vähendada juuresasuva hoonestuse domineerimist ja tekitada 
tunnet, et viibitakse haljasalal. Marcus, Sachs 2014: 138

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Eakate inimeste jaoks on puude ja põõsaste olemasolu avalikus ruumis tähtsam kui tualeti 
olemasolu. Alves et al. 2008: 443

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Seeniorite mänguväljaku koosseisus peetakse oluliseks haljastuse olemasolu, mis tekitab meeldiva 
tunde ja tõstab heaolu. Chow 2013: 5

Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Mälestusi ärgitavad eriti just need taimed, millel on mitut meelt simuleerivad omadused (esteetilist 
naudingut pakkuv: erinevate värvide-tekstuuridega ja lõhnav) mis on ka tuttavlikud. Need 
tekitavad mälus erinevaid seoseid ja toovad mäletusi esile.

Lappset b; Rappe, Topo 
2008: 243

Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Suureõielisi lilli on parem näha kui väikseid. Niilo et al.  2019
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Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taimede õievärvides eelistada suuri kontraste ja erksaid värvitoone. Valida just kollased, oranžid 
ja punased toonid, kuna nägemise halvenedes sinised-violetsed toonid on nähtavad hallina. 

Maikov 2011: 34; 
Marcus, Sachs 2014: 138; 
Niilo et al. 2019

Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taimestusega pakkuda stimulatsiooni erinevatele meeltele - nägemine (värvid-tekstuurid), lõhnad 
ja helid. Marcus, Sachs 2014: 82

Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Roheline keskkond on lihtsasti tõlgendatav, see pakub arusaamist ajast, kohast ja eesmärgist, mis 
aitavad reaalsuses orienteeruda. 

Rappe 2005: 19; Rappe, 
Topo 2008: 235, 244

Mälestuste ärgitamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Kui pikaajaline mälu halveneb, siis ei registreerita lähimineviku sündmusi enam mälestustena ning 
lapse- ja noorpõlvepõlve mälestused muutuvad aina oluliseimaks, kuna muutuvad peamiseks 
ühenduslüliks minevikuga.

Beckwith, Gilster 1996: 
46

Mälestuste ärgitamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Väliruumi lahendusse valida kodumaised taimeliigid, millega eakad on tuttavad, kuna nende 
taimede puudutamine ja nuusutamine toob eakatele tagasi (lapsepõlve)mälestusi. 

Chu et al. 2021: 21; 
Beckwith, Gilster 1996: 
51

Meelte 
stimuleerimine, 

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Kasutatavate taimede värvid ja lõhnad stimuleerivad meeli ja aktiveerivad mälu. Rappe 2005: 32; Rappe, 

Topo 2008: 235

Meelte 
stimuleerimine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Roheline väliruum pakub sensoorset stimulatsiooni, mis on dementsuse käes kannatavatele 
eakatele väga oluline, kuna see parandab orienteerumisvõimet ja mälu; aitab tujusid maandada, 
ennetab emotsionaalseid purskeid ja aitab emotsioonidega tegeleda; parandab suhtlussidemeid 
teiste inimestega ning suurendab seetõttu heaolu.

Carman 2002 ref Rappe, 
Topo 2008: 37, 233

Meelte 
stimuleerimine, 
äraoleku tunde 

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taimestus pakub rahustavaid vaateid, vaatlemiseks pakkuda erinevaid tekstuure ja värve. 
Võimaldab äraoleku tunnet. Marcus, Sachs 2014: 133

Veedetud aja 
pikendamine, meelte 
stimuleerimine, stressi 
maandamine, 
äraoleku tunde 

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Rohelises väliruumis, kus on puud ja põõsad, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46

Stressi maandamine, 
äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Kui võimalik, pikendada vaateid (nö laenatud vaated) kõrval paiknevate ilusate alade abil. 
Võimaldab äraoleku tunnet. Marcus, Sachs 2014: 71

Veedetud aja 
pikendamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Oluline on pakkuda rikkalikkust erinevate rinnete näol. Siis on rohkem vaadata. Marcus, Sachs 2014: 82

Veedetud aja 
pikendamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Pinke paigutada üksikult ja need võiksid paikneda kohas, kus on midagi vaadata (loodusvaade, 
aktsenttaimestus, mänguala, skulptuur vms).

Marcus, Sachs 2014: 79-
80

Äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Tähelepanu taastamise teooria kohaselt toetab tähelepanu taastamist vaimsest väsimusest ja 
kurnatusest sundimatut tähelepanu rikkalikult köitev (lummav) looduslik keskkond. 

Kaplan, Kaplan 1989 ref 
Roe et al.  2013: 4087
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Äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Suunatud tähelepanu taastamiseks on tarvis sellele puhkust anda nii, et seda ei pea kasutama. Kaplan 1995: 172

Äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taastav keskkond peab olema avar, mitmekesine ja rikas ning võimaldama inimesel end tunda, kui 
teises maailmas. Kaplan 1995: 173

Aja tajumine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Suured puud tekitavad ajatuse tunde. Niilo et al.  2019

Aja tajumine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Haljastus suurendab teadlikkust loodusest, aastaaegadest ja ajast. Niilo et al.  2019; Lappset 

b

Aja tajumine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Ajataju saab kõige paremini märgatavaks muuta taimede abil, kuna taimede kaudu on hästi 
jälgitavad ja arusaadavad aastaajad, ilmastiku muutumine ja ööpäeva vaheldumine. 

Beckwith, Gilster 1996: 
48-49; Marcus, Sachs 
2014: 138; Rappe, Topo 
2008: 235

Stressi maandamine, 
äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Linna haljasaladel viibimine on oluline vaimse tervise edendamise ja stressist põhjustatud vaimsete 
häirete parandamise viis. Vujcic et al . 2017: 390

Stressi maandamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Looduskeskkonnas liikumise tulemusel väheneb viha ja ärrituvus. Hartig et al. 2003: 120

Stressi maandamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Looduskeskkonnas viibimine on seostatud tuju paremaks muutumisega, suurema keskendumis- ja 
sooritusvõimega.

Van den Berg et al. 
2003: 143

Stressi maandamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Stressitase mõjutab keskkonnaeelistusi, millest tulenevalt hajevil ja stressis inimesed eelistavad 
keskkonda, mis on potentsiaalselt taastavama toimega ning sellest lähtuvalt eelistatakse pigem 
looduslikumat keskkonda.

Van den Berg et al. 
2003:144

Stressi maandamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Stressi maandavate rohealade hulka kuuluvad eraaiad, avalikud pargid, teeäärsed puud, muru jm 
elemendid.

Ward Thompson et al. 
2016: 16

Stressi maandamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Kogukonnaaedade, avalike rohealade ja parkide roll stressi maandamises seisneb kuuluvustunde ja 
sotsiaalse suhtluse võimaldamises ning sotsiaalse isolatsiooni vähendamises, kuna pakuvad 
tegevuspaiku, mida saab kasutada suurema osa aastast.

Ward Thompson et al. 
2016: 18, 20

Vaatlemine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Looduse vaatlemine mõjub rahustavalt ja pakub meelelist naudingut. Eha et al. 2022: 90

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Rohelises väliruumis, mis mõjub kutsuvalt ja lõõgastavalt, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46
Veedetud aja 
pikendamine Ruumi liigendamine Roheline ruum, milles on palju väiksemaid ruume ja mis on mitmekesine, seal veedetakse rohkem 

aega ja pikemalt. Eha et al.  2022: 187

Veedetud aja 
pikendamine

Tugifunktsioonide läheduse 
võimaldamine Rohelises väliruumis, mis võimaldab vaadata lapsi mängimas, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46
Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome On oluline, et jalutusrajal oleks mitu erinevat aiaruumi, need pakuvad elamusi, vaateid ja 

julgustavad rohkem liikuma. Marcus, Sachs 2014: 70
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Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Taimestuse valikuga pakkuda elustikule elupaiku ja toitu. Marcus, Sachs 2014: 90

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Kui roheline avalik ruum on piisavalt kaugel ehk jõukohase jalutuskäigu kaugusel ehk kuni 700 m 
kaugusel, siis seda saab seostada eaka suurema rahuloluga elule. Sugiyama et al. 2008: 15

Äraoleku tunde 
tekitamine Pelgupaiga võimaldamine

Biofiilia põhimõtte kohaselt peab olema tagatud suhestumise võimalus loodusega (taimed, loomad, 
looduslikud materjalid, loodushelid), kuna see pakub positiivset meelelahutust ja tähelepanu 
kõrvalejuhtimist muremõtetelt.

Marcus, Sachs 2014: 57-
58

Kaitse päikese ja 
kuumuse eest

Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine

Haljastus (puud ja põõsad) pakub kaitset otsese päikesekiirguse ja kuumuse eest. Nt teatud 
haiguste puhul on päike vastunäidustatud, sellega tuleb arvestada.

Lappset b; Niilo et al. 
2019

Kaitse päikese ja 
kuumuse eest

Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine Varju pakkuda suurte puude abil, mõjub naturaalsemalt. Marcus, Sachs 2014: 138

Tuule tõkestamine Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine Haljastus (puud ja põõsad) valdavate tuulte küljele, et pakkuda kaitset tuule eest. Lappset b

Heaolu suurendamine Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine

Avalikust rohelisest ruumist eeldatakse heaolu kasvu juba lihtsalt sellest teadmist, et see ruum on 
olemas. Sugiyama et al.  2008: 13

Orienteerumise 
parandamine

Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine

Eraldamiseks, liikumise suunamiseks ja orienteerumise parandamiseks kasutada haljastust (puud ja 
põõsad). Lappset a: 11

Ohutus Funktsionaalse haljastuse 
projekteerimine

Seeniorite mänguväljak peaks olema ääristatud piirdeaia ja/või hekiga, et tekitada privaatsus ja 
turvalisuse tunne. Marcus, Sachs 2014: 67

Veedetud aja 
pikendamine

Funktsionaalse haljastuse ja 
väikevormide projekteerimine

Jalutusrajal liikujal peab tekkima motivatsioon liikuda rajal. Motivatsiooni saab pakkuda pink, 
pergola, tegevusala, vaade vms.

Maikov 2011: 34; 
Marcus, Sachs 2014: 76

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Funktsionaalse haljastuse ja 
väikevormide projekteerimine

Pargis jalutamine stimuleerib kõiki meeli sealhulgas tasakaalu ja kompamist, ning ärgitab 
mälestusi. Rappe, Topo 2008: 240

Aja tajumine Sobivate taimede valik Eaka noorusaja taimed on näiteks saialill, meelespea, võõrasema, kannikesed, spargel, kummel, 
raudürt, floksid. Niilo et al.  2019

Mälestuste ärgitamine Sobivate taimede valik Mälestuste esiletoomiseks sobivad floks, harilik seebilill, tokkroos, habenelk, kukekannus, kirju 
liilia, murtudsüda, pojeng, tuliliilia, poeedinartsiss, kosmos, lõhislehine päevakübar, näärelehine Eha et al. 2022: 110

Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik Lõhnameeli stimulerivad roos, kivikilbik, hüatsint, pojeng, aednelk, lillhernes, öölevkoi, Sanderi 

tubakas, lõhnav ambralill, lavendel, ebajasmiin, maikelluke, floks, lõhnav kannike, münt, meliss. Eha et al. 2022: 108

Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik

Kompimismeel stimuleerimiseks sobivad kähar petersell, kurgirohi, maarjaohakas, villane 
nõianõges, köokuld, parkjuur, mesiohakas, kukehari, viltleht, salvei, dekratiivkapsas, mungalill, 
mägisibul, kummel, miisusaba, harjaselehine nõgesleht, hiidlauk.

Eha et al. 2022: 108

Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik Vaatamiseks sobivad peiulill, setssalvei, kosmos, leeksalvei, habenelk, päevalill, hiidlauk, hall 

aruhein, helmikpööris, astilbe, hosta, lehtpeet. Eha et al. 2022: 108

Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik Kuulamise stimuleerimiseks sobivad suur värihein, mais, hiidhirss Eha et al. 2022: 108
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Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik

Maitsemeelte stimuleerimiseks sobivad kuumaasikas, hernes, lehtpeet, lehtsalat, rukola, murulauk, 
leeskputk, suvikõrvits, mugulsibul, küüslauk, pune, basiilik, tüümian, rosmariin, münt, meliss, 
ahtalehine köokuld.

Eha et al. 2022: 108

Meelte 
stimuleerimine Sobivate taimede valik Lahenduses töötavad meelte stimuleerimisel ka viljapuud ja -põõsad. Niilo et al.  2019

Ohutus Sobivate taimede valik Ohutuse huvides vältida mürgiseid taimi.

Beckwith, Gilster 1996: 
52; Eesti Arhitektide Liit 
2008: 238; Niilo et al. 
2019

Ohutus Sobivate taimede valik Ohutuse huvides vältida allergiat põhjustada võivaid taimi (sirelid, ebajasmiinid, krüsanteemid, 
pärnad, kased, lepad, saialilled, härjasilmad, hellerheinad ja maikellukesed) Niilo et al.  2019

Ohutus Sobivate taimede valik Ohutuse huvides vältida mesilasi ligimeelitavaid taimi (harilik pihlaks, punane leeder, enelad jt.). Niilo et al.  2019

Stressi maandamine, 
äraoleku tunde 
tekitamine

Pelgupaiga võimaldamine
Väliruumis peab olema eemalolemise koht, kuhu on võimalik füüsiliselt ja vaimselt korraks pageda 
ja omaette olla. Nii saab leevendust stressile, ärevusele ja siseruumis viibimisest tekkinud 
ängistusele.

Marcus, Sachs 2014: 57, 
62-63

Kaasamine Tugifunktsioonide lähedus Seeniorite mänguväljaku kohavalikul on oluline teiste tegevuste lähedus, mida ala kasutades saab 
jälgida ja vaadelda ning selle kaudu vaateliselt kaasatud olla.

The Landscape Agency 
2009: 11

Veedetud aja 
pikendamine Tugifunktsioonide lähedus Tualetiskäimise ja puhkevõimaluse pakkumine pikendab alal veedetud aega. The Landscape Agency 

2009: 11

Äraoleku tunde 
tekitamine Pelgupaiga võimaldamine

Biofiilia põhimõtte kohaselt peab olema tagatud suhestumise võimalus loodusega (taimed, loomad, 
looduslikud materjalid, loodushelid), kuna see pakub positiivset meelelahutust ja tähelepanu 
kõrvalejuhtimist muremõtetelt.

Marcus, Sachs 2014: 57-
58

Heaolu suurendamine Teadlik ruumiloome Oluline on erinevate väliruumikomponentide omavaheline koostoimimine ja sünergia, mitte kõigi 
oluliste komponentide pelgalt olemasolemine (juhuslik paigutus). Marcus, Sachs 2014: 58

Ohutus Teadlik ruumiloome Ringi- või sõlmekujuline teerada võimaldab naasta alguspunkti. 
Eesti Arhitektide Liit et 
al.  2012: 219; Niilo et 
al. 2019: 17

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Kui kõnniteed paiknevad avalikus ruumis huvitavalt ja kutsuvalt, siis selline ruum pakub meeldiva 

liikumiskogemuse ja mõjub kutsuvalt. Sugiyama et al. 2008

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Rohelises väliruumis, mis võimaldab vaadata lapsi mängimas, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 

Thompson 2008: 46
Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome On oluline, et jalutusrajal oleks mitu erinevat aiaruumi, need pakuvad elamusi, vaateid ja 

julgustavad rohkem liikuma. Marcus, Sachs 2014: 70

Nõuded väliruumi funktsioonidele
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Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Teadlik ruumiloome Kogu või osa seeniorite mänguväljaku varustusest peab olema kasutatav rulaatori ja/või 
ratastooliga, et tagada ligipääs, kaasatus ja edendada tervist. Lappset b

Orienteerumise 
parandamine

Sobiva materjali ja/või värvi 
valik

Dementsuse käes kannatavad inimesed satuvad tihti segadusse ja neil on ruumis orienteerumise 
raskusi. Eristada alad, mis on istumisalad, kõndimisalad ja treeningalad lihtsamaks 
orienteerumiseks.

Teresi et al.  2000: 417-
418; Lappset a: 11

Tuule tõkestamine Funktsionaalse haljastuse ja 
väikevormide projekteerimine Haljastus (puud ja põõsad) valdavate tuulte küljele, et pakkuda kaitset tuule eest. Lappset b

Kaitse päikese ja 
kuumuse eest

Funktsionaalse haljastuse ja 
väikevormide projekteerimine

Haljastus (puud ja põõsad) pakub kaitset otsese päikesekiirguse ja kuumuse eest. Nt teatud 
haigustele on päike vastunäidustatud, sellega tuleb arvestada.

Lappset b; Niilo et al. 
2019

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Taimedel on eakate tervisele toetavad omadused - kasu tekib nii otsesest kokkupuutest (aiandus) 
kui ka kaudsest kokkupuutest (vaatlemine). Rappe 2005: 41

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Seeniorite mänguväljaku koosseisus peetakse oluliseks haljastuse olemasolu, mis tekitab meeldiva 
tunde ja tõstab heaolu. Chow 2013: 5

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine Haljastuse ja kõvakatendite omavaheline parim suhe on 7:3, et tekiks haljasalal viibimise tunne. Marcus, Sachs 2014: 28, 

81

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Suurekasvuliste puude abil saab vähendada juuresasuva hoonestuse domineerimist ja tekitada 
tunnet, et viibitakse haljasalal. Marcus, Sachs 2014: 138

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Eakate inimeste jaoks on puude ja põõsaste olemasolu avalikus ruumis tähtsam kui tualeti 
olemasolu. Alves et al. 2008: 443

Heaolu suurendamine Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Seeniorite mänguväljaku koosseisus peetakse oluliseks haljastuse olemasolu, mis tekitab meeldiva 
tunde ja tõstab heaolu. Chow 2013: 5

Äraoleku tunde 
tekitamine

Esteetilise mitmekesise 
haljastuse projekteerimine

Pinke paigutada üksikult ja need võiksid paikneda kohas, kus on midagi vaadata (loodusvaade, 
aktsenttaimestus, mänguala, skulptuur vms).

Marcus, Sachs 2014: 79-
80

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Seeniorite mänguväljaku erinevad tegevusvõimalused peavad olema kaugelt nähtavad ja jälgitavad, 

et saaks mõjuda teistele kutsuvalt.
The Landscape Agency 
2009: 13

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Väliruumis peab olema kohti, kus mahub rohkem inimesi kokku saama, selleks saab nt pinke 

paigutada kobaras, et oleks võimalik koguneda. 
Niilo et al.  2019; 
Marcus, Sachs 2014: 79-

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Seeniorite mänguväljakul kogunemine soodustab juhuslike vestluste teket ja sõpruskonna 

moodustumist. 
Chow 2013: 5; Lappset a: 
10

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Avalikust rohelisest ruumist eeldatakse, et toetab kogukonna sidemeid erinevate tegevuste 

võimaldamise abil. Sugiyama et al.  2008: 13

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Pargid ja rohealad pakuvad võimalust sotsiaalseks suhtluseks, kus saab arendada suhtlemisoskusi 

ja luua uusi suhteid.
Bettencourt, Neves 2016: 
61
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Veedetud aja 
pikendamine, 
sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogunemiskoha võimaldamine Puhkekoha laud peab olema selline, et laua all on piisavalt vaba ruumi põlvedele ja laua juurde 
mahub ka ratastooliga. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine, 
sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogunemiskoha võimaldamine Rohelises väliruumis, mis võimaldab sotsialiseeruda, on eakatel soov pikemalt aega veeta. Sugiyama, Ward 
Thompson 2008: 46

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Grillimiskoht võimaldab koos midagi teha ning suurendab kogukonna tunnet. Lappset a: 11

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Piknikuala ja istumisala võimaldavad koos aja veetmist, mis suurendab kogukonna tunnet. Lappset a: 11

Enda vajalikuna 
tundmine, veedetud 
aja pikendamine

Kogunemiskoha võimaldamine Kui väliruumi lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis kaasarääkimise kaudu 
suureneb eakatel enda vajalikuna tundmine.

The Landscape Agency 
2009: 7

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Kui lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja (lapsed ja) 

noored austavad vanemaealiste eesõigust treeningvahendite kasutusele.
The Landscape Agency 
2009: 7

Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Teadlik ruumiloome Kogu või osa seeniorite mänguväljaku varustusest peab olema kasutatav rulaatori ja/või 
ratastooliga, et tagada ligipääs, kaasatus ja edendada tervist. Lappset b

Ohutus Sobiva värvi valik Treeningvahendite need osad, mis on oluline silmas pidada (nt käepidemed ja liikuvad osad), 
peavad olema kontrastselt eristatavad ja paistma keskkonnast esile. Lappset a: 11

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Vanemaealised kasutavad seeniorite mänguväljakut igavuse peletamiseks ja aja viitmiseks. Chow 2013: 5

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Füüsiline aktiivsus võimaldab peletada üksildustunnet. Lappset c: 57

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Rohkem kasutust leiavad need treeningvahendid, mida saab kasutada korraga kahe- või kolmekesi. The Landscape Agency 

2009: 16

Heaolu suurendamine Virgestusvahendite ja kõnnitee 
paigutus Füüsiline aktiivsus parandab enesetunnet, tekitab heaolutunde ja pakub rõõmu. Chow 2013: 5

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Mänguvahenditest osutusid eakate seas kõige populaarsemaks liumägi, kiiged ja ronilad. Mitchell et al.  2007: 8

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Välijõusaali elementidest on vanemaealiste seas kõige populaarsemad treeningvahendid sky 
trainer, surfer, scale, lift  ja sõudeergomeeter. Pooltel juhtudest kasutati lisaks esimesena valitud 
treeningvahendile veel teist treeningvahendit ja kuni veerand juhtudest valiti veel kolmas 
treeningvahend füüsilise koormuse saamiseks.

Bettencourt, Neves 2016: 
67-68
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Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Tasakaalu ja jõu treenimine aitavad vältida kukkumist. WHO 2007: 20

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Tasakaalu ja jõu regulaarne treenimine aitavad säilitada funktsionaalseid oskusi, parandavad üldist 
tervist ja liikuvust. WHO 2007: 22

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Igapäevased stimuleerivad tegevused ja regulaarne füüsiline aktiivsus parandavad eaka 
hakkamasaamist. Lappset a: 2

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Seeniorite mänguväljaku varustus pakub väljakutset motoorsele oskusele, mis tugevdavad jõudu ja 
parandavad ka vaimset tervist Lappset c: 58

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus Tasakaalu tugevdamine stimuleerib mälu, ronimine muudab liigeseid paindlikumaks. Lappset c: 60

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Olulised on õlavöötme ja selja venitamist võimaldavaid treeningvahendeid, kuna eakatel on tingti 
just õla- ja seljaprobleeme. Chow 2013: 4-5

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Vanemaealiste liikumise kiirus suurenes, tasakaal paranes, motoorika paranes ja lihasmass kasvas 
regulaarse füüsilise tegevuse käigus seeniorite mänguväljakul. Pahtaja et al. 2006

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite ja kõnnitee 
paigutus

Vananemist toetavad füüsilist aktiivsust pakkuvad programmid, mis parandavad nende liikuvust ja 
jõudu, eriti olulisel kohal on rekreatiivsed tegevused. WHO 2002: 36-37

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite ja kõnnitee 
paigutus Virgestusvahendite kasutamine ja kõndimine parandavad liikuvust ja painduvust.  Chow 2013: 7

Füüsilise aktiivsuse 
suurendamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Treeningvahendite asetus peab lubama alustada soojendusega, seejärel tegeleda tugevama trenniga 
ja viimaseks venitusega. Ühtse rajana vahenditena paigutamine aitab suunata harjutuste järjekorda 
nii, et vajalikud tegevused saaksid õiges järjekorras tehtud.

The Landscape Agency 
2009: 15

Veedetud aja 
pikendamine, 
orienteerumise 
parandamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Treening- ja tegevusvahendid toimivad hästi, kui moodustavad ühtse teekonna, mida mööda 
kulgedes saab harjutusi teha, istuda ja puhata, ka vestelda, aga ka jalutada. Pikendab aega, mida 
veedetakse virgestusalal.

The Landscape Agency 
2009: 14

Orienteerumise 
parandamine

Virgestusvahendite valik ja 
paigutus

Ühtse rajana vahenditena paigutamine aitab paremini orienteeruda ja tekitavad vähem segadust, kui 
suund on selge, kuhu tuleb edasi liikuda. Saavutamise tunne.

The Landscape Agency 
2009: 19

Stressi maandamine Virgestusvahendite ja kõnnitee 
paigutus

Füüsiline aktiivsus võimaldab töömõtted kõrvale heita ja stressi maandada ja üksildustunnet 
peletada. Lappset c: 57

Saavutamise tunde 
tekitamine

Virgestusvahendite ja kõnnitee 
paigutus Füüsiline aktiivsus võimaldab säilitada ja edendada funktionaalset hakkamasaamist. Lappset c: 57

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aianduse ja virgestusvahendite 
kombineerimine

Eakatel on tarvis arendada silmade ja käte ühtset kordinatsiooni, et igapäevatoimetusi edukalt 
sooritada, olgu see söömine või riietumine. Chu et al . 2021: 2

Ohutus Sobiva materjali valik Kõnnitee katendid ei tohi läikida, helkida ja pimestada. Võib tekkida segadus, 
orienteerumisraskused ja kukkumisoht.

Marcus, Sachs 2014: 76; 
Niilo et al. 2019



Lisa 1.      lehekülg 13

Eesmärk Tegevus Kirjeldus Kriteeriumi allika viide

Ohutus Sobiva materjali valik
Jalgtee peab olema sellisest materjalist, et teepind oleks kõva ja tasane, libisemiskindel, 
kulumiskindel, ei tolmaks ega määriks, sulaks kevaditi kiiresti. Sobilikud on asfalt, betoon, 
klombitud looduskivi, betoonkivi, tallamiskindel muru, graniitkillustik, savivaba tihendatud 

Eesti Arhitektide Liit et 
al.  2012: 227; Niilo et 
al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Kasutada heleda tooniga pinnakattematerjale ja äärekive.  Niilo et al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Sademevee ärajuhtimiseks on otstarbekas kasutada laiu, madalapõhjalisi vihmaveerenne, et vältida 
liikumistakistusi. Niilo et al.  2019

Ohutus Sobiva materjali valik Jalgteel kasutatavate sillutisplaatide/-kivide vuugivahed ei tohi ületada 5 mm, siis mõjub see juba 
takistusena. Niilo et al.  2019

Meelte 
stimuleerimine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Taimedel on eakate tervisele toetavad omadused - kasu tekib nii otsesest kokkupuutest (aiandus) 
kui ka kaudsest kokkupuutest (vaatlemine). Rappe 2005: 41

Meelte 
stimuleerimine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandusega tegelemine ja teised kognitiivseid funktsioone stimuleerivad tegevused, nagu näiteks 
kudumine, vähendavad dementsuse riski. 

Fabrigoule et al.  1995: 
485

Mälestuste ärgitamine Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandustegevustesse valida kodumaised taimeliigid, millega eakad on tuttavad, kuna nende 
taimede puudutamine ja nuusutamine toob eakatele tagasi (lapsepõlve)mälestusi. Chu et al. 2021: 21

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandusega tegelemine pakub liikumisvõimalust, kehalist koormust ja arendab peenmotoorseid 
oskusi, mis parandavad iseseisvalt hakkamasaamist. 

Chu et al.  2021: 2, 23; 
Rappe 2005: 18

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Dementsuse käes kannatavatele eakatele pakkuda iseseisvuse rõhutamiseks erinevaid tegevusi (nt 
aiandus), mille abil saab suurendada naudinguid ja rõõmu.

Beckwith, Gilster 1996: 
46

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandusega tegelemine parandab kognitiivseid oskusi, esineb emotsionaalseid hüvesid nagu 
positiivne suhtumine vananemisse ning eakal tekib lootus tuleviku suhtes, mis motiveerib ja annab 
jõudu erinevates olukordades hakkamasaamiseks.

Chu et al.  2021: 21

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Enamik aiandustegevusi on mitmeetapilised ja kõik need nõuavad erinevaid oskusi, mistõttu on 
aiandus väga mitmetahuline sobides erinevate võimete ja oskustega inimestele. Gigliotti et al.  2004: 142

Saavutamise tunde 
tekitamine

Aianduse ja virgestusvahendite 
kombineerimine

Eakatel on tarvis arendada silmade ja käte ühtset kordinatsiooni, et igapäevatoimetusi edukalt 
sooritada, olgu see söömine või riietumine. Chu et al . 2021: 2

Heaolu suurendamine Aiandusega tegelemise 
võimaldamine Aiandusega tegelemine pakub rahulolu tunnet ja tugevdab vaimset tervist. Chu et al.  2021: 3

Stressi maandamine, 
heaolu suurendamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandusteraapia alandab stressitaset, depressiooni ja ärevust ning tugevdab vaimset tervist ja 
suurendab heaolu. 

Vujcic et al. 2017: 389-
391

Stressi maandamine, 
äraoleku tunde 
tekitamine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine

Aiandustegevus on oluline vaimse tervise edendamise ja stressist põhjustatud vaimsete häirete 
parandamise viis. Vujcic et al . 2017: 390

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine Kogemuste jagamine, ühiste rõõmude jagamine, rõõm koosolemisest ja koos tegemisest. Eha et al.  2022: 85

Enda vajalikuna 
tundmine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine, kogunemiskoha 
võimaldamine

Aiandustegevused on tähenduslikud, kuna võimaldavad panustada eri viisidel kogukonda 
(esteetika loomine, toidu kasvatamine jpm). Gigliotti et al. 2004: 139
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Heaolu suurendamine Vee-elemendi projekteerimine Vesi mõjub rahustavalt - saab käega katsuda ja kuulata veevulinat. 
Beckwith, Gilster 1996: 
49-50; Marcus, Sachs 
2014: 85

Heaolu suurendamine Vee-elemendi projekteerimine Vesi muudab õhu suvel jahedamaks. Marcus, Sachs 2014: 85

Heaolu suurendamine Vee-elemendi projekteerimine Vesi meelitab ligi elustikku (putukad, linnud, loomad), keda saab vaadelda ja vee-element on ise ka 
vaatlemise objekt. Marcus, Sachs 2014: 85

Mälestuste ärgitamine Vee-elemendi projekteerimine Tugev sümbolistlik tähendus.
Beckwith, Gilster 1996: 
49-50; Marcus, Sachs 
2014: 85

Mälestuste ärgitamine Vee-elemendi projekteerimine Alzheimeriga eakale võib vee-element haljasalal olla suureks abiks kognitiivse mälu hoidmisel. Beckwith, Gilster 1996: 
49-50

Ohutus Vee-elemendi projekteerimine Vältida suuri ja sügavaid tiike ja purskkaevusid. Niilo et al.  2019
Ohutus Tuleelemendi projekteerimine Vältida tuleelemente. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Seeniorite mänguväljaku olemuse kogukonnale tutvustamine ja just vanemaealistele tutvustamine 

võib julgustada suuremat kasutust eelistatud vanuserühmades.
The Landscape Agency 
2009: 26

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Kui väliruumi lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja 

(lapsed ja) noored austavad vanemaealiste eesõigust treeningvahendite kasutusele.
The Landscape Agency 
2009: 7

Veedetud aja 
pikendamine Teavitustöö ala kasutamiseks Treeningvahendite kasutuse suurendamiseks on tarvis eakaid õpetada treeningvahendeid kasutama, 

vahendite võimalusi tutvustada ja julgustada seeniore neid kasutama. 
Bettencourt, Neves 2016: 
69

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Avalikust rohelisest ruumist eeldatakse, et toetab kogukonna sidemeid erinevate tegevuste 

võimaldamise abil. Sugiyama et al.  2008: 13

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Seeniorite mänguväljaku erinevad tegevusvõimalused peavad olema kaugelt nähtavad ja jälgitavad, 

et saaks mõjuda teistele kutsuvalt.
The Landscape Agency 
2009: 13

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Grillimiskoht võimaldab koos midagi teha ning suurendab kogukonna tunnet. Lappset a: 11

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine Kogunemiskoha võimaldamine Piknikuala ja istumisala võimaldavad koos aja veetmist, mis suurendab kogukonna tunnet. Lappset a: 11

Enda vajalikuna 
tundmine Kogunemiskoha võimaldamine Kui väliruumi lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis kaasarääkimise kaudu 

suureneb eakatel enda vajalikuna tundmine.
The Landscape Agency 
2009: 7

Ohutus Vandalismi ennetamine Kui lahendus on välja töötatud koostöös kogukonnaga, siis suureneb ühtehoidlikkus ja väheneb 
projekteeritud ala elementide vandalism.

The Landscape Agency 
2009: 7

Ruumikasutajale vajalike võimaluste pakkumine
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Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Teadlik ruumiloome Kogu või osa seeniorite mänguväljaku varustusest peab olema kasutatav rulaatori ja/või 
ratastooliga, et tagada ligipääs, kaasatus ja edendada tervist. Lappset b

Sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine Kogemuste jagamine, ühiste rõõmude jagamine, rõõm koosolemisest ja koos tegemisest. Eha et al.  2022: 85

Enda vajalikuna 
tundmine

Aiandusega tegelemise 
võimaldamine, kogunemiskoha 
võimaldamine

Aiandustegevused on tähenduslikud, kuna võimaldavad panustada eri viisidel kogukonda 
(esteetika loomine, toidu kasvatamine jpm). Gigliotti et al. 2004: 139

Veedetud aja 
pikendamine, 
soojusmugavus

Sobiva materjali valik Materjalid, millega otseselt kokku puututakse, näiteks istumiseks, on kutsuvamad, kui need on 
soojust vähejuhtivad, nt puit ja plastmaterjalid. Siis veedetakse kauem aega väljas.

Lappset a: 11; Marcus, 
Sachs 2014: 79-80

Ohutus Teadlik ruumiloome Ohutuse tagamiseks peab märgistama treppide ja kaldteede algust ja lõppu. Niilo et al.  2019

Ohutus Teadlik ruumiloome Istumistaskusse jätta pargipingi ette vaba ruumi vähemalt 0,6 m, et istuja jalad mahuksid ära ja ei 
jääks kõnniteel liikujale ette.

SuRaKuprojekti, 
2004/2008: 2

Veedetud aja 
pikendamine, 
sotsialiseerumise 
võimaluse pakkumine

Kogunemiskoha võimaldamine, 
ergonoomiliste eakatele 
suunatud inventari 
projekteerimine

Puhkekoha laud peab olema selline, et laua all on piisavalt vaba ruumi põlvedele ja laua juurde 
mahub ka ratastooliga. Niilo et al.  2019

Saavutamise tunde 
tekitamine

Ergonoomiliste eakatele 
suunatud inventari 
projekteerimine

Pingi istumiskõrgus on parimal juhul tavaliselt veidi kõrgem (45-48 cm), maksimaalse 
istumissügavusega 51 cm, käetugede kõrguseks 63-66 cm, mis on ettepoole suunatud, et pakkuda 
veelgi enam toetust püsti tõusmisel

Marcus, Sachs 2014: 135

Saavutamise tunde 
tekitamine

Ergonoomiliste eakatele 
suunatud inventari Istumiskohad, millel on selja- ja käetoed, võimaldavad hõlpsamat püstitõusmist. Lappset a: 11; Niilo et al. 

2019
Saavutamise tunde 
tekitamine

Ergonoomiliste eakatele 
suunatud inventari Istumispingid ja pargitooli, millel on jalatoed. Velopa

Veedetud aja 
pikendamine, 
saavutamise tunde 
tekitamine

Ergonoomiliste eakatele 
suunatud väikevormide 
projekteerimine

Kõrgendatud peenrad taimede kasvatamiseks erinevatel kõrgustel, et juurdepääs oleks tagatud 
istudes, ratastoolis ja seistes. Peavad paiknema piisavalt kõrgel, et võimaldada ergonoomiliselt 
töötada.

Niilo et al.  2019; Lappset 
a: 11

Veedetud aja 
pikendamine

Väikevormide piisav koguse 
projekteerimine

Oluline on, et pinke oleks kõnnitee ääres piisavalt, et vähese liikuvusega inimene leiaks julgust 
liikumiseks pingist pingini. 

Marcus, Sachs 2014: 76; 
Alves et al.  2008: 447-
448

Nõuded väikevormidele ja inventarile
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Veedetud aja 
pikendamine

Väikevormide piisav koguse 
projekteerimine

Pingi kõrvale jätta vaba ruum (vähemalt 0,9 m) ratastooli peatamiseks ja paigutamiseks pingi 
kõrvale.

SuRaKuprojekti, 
2004/2008: 2

Saavutamise tunde 
tekitamine

Väikevormide piisav koguse 
projekteerimine

Pink peab olema nägemisulatuses, soovituslikult paikneb pink iga 7,6 m pikkuse vahemaa 
kaugusel. Marcus, Sachs 2014: 76

Heaolu suurendamine Valgustuse projekteerimine Valgustus ja valgusti peab sobima loodusesse. Niilo et al.  2019

Ohutus Valgustuse projekteerimine Hästi valgustatud ala toetab turvatunde tekkimist.

Lappset b; Eesti 
Arhitektide Liit et al. 
2012: 54; Marcus, Sachs 
2014: 85; Niilo et al. 
2019

Ohutus Valgustuse projekteerimine Valgustus peab olema teede ristumiskohtades, treppidel ja kaldteedel 20-50 lx. Niilo et al.  2019
Ohutus Valgustuse projekteerimine Valgustus peab olema teedel 10 lx ja hästi tajutava värvikontrastiga. Niilo et al.  2019

Ohutus Valgustuse projekteerimine Ei tohi pimestada ega liiga tugev valgus olla. Marcus, Sachs 2014: 74, 
85, 135

Veedetud aja 
pikendamine Valgustuse projekteerimine Esteetiliselt valgustatud käiguteed ja atraktsioonid kutsuvad kasutama. Marcus, Sachs 2014: 85

Ohutus Loetavate viitad ja juhiste 
projekteerimine

Parimal juhul saab treeningvahendi kasutusest aru intuitiivselt. Kuid kasutusõpetus iga vahendi 
peal peab olema nii hästi koostatud, et sellest saab lihtsasti aru – piisavalt suures kirjas, lihtsalt 
arusaadavad või pildina.

Lappset b; The 
Landscape Agency 2009: 
18

Orienteerumise 
parandamine

Loetavate viitad ja juhiste 
projekteerimine

Dementsuse käes kannatavad inimesed satuvad tihti segadusse ja neil on ruumis orienteerumise 
raskusi. Alal peab olema võimalik lihtsalt orienteeruda ja oma tee leida.

Teresi et al. 2000: 417-
418; Marcus, Sachs 2014: 
67

Saavutamise tunde 
tekitamine Teadlik ruumiloome

Tuttavlike karakateristikute äratundmine keskkonnas suurendavad kontrollitunnet ja mugavust. 
Kasutada sügava mälu elamente nagu postkast, bussipeatus, piimapukk, mesitaru, vee käsipump, 
pink,  lipuvarras jne.

Carman 2002 ref Rappe 
2005: 19; Eesti 
Arhitektide Liit et al. 
2012: 54; Niilo et al. 
2019: 30

Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Info on paremaks arusaamiseks dubleeritud teksti ja visuaaliga. Eesti Arhitektide Liit et 

al.  2012: 54
Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Viidad ja sildid paigutada 1,2-1,4 m kõrgusele, et need oleks kõige paremini leitavad. SuRaKuprojekti, 

2004/2008: 2
Orienteerumise 
parandamine Teadlik ruumiloome Väikevormid ja inventar (pingid, prügikastid, valgustid jm) teest väljapoole, et teel liikudes ei oleks 

takistusi ja tee laiust ei vähendataks. Niilo et al.  2019

Veedetud aja 
pikendamine Teadlik ruumiloome Puhkekohtade (pingid-lauad) optimaalne vahekaugus on 100 m. Niilo et al.  2019
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Lisa 2. Kokkuvõttev tabel Eesti ja maailma näidetest (peremänguväljakud, eakate tervisealad ja välijõusaalid)

Jrk 
nr Pargi nimi Asukoht Rajamise 

aasta Tõmbekeskus Jõu-
treening

Tasakaalu 
treening-
vahendid

Motoorika 
elemendid

Liikumis-
raskusteg
a 
inimesele

Õpetus
Turvaalus 
treening-
vahenditel

Treening-
vahendite 
asetus

Pingid
Ala 
eraldav 
piirdeaed

Haljas-
tatud 
piirdeaed

Käigurad
a

Käigurad
a eristatav

Varju 
võimalus

Eraldi 
varju-
alune

Suured 
puud

Põõsaste 
rühmad

Lille-
peenrad WC Kohvik Bränd

1 Munke Mose 
park ¹ Odense, Taani -

Suurema pargi 
osa, 
jalgpalliklubi 
kõrval

<10 - - - + liiv

kobarana 
ja tee-

konnana 
paigutus

- - - - muruala + - + + - jalgpalli-
klubis - Norwell

2 Seeniorite 
mänguväljak ²

Foyer Saint- 
Fribourg, Šveits -

Eraldi seeniorite 
park 
tervisekeskuse 
hoovis, selles on 
veel meelteaed, 
iluaed ja 
kõrgendatud 
peenrad

>10 + + + + monoliit 
betoon

tee-
konnana + + + monoliit 

betoon

teekond 
lahendatud 
galeriina

teekond 
lahendatud 
galeriina

+ - - - tervise-
keskuses - Agapito

3 Hyde Park ³′⁴ London, 
Suurbritannia 2008/2009

Väikelaste 
mänguväljak, 
bowlingu- ja 
tennisekeskus 
nähtavas 
läheduses

<10 - - - +
valatud 
multi-
kumm

kobarana 
paigutus + + + multi-

kumm

ei ole 
turvaalast 
eristatav

+ - + + -
bowlingu- ja 

tennise-
keskuses

bowlingu- 
ja 

tenniseke
skuses

Kompan

4 Preussen park 
⁵′⁶′⁷′⁸

Berliin, 
Saksamaa 2009 Suurema 

jalutuspargi osa <10 - - - +

multi-
kummi 

plaadid ja 
pinnas 
(muld)

kobarana 
paigutus - - - muruala muruala + - + + - - - Playfit

5 Taaveti park ⁹′¹⁰ Helsinki, 
Soome 2009

Elurajoonis 
kortermajade 
vahel

<10 + + + +
valatud 
multi-
kumm

tee-
konnana + - -

valatud 
multi-
kumm

+ + - + + +
saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Lappset

6 Dieudonné park 
¹¹

Andenne, 
Belgia 2012

Mahajäätud park 
ümber ehitatud 
seenioritele

<10 - + + + monoliit 
betoon

tee-
konnana + - - monoliit 

betoon
üks suur 

plats + - + + - - - Agapito

7 Grugapark 
terviserada ⁶′¹²

Essen, 
Saksamaa 2012

Kõrval laste 
mänguväljak, 
tenniseväljakud,  
kohvik, tualetid

<10 - + + +

valatud 
multi-
kumm, 
hakke-
puidu 
multš, 
graniit-
sõelmed

tee-
konnana + - - monoliit 

betoon + + - + + - eraldi WC eraldi 
kohvik Playfit

8 Spielpunkt 
Vitalparcours ¹³

Flensburg, 
Saksamaa 2013

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, roheala 

<10 - - - + graniitkivi tee-
konnana + + + betoonkivi + + - + + -

saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Playfit

9 Carbide park 
¹⁴′¹⁵

La Marque, 
Texas, 
Ameerika 
Ühendriigid

2014
Suurema pargi 
osa, kõrval  
tenniseväljakud 

<10 + + + + monoliit 
betoon

kobarana 
ja tee-

konnana 
paigutus

- - - - üks suur 
plats + + - - -

tennise-
väljaku 

teenindus-
hoones

- Goric

10 Mänguväljak 
kõigile ¹⁶ Lerum, Rootsi 2016

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, roheala 

<10 + + + + tehismuru tee-
konnana + - - - üks suur 

plats + + + - -
saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Lappset

11 Gdanski metsa 
matkarada ¹⁷′¹⁸ Gdansk, Poola 2017

Metsa matkarada, 
paikneb 
metsaraja alguses

>10 + - - + pinnas kobarana + - - - muruala - - veidi 
kaugemal - - - - Starmax

12 Turngemeinde 
⁷′¹⁹

Berliin, 
Saksamaa 2018

Spordikompleksi 
(tennis, staadion, 
jalgpalli väljak) 
osa

<10 + - - +
hakke-
puidu 
multš

tee-
konnana + - -

hakke-
puidu 
multš

ei ole 
turvaalast 
eristatav

+ - + + - spordi-
kompleksis - Playfit

13 Tänava jõusaal 
²⁰ Singapur, Hiina 2018

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, roheala 

>10 + - - +
valatud 
multi-
kumm

tee-
konnana + + + - üks suur 

plats + + + + +
saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Agapito

Maailma näited
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Jrk 
nr Pargi nimi Asukoht Rajamise 

aasta Tõmbekeskus Jõu-
treening

Tasakaalu 
treening-
vahendid

Motoorika 
elemendid

Liikumis-
raskusteg
a 
inimesele

Õpetus
Turvaalus 
treening-
vahenditel

Treening-
vahendite 
asetus

Pingid
Ala 
eraldav 
piirdeaed

Haljas-
tatud 
piirdeaed

Käigurad
a

Käigurad
a eristatav

Varju 
võimalus

Eraldi 
varju-
alune

Suured 
puud

Põõsaste 
rühmad

Lille-
peenrad WC Kohvik Bränd

14 Godstone park 
²¹

Toronto, 
Kanada 2019

Suurema pargi 
osa, väikelaste 
mänguväljaku 
kõrval

<10 - - - +
valatud 
multi-
kumm

kobarana 
paigutus + - - - üks suur 

plats - - - - - eraldi WC - PlayWorld

15 Mänguväljak 
kõigile ²²

Sao Paulo, 
Brasiilia 2019

Paikneb rannas, 
väikelaste 
mänguväljaku 
kõrval

>10 + + + + betoonkivi

kobarana 
ja tee-

konnana 
paigutus

+ - - - üks suur 
plats - - veidi 

kaugemal
veidi 

kaugemal
veidi 

kaugemal - - Agapito

<10

Valdavalt 
kasu-

tatakse 
monoliit-
betooni, 

kuid 
levinud on 
ka valatud  

multi-
kummi 
alused.

Valdavalt 
tee-

konnana 
paigu-
tatud.

Pingid 
on osa 
lahen-
dusest

Põõsaid 
on 

kasutatud 
ala 

liigenda-
misel, 

vaadete 
loomisel ja 
privaatsus
e pakkumi-

seks.

Lille-
peenraid 
enamasti 

ei ole.

WC paikneb 
enamasti 

lisa-
funktsiooni-

na mingi 
teise 

kompleksi 
koosseisus.

Enamasti 
ei ole

1
Suure-Jaani 
Kondase pargi 
välijõusaal ²³′²⁴

Ilmatari 9, 
Suure-Jaani, 
Viljandi 
maakond, Eesti

-
Suurema pargi 
osa, kõrval  laste 
mängiväljak

>10 + - - +
multi-
kummi 
plaadid

tee-
konnana + - - graniit-

sõelmed + + - + - - - - -

2
Viljandi järve 
äärne 
välijõusaal ²⁵′²⁶

 Vesiflirdi allee-
3, Viljandi, 
Viljadimaa, 
Eesti

-

Osa suuremast 
järveäärsest 
kompleksist, kus 
on mängualad ja 
ujumiskoht

>10 + + - + liiv

kobarana 
ja tee-

konnana 
paigutus

- - - - - - - veidi 
kaugemal - - + eraldi 

kohvik Lappset

3
Võhma 
staadioni 
jõusaal ²⁴′²⁷′²⁸

Veski 12, 
Võhma, 
Viljandi 

2012
Võhma kooli 
spordikompleksi 
(staadion) osa

<10 - + - +
männi-
koore 
multš

tee-
konnana - - - pole, vaid 

muru pind - + - + - - saab käia 
koolis -

Tommy 
mängu-
väljakud

4
Kubija jõu- ja 
võimlemislinna
k ²⁹′³⁰

Männiku tn 45, 
Võru linn, Võru 
maakond, Eesti

2013

Üks osa Kubija 
rekreatsiooni- ja 
tervise-
pordikeskusest, 
laste mänguala

>10 + + - +
männi-
koore 
multš

kobarana 
ja tee-

konnana 
paigutus

- - - - - + - + - -
Kubija 

Tervisespord
ikeskus

. Lappset, 
Norwell

5 Kaunase pst 
spordiväljak ³¹′³²

Kaunase pst 
58A, Tartu, 
Tartu maakond

2014

Osa suuremast 
spordialast 
kortermajade 
vahelises ruumis

<10 + - - + asfalt tee-
konnana + - -

asfalt, 
betoonkivi

d
+ - - veidi 

kaugemal + -
saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Norwell

6 Sõmeru 
jõulinnak ³³′³⁴

Ristiku tn 11, 
Sõmeru alevik, 
Lääne-Viru 
maakond, Eesti

2019

Võhma kooli 
spordikompleksi 
(jalgpalliväljaku 
ja mänguala 
kõrval) osa

<10 - - - -
multi-
kummi 
plaadid

tee-
konnana - - - liiv + - - - - - - - Urbanix

7 Eakate 
terviseala ³⁵′³⁶

Paekalda, 
Viimsi vald, 
Harjumaa, Eesti

2020

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, laste 
mänguväljakuga 
ühine ala

<10 + - - +
männi-
koore 
multš

kobarana 
paigutus + - - - - - - - + -

saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Tiptiptap

8 Mänguväljak 
kõigile ³⁶

Õismäe tee 
118a, Tallinn, 
Harjumaa, Eesti

2021

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, laste 
mänguväljakuga 
ühine ala

<10 - - - +
valatud 
multi-
kumm

kobarana 
paigutus + + - - - + - + - -

saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Kompan

9 Paasiku 
pereväljak ³⁶

Paasiku 12, 
Tallinn, 
Harjumaa, Eesti

2021

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, laste 
mänguväljakuga 
ühine ala

<10 + - - +
valatud 
multi-
kumm

kobarana 
paigutus + osaliselt - - - - - veidi 

kaugemal + -
saab kodus 
käia, naabri 

juures
- Norwell, 

Kompan

Eesti näited

Kokkuvõte

Seotud mingi teise funktsooniga füüsiliselt, 
nt suurema pargi osa, peremänguväjaku osa, 
kortermajade õueala osa, tervisekompleksi 
osa; või seotud vaateliselt, nt väikelaste 
mänguväljakuga, paikneb spordiplatsi kõrval 
või kortermajadest saab vaadata, mis alal 
toimub.

Valdavalt on levinud jõutreeningu 
elemendid, vähem esineb tasakaalu ja 
motoorika treenimise elemente ning 
liikumisraskustega inimestele 
kasutatavaid vahendeid. Vahendid on 
varustatud kasutusõpetustega.

Ala ei ole valdavalt 
piirdeaiaga eraldatud 
ning need, mis on 
piirdega, neil on ka 
hekid selle ääres.

Enamasti on ala 
lahendatud ühe suure 
platsina, mis on sama 
kattega, mis 
ümbritsev ala (nt 
muruala, monoliit-
betoon). Kui 
käigurajad esinevad, 
siis need on 
kõvakattega (nt 
monoliitbetoonist või 
betoonkivist).

Enamasti on alal varjus olemine 
võimalus ja see on saavutatud 
suurte puude abil, mis pakuvad 
varju.
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Jrk 
nr Pargi nimi Asukoht Rajamise 

aasta Tõmbekeskus Jõu-
treening

Tasakaalu 
treening-
vahendid

Motoorika 
elemendid

Liikumis-
raskusteg
a 
inimesele

Õpetus
Turvaalus 
treening-
vahenditel

Treening-
vahendite 
asetus

Pingid
Ala 
eraldav 
piirdeaed

Haljas-
tatud 
piirdeaed

Käigurad
a

Käigurad
a eristatav

Varju 
võimalus

Eraldi 
varju-
alune

Suured 
puud

Põõsaste 
rühmad

Lille-
peenrad WC Kohvik Bränd

10 Vormsi park ³⁶
Vormsi 37a, 
Tallinn, 
Harjumaa, Eesti

2021

Elamurajoonis 
kortermajade 
vahel, laste 
mänguväljakuga 
ühine ala, kõrval 
kohvik ja koerte 
väljak 

<10 + + - +
valatud 
multi-
kumm

kobarana 
paigutus + - - - - - - veidi 

kaugemal - -
kohvikus, 
saab käia 

kodus
+ Kompan ja 

tundmatu

<10

Valdavalt 
kasu-

tatakse 
valatud 
multi-
kummi 

alused ja 
männi-
koore 

multsiga 
alused

Valdavalt 
kobarana 

paigu-
tatud.

Pingid 
on osa 
lahen-
dusest
, kuid 
paikn
evad 

kauge
mal.

Põõsad ei 
ole osa 

lahendu-
sest.

Lille-
peenraid 

ei ole.
WC ei ole. Enamasti 

ei ole

Kasutatud kirjandus
1 Norwell outdoor fitness. Munke Mose - Odense, Denmark. [veebileht] https://www.norwelloutdoorfitness.com/references/project-case-munkemose-odense-denmark (01.01.2022)
2 Industrias Agapito. Senior Playground at the Foyer Saint-Joseph Social Medical Center, Switzerland. [veebileht] https://www.industriasagapito.com/en/senior-playground-at-the-foyer-saint-joseph-social-medical-center-switzerland/ (13.01.2022)
3 Mature Times. Senior Playgrounds. [veebileht] https://www.maturetimes.co.uk/senior-playgrounds/ (03.01.2022)
4 The Royal Parks. Hyde Park Senior Playground. [veebileht] https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/hyde-park-senior-playground (03.01.2022)
5 Spiegel International. Germany's First Playground for Seniors. [veebileht] https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/young-at-heart-germany-s-first-playground-for-seniors-a-481962.html (01.01.2022)
6 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Preussenplatz. [veebileht] https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/freiflaechen/parks/artikel.118252.php (01.01.2022)
7 Mein Berlin. Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Preußenparks in Charlottenburg-Wilmersdorf. [veebileht] https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00081/ (01.01.2022)
8 PlayFit. PlayFit® alphabet. [veebileht] https://playfit.de/playfit-alphabet/ (07.01.2022)
9 Ikäinstituutti. Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti, Helsinki. [veebileht] https://www.ikainstituutti.fi/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/ (11.01.2022)
10 Miina Sullanpääb Säätiö. Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti. [veebileht] https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/ (01.01.2022)
11 Ville d'Andenne. Le Parc Dieudonné dédié aux Seniors et à la détente. [veebileht] https://www.andenne.be/le-parc-dieudonne-dedie-aux-seniors-et-a-la-detente/ (09.01.2022)
12 PlayFit. Gesundheitspfad im Grugapark in Essen Neuer Platz mit 17 playfit® Fitness-Stationen eröffnet. [veebileht] https://playfit.de/wp-content/uploads/2021/07/playfit_A-Z_Essen-Grugapark.pdf (07.01.2022)
13 Trimm-Dich-Pfad.com. Sportpark Flensburg. [veebileht] https://www.trimm-dich-pfad.com/standorte/verzeichnis/plz-2/24943-sportpark-flensburg (05.01.2022)
14 Goric Marketing Group USA. The 6 best parks and playgrounds for seniors. [veebileht] https://goric.com/6-best-parks-playgrounds-seniors/ (10.01.2022)
15 Click2Houston.com. LaMarque playground designed for senior citizens. [veebileht] https://www.click2houston.com/news/2014/08/14/lamarque-playground-designed-for-senior-citizens/ (13.01.2022)
16 Lappset. A public park that meets the diverse needs of users. [veebileht] https://www.lappset.com/Products/References/inclusive-playground,-lerum-sweden (01.01.2022)
17 Starmax. Gdańsk. [veebileht] https://outdoorfitness.pl/gdansk,1134,pl (13.01.2022)
18 Calisthenics Parks. Gdańsk - Outdoor Exercise Gym - VII Dwór. [veebileht] https://calisthenics-parks.com/spots/5951-en-gdansk-outdoor-exercise-gym-vii-dwor (10.01.2022)
19 PlayFit. 170 Jahre Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. [veebileht] https://playfit.de/wp-content/uploads/2021/07/Berlin_TIB.pdf (07.01.2022)
20 Industrias Agapito. Street Gym in Singapore. [veebileht] https://www.industriasagapito.com/en/street-gym-singapore/ (18.01.2022)
21 CityNews Everywhere. A playground for seniors. [veebileht] https://toronto.citynews.ca/video/2019/07/11/a-playground-for-seniors/ (09.01.2022)
22 Industrias Agapito. Brazil: stainless steel playgrounds for beaches. [veebileht] https://www.industriasagapito.com/en/brazil-stainless-steel-playgrounds-for-beaches/ (17.01.2022)
23 Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöö kodulehekülg. Suure-Jaani valla spordiobjektid seisuga kevad 2016. [veebileht] https://slideplayer.ee/slide/17167946/ (13.02.2022)
24 Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöö kodulehekülg. Virgestusväljakud. [veebileht] https://noortekas.suure-jaani.ee/sport/sportimisvoimalused/virgestusvaljakud/ (13.02.2022)
25  Viljandi järve äärne välijõusaal. Puhka Eestis.Eesti ametlik turismiinfo [veebileht] https://www.puhkaeestis.ee/et/viljandi-jarve-aarne-valijousaal (14.02.20222)
26  Viljandi järve äärne välijõusaal. Viljandi [veebileht] https://visitviljandi.ee/et/vaatamisvaarsused/Viljandi+j%C3%A4rve+%C3%A4%C3%A4rne+v%C3%A4lij%C3%B5usaal (14.02.2022
27 Fit24. Võhma staadioni välijõusaal. [veebileht] https://fit24.ee/mine-trenni/vohma-staadioni-valijousaal/ (13.02.2022)
28 Tommi mänguväljakud. Võhma staadioni jõusaal. [veebileht] http://www.tommi.ee/portfolio/vohma-staadioni-jousaal/ (13.02.2022)
29 Võrumaa Spordiliit. (2013). Võimlemislinnaku avamine Kubija suusabaasis [veebileht] https://lkylli.zenfolio.com/p899887974 (14.02.2022)
30 Võru Spordikooli ajaloost. (2015). - Võru Linna Leht .  Nr. 5. [digitaliseeritud Rahvusraamatukogu eksemplar] https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=vorulinna20150501.2.19&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA------------- (14.02.2022)
31 Olmaru, J. (2014). Annelinna kerkib suveks uus spordiväljak. -Tartu Postimees  [e-ajaleht] https://tartu.postimees.ee/2756214/annelinna-kerkib-suveks-uus-spordivaljak (14.02.2022)
32 Randoja, E. (2014). Annelinna keskele kerkis spordiväljak. -Tartu Postimees  [e-ajaleht] https://tartu.postimees.ee/2815058/annelinna-keskele-kerkis-spordivaljak (14.02.2022)
33 Fit24. Sõmeru jõulinnak. [veebileht] https://fit24.ee/mine-trenni/someru-joulinnak/ (13.02.2022)
34 Uuspõld, K. (2019). Sõmeru jõuväljak treeniti avatuks. - Virumaa Teataja . [e-ajaleht] https://virumaateataja.postimees.ee/6822183/someru-jouvaljak-treeniti-avatuks (14.02.2022)
35 Raimo Tann. Mänguväljak. [veebileht] https://www.raimotann.ee/manguvaljak (07.01.2022)
36 Välitööd. Asukoha külastus (17.01.2022, 26.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022)

Enamasti ei ole alal varjus 
olemine võimalust. Haljastus ja 
puud paiknevad kaugemal.

Kokkuvõte

Seotud mingi teise funktsooniga füüsiliselt, 
nt suurema pargi osa, peremänguväjaku osa, 
kortermajade õueala osa, spordikompleksi osa; 
või seotud vaateliselt, nt väikelaste 
mänguväljakuga, paikneb spordiplatsi kõrval 
või kortermajadest saab vaadata, mis alal 
toimub.

Valdavalt on levinud jõutreeningu 
elemendid, tasakaalu ja motoorika 
treenimise elemente esineb vaid üksikuid 
ning liikumisraskustega inimestele 
kasutatavaid vahendeid ei esine. 
Vahendid on varustatud 
kasutusõpetustega.

Ala ei ole piirdeaiaga 
eraldatud.

Kuna ala on 
lahendatud valdavalt 
kobarana, siis 
käigurada ei ole 
eristatav. Teekonnana 
paigutatud käigurajad 
on sõelmetest või 
asfalt.
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Lisa 3. Kokkuvõttev tabel Eesti ja maailma näidetest (hooldekodude ja tervishoiuasutuste väliruum ning terapeutiline avalik ruum)

Jrk 
nr Nimi Tüüp Asukoht Valmimise 

aasta
Iseloom                                             
(ruum on avatud/suletud)

Eraldi 
istumis-
ala

Eraldi 
varjualune 
istumisalal

Käigurada Käiguraja 
kuju

Käigurada 
eristatav

Pingid 
käiguraja 
ääres

Varju 
võimalus 
käigurajal

Puud 
käigu-raja 
juures

Põõsaste 
rühmad

Lille-
peenrad

Taimede 
värvi-
valikul 
arvestatud 
eakatega

Haljastus 
rõhutab 
sesoonset 
vaheldumist

Aiandus-
alane 
isetegemis- 
võimalus

Kõrgendatud 
peenrad

1
The Natural 
Growth Project 
¹

avalik väliruum 
linnas

London, 
Suurbritannia 1992

Kogukonnaaiad kahes erinevas 
asukohas. Aiandusteraapia ja 
pshühhoteraapia kord nädalas

+ + - - - aias on 
pingid

aias on 
varjualune - - - - - + igal inimesel oma 

maalapp

2
Vancouver 
Üldhaigla 
katuseaed ¹

üldhaigla 
väliruum

Vancouver,
British Columbia 
provints, Kanada

1997 
mitmes 
etapis

Katuseaiad erinevate korruste 
terrassidel, ühel terrassil 

kasvuhoone
+ +

+           
istutus-
alade 

vaheline ala

+           
istutus-
alade 

vaheline ala

+            
multi-
kummi 
plaadid

+             
puit ja 
plastik

+ + + + + +

+                 
aktiivsed 
aiandus-
kursused

+                                      
lisaks amplid

3
The Buehler 
Enabling 
Garden ¹

botaanikaaed, 
avalik ruum

Glencoe, Illinoi 
osariik, USA 1999

Aiandusteraapia ühekordsete 
töötubadena ja pikeamaajalise 

teraapiana
+ + + -

+                
klinker-
tellis, 

betoonkivi, 
paekivi

+ - eemal + + + + +

+ erinevat kõrgusega 
tõstetud peenrad (ka 
ratastoolis ja püsti 

töötamiseks), lisaks 
amplid ja vertikaal-

peenrad

4 Portlandi 
mälestuste aed ¹

eluhoonete vahel 
paiknev park, 
avalik väliruum

Portland, Oregoni 
osariik, USA 2002 Dementsetele (eriti Alzheimeriga) 

suunatud aed + + + ring

+                
betoonkivi, 
monoliit-
betoon

aias on 
pingid

aias on 
varjualune + + + + + - -

5
Roger Smith 
Memoriaali aed 
¹   

hooldekodu 
kogukonna 
linnaku väliruum

Schaumburg, Illinoi 
osariik, USA 2003

Hoonetevaheline ala, mis on 
haljastusega liigendatud ja 
privaatsemaks muudetud

+ +

+                
erineva 

pikkusega 
rajad

ring
+               

monoliit-
betoon

+              
puit + + + + + + - -

6
Jupiter 
Tervisekeskuse 
aed ¹

hooldus- ja 
taastusravi 
keskuse väliruum

Jupiter, Florida 
osariik, USA 2001-2009

Hoonetevaheline ala, mis on 
muudetud väikesteks omavahel 

ühenduses olevateks aga 
eraldiseisvateks aedadeks

+ +

+                
erineva 

pikkusega 
rajad

ring

+                
klinker-
tellis ja 

monoliit-
betoon

+             
puit ja 
plastik

+ + + + - - - -

7 Tervendav ja 
uuendav aed ¹

haiglakompleksi 
väliruum

Clarkston, Michigani 
osariik, USA 2009

Stressi maandamisele suunatud 
teraapiaaed, mis on jaotatud 

omavahel ühenduses olevateks 
väiksemateks erineva iseloomuga 

ruumideks

- - + ring + 
betoonkivi

+           
puidust - eemal + + + + - -

Alal 
eraldi 

istumis-
ala.

Istumisala 
varju-

alusega.

Enamasti 
on 

käigurajad 
betoon-
kivist, 

monoliit-
betoonist ja 

klinker-
tellisest.

Enamasti 
pingid 

puidust.

Taimede 
värvivaliku

l on 
arvestatud 
eakatega.

Valitud 
taimede abil 
rõhutatakse 
aastaaegade 
vaheldumist 

ja aja 
möödumist.

Valdavalt ei 
ole 

aiandusega 
tegelemine 

avaliku 
ruumi osa 

Kõrgendatud 
peenraid esineb 

lahendustes, kuid 
mitte 

aiandustegevuse 
edendamise pärast. 

Aiandusteraapia 
võimalusega 

väliruumis on 
tõstetud peenrad, et 

oleks mugav 
taimedega tegeleda.

1 Häädemeeste 
hooldekodu ²

hooldekodu 
väliruum

Lasteaia tn 1 
Häädemeeste alevik, 
Eesti

2019-2020

Hooldekodu ümbrune väliruum, 
mõned võimlemisvahendid (selja- 
ja alakehamassaaž, räsiratas ehk 

Tai Chi)

- -

+                
erineva 

pikkusega 
rajad

ring + 
betoonkivi

+                
puidust - eemal + + + + + +

2
Kilingi-Nõmme 
Tervise- ja 
Hoolduskeskus ³

hooldekodu 
väliruum

Pärnu tn 65, Kilingi-
Nõmme, Pärnumaa, 
Eesti

2019-2020 Hooldekodu ümbrune väliruum + + + ring +       
betoonkivi

+           
puidust + + + + - - - -

3 Koeru 
hooldekodu ⁴

hooldekodu 
väliruum

Ida 2, Koeru alevik, 
Järvamaa, Eesti 2019-2020 Hooldekodu ümbrune väliruum + +

+                
erineva 

pikkusega 
rajad

ring + 
betoonkivi

+                  
puidust + + + + + + + +

Maailma näited

Eesti näited

Lisaks puudele on ala 
haljastuses kasutatud 
põõsaid, püsikuid ja 

suvelilli.

Kokkuvõte

Väiksematest aiaruumidest koosnev avalik väliruum ümber haigla ja hooldeasutus 
või avalik ruum osana pargist või eluhoonete vahel. Ruumi kujundusel on tähelepanu 
pööratud sellele, et see maandaks stressi, annaks võimaluse omaette olemiseks, pakuks 

erinevaid vaateid ja viiks mõtte rändama ning pakutakse ka aiandusega tegelemise 
võimalusi. Neis aedades on tähelepanu on pööratud haljastuse pakutavatele värvidele, 

tekstuuridele, lõhnadele, helidele ja kus võimalik, ka maitsetele.

Valdavalt ühendavad 
aiaruume omavahel 

käigurajad ja 
teedevõrgustik 

võimaldab naasta 
alguspunkti tehes 

ringikujulise 
jalutuskäigu. 

Mõningatel juhtudel on 
isegi võimalik valida 

erineva pikkusega 
radade vahel.

Valdavalt on 
käiguradadel 

varjuandjaks suured 
puud, harvematel 
juhtudel on eraldi 
varjualune teerajal 

päikese eest varjumiseks 
või hoopis on täispäike 

ja varjuda ei ole 
võimalik.



Lisa 3.      lehekülg 2

Jrk 
nr Nimi Tüüp Asukoht Valmimise 

aasta
Iseloom                                             
(ruum on avatud/suletud)

Eraldi 
istumis-
ala

Eraldi 
varjualune 
istumisalal

Käigurada Käiguraja 
kuju

Käigurada 
eristatav

Pingid 
käiguraja 
ääres

Varju 
võimalus 
käigurajal

Puud 
käigu-raja 
juures

Põõsaste 
rühmad

Lille-
peenrad

Taimede 
värvi-
valikul 
arvestatud 
eakatega

Haljastus 
rõhutab 
sesoonset 
vaheldumist

Aiandus-
alane 
isetegemis- 
võimalus

Kõrgendatud 
peenrad

4 Käru 
südamekodu ⁵

hooldekodu 
väliruum

Sepikoja tn 1 Käru 
alevik, Türi vald 
Järvamaa, Eesti

2019-2020 Hooldekodu ümbrune väliruum + + +                ring, 
lineaarne

+ 
betoonkivi

+                  
puidust + + + + + + + +

5 Rapla 
hooldekodu ⁶

hooldekodu 
väliruum

Kuusiku tee 5, Rapla, 
Eesti 2019-2020 Hooldekodu ümbrune väliruum + + + ring, 

lineaarne
+ 

betoonkivi
+                  

puidust + eemal + + + + + +

6 Pirita 
hooldekodu ⁷

hooldekodu 
väliruum

Hunditubaka tee 12 // 
Karukella tee 5, 
Tallinn, Eesti

2019-2021 Hooldekodu ümbrune väliruum 
mändide vahel + - + lineaarne - +                

puidust + + + - + + - -

7

Pärnu haigla 
õendus- ja 
hoolduskeskuse 
teraapiaaed 
dementsetele ⁸

haigla väliruum Ravi 2, Pärnu, Eesti 2019-2020

Teraapiaaed haigla väliruumi 
osana, piirdeaiaga, mõned 

võimlemisvahendid (rööbaspuud, 
tasakaalutrepp, velodrenažöör, 

räsiratas ehk Tai Chi)

+ + + lineaarne + 
betoonkivi

+                
puidust + + + + - + + +

Alal 
eraldi 

istumis-
ala.

Istumisala 
enamasti 

eraldi 
varju-

alusega.

Enamasti 
on 

käigurajad 
betoon-
kivist.

Enamasti 
pingid 

puidust.

Taimede 
värvivaliku

l on 
enamasti 

arvestatud 
eakatega.

Valitud 
taimede abil 
rõhutatakse 
aastaaegade 
vaheldumist 

ja aja 
möödumist.

Valdavalt on 
loodud 

võimalused 
aiandusega 

tegelemiseks
.

Kõrgendatud/tõstet
ud peenrad 

võimaldavad  
aiandustegevustega 

tegeleda. 

Kasutatud kirjandus
1 Marcus, C. C., A Sachs, N. S. (2014). Therapeutic Landscapes. An Evidence-Based Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 338 lk.
2 Hüüp OÜ töö nr 2921. 06.2019. Häädemeeste hooldekodu õueala kujundusprojekt. 
3 OÜ Arbo US töö nr RP3-19. 05.01.2019. Õueala korrastamise-rekonstrueerimise ehitusprojekt.
4 AB Artes Terrae OÜ töö nr 1920KP2. 02.04.2019. Koeru hooldekeskuse aia projekt.
5 AB Artes Terrae OÜ töö nr 1975KP2. 15.09.2019. Käru Südamekodu õueala projekt
6 Rapla Vallavalitsuse töö nr 0119. 24.01.2019. Rapla Hooldekeskuse õueala kujundusprojekt.
7 Keskkonnabüroo Grün-E OÜ töö nr 81119-1. 06.02.2021. Hunditubaka tee 12//Karukella tee 5 haljastusplaan.
8 P.P. Projekt töö nr TL090919. 25.09.2019. Pärnu Haigla Ravi 2 õendus- ja hoolduskeskuse juurde dementsussündroomiga inimestele spetsiaalse turvalise õueala põhiprojekt.

Hooldekodu väliruum, mis koosneb erineva iseloomuga aiaruumidest. Enamasti on 
õuealal jalutamiseks spetsiaalne teekond, teekonnal on pinke puhkamiseks ning õuealal 
on ka puhkeala, kus on võimalik istuda ja vaateid nautida, koguneda teistega vestlema ja 

üritustest osa saada.

Valdavalt võimaldavad 
käigurajad ja 

teedevõrgustik naasta 
alguspunkti tehes 

ringikujulise 
jalutuskäigu. 

Mõningatel juhtudel on 
ringikujulisele 

teekonnale lisaks 
lineaarse teekonna 
läbimise võimalus. 

Valdavalt on 
käiguradadel 

varjuandjaks suured 
puud, harvematel 
juhtudel on eraldi 
varjualune teerajal 

päikese eest 
varjumiseks.

Lisaks puudele on ala 
haljastuses kasutatud 
põõsaid ja püsikuid.

Kokkuvõte



MÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

STRESSI MAANDAMINE
JA TAASTUMINE

MEELTE AED

ÜKSI OLEMINE

LINNAAIANDUS
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

MÄNGUDE ALA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

VIRGESTUSALA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

PUHKENURK
MÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

LINNAAIANDUS
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄNGUDE ALA
ERINEVAS VANUSES LAPSED
JA LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

VIRGESTUSALA
LIIKUMISRASKUSEGA
KASUTAJA

VIRGESTUSALA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

ÜKSI OLEMINESTRESSI MAANDAMINE
JA TAASTUMINE

STRESSI MAANDAMINE
JA TAASTUMINE

MEELTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MEELTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MEELTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

Tsoneering
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9 K

5 K

5 K

5 K

5 K

9 K

5 K

Lauatennise
mänguala

VÕIMLEMINE
LIIKUMISRASKUSEGA
KASUTAJA

VÕIMLEMINE
VANEMAEALINE  KASUTAJA
50+ AASTAT

VÕIMLEMINE
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

Boccia
mänguala

SÕ
PR

US
E 

PU
IE

ST
EE

KU
KL

AS
E 

TÄ
NA

V

ÜKSIOLEMISE
KOHT

PUHKENURK
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

Eakatele noorusest
tuttavad taimed

MEELTEAED
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

Haistmine

Kuulmine
Kompamine

VaatamineMÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

AIANDUS
EAKAS JA LIIKUMISRASKUSTEGA
 KASUTAJA
70+ AASTAT

Kuulmine

Vaatamine

Kompamine

Lapsed
1-4 a

Lapsed
4+ a

Lapsed
6+ a

Eakatele noorusest
tuttavad taimed

Eakatele noorusest
tuttavad taimed

Vaatamine

Haistmine

Haistmine

Kompamine

Kuulmine

KuulmineVanemaealistele noorusest
tuttavad taimed

Vanemaealistele noorusest
tuttavad taimed

Vanemaealistele noorusest
tuttavad taimed

VAATEPAVILJON

LINNAAIANDUS
VANEMAEALINE  KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄNGUDE ALA
ERINEVAS VANUSES
KASUTAJAD

MEELTE
TEEKOND

MEELTE
TEEKOND

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

MÄNGUDE ALA
EAKAS KASUTAJA
70+ AASTAT

Eakatele noorusest
tuttavad taimed

Eakatele noorusest
tuttavad taimed

ÜKSIOLEMISE
KOHT

MÄLESTUSTE RADA
VANEMAEALINE KASUTAJA
50+ AASTAT

Vanemaealistele noorusest
tuttavad taimed Vanemaealistele noorusest

tuttavad taimed

Vanemaealistele noorusest
tuttavad taimed

MÄLESTUSTE RADA
EAKAS KASUTAJA 70+ AASTAT

proj. muru

proj. suurekasvuline, väikesekasvuline lehtpuu

proj. kõnnitee, betoonplaat

proj. mälestusi esilekutsuv maamärk

proj. kõnnitee, harjabetoon

proj. suurekasvuline, keskmisekasvuline okaspuu

Tingmärgid

ol. ol. kortermaja (9-korruseline / 5-korruseline)

ol. ol. tee / kõnnitee / parkimiskoht / inva parkimiskoht

9 K 5 K

proj. püsikute / heki / põõsaste istutusala

proj. kõrgendatud istutuskast, aiandus (liikumisraskustega kasutaja),

proj. kõrgendatud istutuskast, linnaaiandus (erinevatel kõrgustel)

proj. käsipuu

proj. valgusti (olenevalt asukohast mast 4 m või pollar 1 m)

proj. veevõtukoht (joogivesi ja kastmisvesi linnaaianduse alal)

vt Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid

proj. pink Vivanti, vt
Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid

proj. infotahvel

vt Lisa 6. Taimmaterjali loetelu

vt Lisa 6. Taimmaterjali loetelu

vt Lisa 6. Taimmaterjali loetelu

proj. malelaud

proj. lauad-toolid

proj. turvaala, kummimultš

proj. turvaala, liiv

proj. mänguvahend, täpne loend vt 

proj. virgestusvahend, täpne loend vt

proj. jalgrattahoidja ja tõukerattahoidja

proj. kõrgendatud istutuskast, linnaaiandus (erinevatel kõrgustel)

proj. varjualune (katusealune)

proj. paviljon

proj. varikäik, taimestatud ronitaimedega

Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid

Lisa 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid

proj. WC (sh invakasutus)

proj. kohvi- ja suupisteautomaat Asendiplaan
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1-4 AASTASTE MÄNGUALA

Vedrukiik Zebra

Kasutaja vanus: 1+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Tiptiptap

Vedrukiik Lion

Kasutaja vanus: 1+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Tiptiptap

Kiik Bell-Flower 4-kohaline

Kasutaja vanus: 1+
Kasutajate arv: 4

Tootja: Tiptiptap

Mängulinnak Harry

Kasutaja vanus: 1+
Kasutajate arv: 8

Tootja: Tiptiptap

Ronila Hexagon 2

Kasutaja vanus: 4++
Kasutajate arv: 12

Tootja: Tiptiptap

Karussell Wehopper

Kasutaja vanus: 6+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Kompan

4+ AASTASTE MÄNGUALA

Multikiik kolmeosaline
(pesakiik 1 tk ja tavakiige iste 2 tk)

Kasutaja vanus: 4+
Kasutajate arv: 7

Tootja: Huck Nets; Edasimüüja: Tommi Play

Mängulinnak Theresa

Kasutaja vanus: 1+ ja
LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA
Kasutajate arv: 8

Tootja: Tiptiptap

Liumägi väikelastele Shell kaarjas

Kasutaja vanus: 1+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Tiptiptap

Karussell Zephyr 4

Kasutaja vanus: 5+
Kasutajate arv: 4

Tootja: Tiptiptap

6+ AASTASTE MÄNGUALA

Ronimislinnak Asterope II

Kasutaja vanus: 6+
Kasutajate arv: 28

Tootja: Kompan

LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Ratastoolikarussell

Kasutaja vanus: 3+
Kasutajate arv: 12

Tootja: Buglo

LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Liivakast

Kasutaja vanus: 3+
Kasutajate arv: 3

Tootja: Buglo

Mänguvahendid

Kaja SepperKOOSTAJA

LISA 5. Virgestus- ja mänguvahendite ning väikevormide pildid

JOONIS



Trepid ja kaldtee
Stairs and ramp

Kasutaja vanus: 13+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Kompan

VIRGESTUSVAHENDID VANEMAEALISTELE
50+ AASTANE KASUTAJA

Jalgade treeningvahend
R37-UBX-288C

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

Kehapöörded ja suur käsiratas
Twist and flex wheel

Kasutaja vanus: 13+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Kompan

Jalgade treeningvahend ja liikuvus
R37-UBX-231B

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

Tasakaalujaam
Balance station

Kasutaja vanus: 13+
Kasutajate arv: 4

Tootja: Kompan

Velodrenažöör
R37-UBX-289C

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

VIRGESTUSVAHENDID EAKATELE
70+ AASTANE KASUTAJA

Tasakaalupool Balance beam

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1

Tootja: Lappset

Käsiratas käte jõu treenimiseks
R37-UBX-287C

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

Kompleks Classic 90

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 17

Tootja: Lappset

Kogu keha treeningvahend
Elliptical trainer R37-UBX-203B

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

Kehapöörded Twister Pendulum
R37-UBX-232B

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Proludic

Batuut ja suur käsiratas
Fitness Jumper flex

Kasutaja vanus: 13+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Kompan

Õlavöötme treening
Shoulder arches

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1

Tootja: Lappset

Õlavöötme treening
Shoulder wheel

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1

Tootja: Lappset

Jalgade treening
Sit and up

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1

Tootja: Lappset

Jalgade treeningvahend
R37-UBX-288C

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 1

Tootja: Proludic

Virgestusvahendid
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VÄIKEVORMID
Pink Vivanti

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 3 kohta ja 1 rulaator

Tootja: VelopA

LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Rindkere lihaste tugevdamine
Chest AD

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Benito

Õlavöötme liikuvus
Wheel AD

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Benito

Õlavöötme ja randmete liikuvus
Rudder AD

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Benito

Jalgratas jalgade töö parandamiseks
Bicycle AD

Kasutaja vanus: 14+
Kasutajate arv: 2

Tootja: Benito

LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Liivakast

Kasutaja vanus: 3+
Kasutajate arv: 3

Tootja: Buglo

LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Ratastoolikarussell

Kasutaja vanus: 3+
Kasutajate arv: 12

Tootja: Buglo

Pink Vivanti

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 2 kohta ja 1 rulaator

Tootja: VelopA

Pink Vivanti

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 2 kohta
saadaval ka 3 kohta

Tootja: VelopA

Pink Vivanti

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1 koht

Tootja: VelopA

Pink Vivanti nõjatumispink

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 2 kohta

Tootja: VelopA

Kõrgendatud istutuskast

Kasutaja vanus: -
Kasutajate arv: 1
LIIKUMISRASKUSTEGA KASUTAJA

Tootja: Green Circle Garden

Virgestusvahendid ja väikevormid
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Lisa 6.      lehekülg 1

Lisa 6. Taimmmaterjali loetelu

6.1. Meelteaia ja meelteala taimed

Meel Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles
Hall nulg Abies concolor
Harilik raudrohi Achillea millefolium
Punaraag-kortsleht Alchemilla erythropoda
Pehme kortsleht Alchemilla mollis
Purpurpunane lauk Allium atropurpureum
Hollandi lauk Allium hollandicum
Karatau lauk Allium karataviense
Erislauk Allium paradoxum var. normale
Lõhnav lauk Allium ramosum
Varrekas lauk Allium stipitatum
Lumilauk Allium zebdanense
Harilik kitseenelas Aruncus dioicus
Astilbe Astilbe sp.
Jaapani tarn Carex morrowii
Risoomikas kurereha Geranium macrorrhizum
Harilik käokuld Helichrysum arenarium
Lakkoder Hordeum jubatum
Harilik humal Humulus lupulus
Laiuv lambiharjahein Hystrix patula
Jõhvhirss Panicum capillare
Harilik kuusk Picea abies
Harilik mänd Pinus sylvestris
Särav päevakübar Rudbeckia fulgida
Villane nõianõges Stachys byzantina
Harilik soolikarohi Tanacetum vulgare
Purpurpunane lauk Allium atropurpureum
Hollandi lauk Allium hollandicum
Karatau lauk Allium karataviense
Erislauk Allium paradoxum var. normale
Lõhnav lauk Allium ramosum
Varrekas lauk Allium stipitatum
Murulauk Allium tuberosum
Lumilauk Allium zebdanense
Harilik kikkaputk Angelica archangelica
Must aroonia Aronia x prunifolia
Koirohi Artemisia absinthium
Ahtalehine põdrakanep Epilobuim angustifolium
Ametüst-aruhein Festuca amethystina
Risoomikas kurereha Geranium macrorrhizum
Harilik käokuld Helichrysum arenarium
Harilik astelpaju 'Hikul' Hippophae rhamnoides
Hosta Hosta
Liht-naistepuna Hypericum perforatum
Laiuv lambiharjahein Hystrix patula
Iluõunapuu Malus sp.
Mets-kassinaeris Malva sylvestris
Aedmoranrda Monarda didyma
Ilukirsipuu Prunus sp.

Kompamine

Nägemine



Lisa 6.      lehekülg 2

Meel Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles
Särav päevakübar Rudbeckia fulgida
Aedsalvei Salvia officinalis
Sügislubikas Sesleria autumnalis
Harilik soolikarohi Tanacetum vulgare
Karulauk  Allium ursinum
Harilik raudrohi Achillea millefolium
Murulauk Allium schoenoprasum
Lõhnav maarjahein Anthoxanthum odoratum
Aedseller Apium graveolens
Aed-mädarõigas Armoracia rusticana
Harilik kitseenelas Aruncus dioicus
Madal aster Aster dumosus
Astilbe Astilbe sp.
Harilik köömen Carum carvi
Jaapani ebaküdoonia Chaenomeles japonica
Teekummel Chamomilla recutita
Lõhnav kummel Chamomilla suaveolens
Harilik iisop Hyssopus officinalis
Tähklavendel Lavandula angustifolia 
Iluõunapuu Malus sp.
Sidrunmeliss Melissa officinalis
Piparmünt Mentha x piperita
Harilik naistenõges Nepeta cataria
Harilik pune Origanum vulgare
Pojengi liigid Paeonia sp.
Aed-moorputk Pastinaca sativa
Harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius
Laialehine ebajasmiin Philadelphus pubescens
Floks Phlox
Harilik nurmenukk Primula veris
Ilukirsipuu Prunus sp.
Must sõstar Ribes nigrum
Mets-kibuvits Rosa majalis
Näärelehine kibuvits Rosa pimpinellifolia
Aedsalvei Salvia officinalis
Tüümian e. aed-liivatee Thymus vulgaris
Harilik pärn Tilia cordata
Harilik raudrohi Achillea millefolium
Lõhnav maarjahein Anthoxanthum odoratum
Harilik kitseenelas Aruncus dioicus
Keskmine värihein Briza media
Lühikarvane kastik Calamagrostis brachytricha
Teravaõiene kastik Calamagrostis x acutiflora
Jaapani tarn Carex morrowii
Ripptarn Carex pendula
Luht-kastevars Deschampsia cespitosa
Purpur-siilkübar Echinacea purpurea
Ahtalehine põdrakanep Epilobuim angustifolium
Sügislubikas Sesleria autumnalis

Nägemine

Haistmine

Kuulmine



Lisa 6.      lehekülg 3

6.2. Vanemaealiste ja eakate noorusaja taimed

Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles Täpsustus
Aed-raudürt Verbena x hybrida Vanemaealised, eakad
Harilik kosmos Cosmos bipinnatus Vanemaealised, eakad
Habenelk Dianthus barbatus Vanemaealised, eakad
Lillhernes Lathyrus sp. Vanemaealised, eakad
Öölevkoi Matthiola longipetala Vanemaealised, eakad
Sanderi tubakas Nicotiana alata Vanemaealised, eakad
Leeksalvei Salvia splendens Vanemaealised, eakad
Võõrasema Viola × wittrockiana Vanemaealised, eakad
Sarvkannike Viola cornuta Vanemaealised, eakad
Harilik tokkroos Alcea rosea Vanemaealised, eakad
Pärl-hõbeleht Anaphalis margaritacea Vanemaealised, eakad
Harilik kitseenelas Aruncus dioicus Vanemaealised, eakad
Harilik aspar Asparagus officinalis Vanemaealised, eakad
Aster Aster sp. Vanemaealised, eakad
Astilbe Astilbe sp. Vanemaealised, eakad
Teekummel Chamomilla recutita Vanemaealised, eakad
Lõhnav kummel Chamomilla suaveolens Vanemaealised, eakad
Hall nelk Dianthus gratianopolitanus Vanemaealised, eakad
Tähklavendel Lavandula angustifolia Vanemaealised, eakad
Sidrunmeliss Melissa officinalis Vanemaealised, eakad
Piparmünt Mentha x piperita Vanemaealised, eakad
Aed-lõosilm Myosotis alpestris Vanemaealised, eakad
Floks Phlox sp. Vanemaealised, eakad
Lõhislehine päevakübar Rudbeckia laciniata Vanemaealised, eakad
Harilik seebilill Saponaria officinalis Vanemaealised, eakad
Kolmiklill Trillium sp. Vanemaealised, eakad
Hall nulg Abies concolor Vanemaealised
Nulu  liigid Abies sp. Vanemaealised
Jaapani nulg Abies veitchii Vanemaealised
Ginnala vaher Acer ginnala Vanemaealised
Saarvaher Acer negundo Vanemaealised
Harilik hobukastan Acer platanoides Vanemaealised
Harilik vaher Acer platanoides Vanemaealised
Mägivaher Acer pseudoplatanus Vanemaealised
Hõbevaher Acer saccharinum Vanemaealised
Vahtra liigid Acer sp. Eakad
Suurelehine tobiväät Aristolochia macrophylla Vanemaealised
Thunbergi kukerpuu Berberis thunbergii Vanemaealised
Harilik kukerpuu Berberis vulgaris Eakad
Harilik pukspuu Buxus sempervirens Vanemaealised
Väike läätspuu Caragana frutex Vanemaealised, eakad
Suur läätspuu Caragana grandiflora Vanemaealised, eakad
Jaapani ebaküdoonia Chaenomeles japonica Vanemaealised
Ebaküdoonia liigid Chaenomeles sp. Eakad
Mägi-ebaküpress Chamaecyparis pisifera Vanemaealised
Verev kontpuu Cornus sibirica Vanemaealised
Kontpuu liigid Cornus sp. Vanemaealised
Läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus Vanemaealised
Altai viirpuu Crataegus altaica Vanemaealised
Arnoldi viirpuu Crataegus arnoldiana Vanemaealised

Püsililled

Puittaimed

Suvelilled
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Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles Täpsustus
Douglasi viirpuu Crataegus douglasii Vanemaealised
Maximowiczi viirpuu Crataegus maximowiczii Vanemaealised
Verev viirpuu  Cornus sanguinea Vanemaealised
Lehvikjas viirpuu Crataegus succulenta Vanemaealised
Hariliku pöögi punaselehine sort Fagus sylvatica Vanemaealised
Forsüütia liigid Forsythia sp. Eakad
Harilik saar Fraxinus excelsior Vanemaealised
Hariliku saare leinavorm Fraxinus excelsior Vanemaealised
Hiina kadakas Juniperus chinensis Vanemaealised
Lehise  liigid Larix sp. Vanemaealised
Harilik liguster Ligustrum vulgare Vanemaealised
Verev õunapuu Malus pumila ’Niedzwetzkyana’) Vanemaealised
Iluõunapuu Malus sp. Vanemaealised
Pojengi liigid Paeonia sp. Vanemaealised, eakad
Harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius Vanemaealised, eakad
Laialehine ebajasmiin Philadelphus pubescens Vanemaealised, eakad
Ebajasmiini liigid ja sordid Philadelphus sp. Vanemaealised
Harilik kuusk Picea abies Vanemaealised
Kanada kuusk Picea glauca Vanemaealised
Must kuusk Picea mariana Vanemaealised
Serbia kuusk Picea omorika Vanemaealised
Torkav kuusk Picea pungens Vanemaealised
Sitka kuusk Picea sitchensis Vanemaealised
Korea seedermänd Pinus koraiensis Vanemaealised
Must mänd Pinus nigra Vanemaealised
Kääbus-seedermänd Pinus pumila Vanemaealised
Harilik mänd Pinus sylvestris Vanemaealised
Korea pappel Populus koreana Vanemaealised
Must pappel Populus nigra Vanemaealised
Itaalia pappel Populus nigra  ’Italica’ Vanemaealised
Lõhnav pappel Populus suaveolens Vanemaealised
Hariliku haava püramiidjas sort Populus tremula Vanemaealised
Berliini pappel Populus×berolinensis Vanemaealised
Harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii Vanemaealised
Harilik tamm Quercus robur Vanemaealised
Hariliku tamme püramiidjas sort Quercus robur Vanemaealised
Punane tamm Quercus rubra Vanemaealised
Mage sõstar Ribes alpinum Vanemaealised
Kuldsõstar Ribes aureum Vanemaealised
Punane sõstar Ribes rubrum Vanemaealised
Näärelehine kibuvits Rosa pimpinellifolia Vanemaealised, eakad
Kurdlehine kibuvits Rosa rugosa Vanemaealised
Roos/kibuvits Rosa sp. Eakad
Halapaju Salix acutifolia Vanemaealised
Hõberemmelga leinavorm Salix alba Vanemaealised
Hõberemmelgas Salix alba Vanemaealised
Härmpaju Salix daphnoides Vanemaealised
Raberemmelga kerajas sort Salix fragilis ’Bullata’ Vanemaealised
Raudremmelgas Salix pentandra Vanemaealised
Vitspaju Salix viminalis Vanemaealised
Must aroonia Sorbaronia mitschurinii Eakad
Pajulehine enelas Spiraea salicifolia Vanemaealised

Puittaimed
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Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles Täpsustus
Enela liigid Spiraea sp. Vanemaealised, eakad
Ungari sirel Syringa josikaea Vanemaealised, eakad
Harilik sirel ja sordid Syringa vulgaris Vanemaealised, eakad
Elupuu liigid Thuja sp. Vanemaealised
Läiklehine pärn Tilia ×euchlora Vanemaealised
Harilik pärn Tilia cordata Vanemaealised
Suurelehine pärn Tilia platyphyllos Vanemaealised
Hõbepärn Tilia tomentosa Vanemaealised
Harilik jalakas Ulmus glabra Vanemaealised
Hariliku jalaka leinavorm Ulmus glabra Vanemaealised

6.3. Aja möödumist rõhutavad taimed

Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles
Purpurpunane lauk Allium atropurpureum
Hollandi lauk Allium hollandicum
Karatau lauk Allium karataviense
Erislauk Allium paradoxum var. normale
Lõhnav lauk Allium ramosum
Varrekas lauk Allium stipitatum
Lumilauk Allium zebdanense
Lühikarvane kastik Calamagrostis brachytricha
Teravaõiene kastik Calamagrostis x acutiflora
Jaapani tarn Carex morrowii
Luht-kastevars Deschampsia cespitosa
Purpur-siilkübar Echinacea purpurea
Sinine mesiohakas Echinops ritro
Hall nulg Abies concolor
Nulu  liigid Abies sp.
Jaapani nulg Abies veitchii
Ginnala vaher Acer ginnala
Saarvaher Acer negundo
Harilik hobukastan Acer platanoides
Harilik vaher Acer platanoides
Mägivaher Acer pseudoplatanus
Hõbevaher Acer saccharinum
Thunbergi kukerpuu Berberis thunbergii
Harilik kukerpuu Berberis vulgaris
Harilik pukspuu Buxus sempervirens
Väike läätspuu Caragana frutex
Suur läätspuu Caragana grandiflora
Jaapani ebaküdoonia Chaenomeles japonica
Kirss-kontpuu Cornus mas
Verev kontpuu Cornus sanguinea
Võsund-kontpuu Cornus sericea
Siberi kontpuu Cornus sibirica
Läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus
Altai viirpuu Crataegus altaica
Arnoldi viirpuu Crataegus arnoldiana
Douglasi viirpuu Crataegus douglasii
Maximowiczi viirpuu Crataegus maximowiczii

Püsililled

Puittaimed

Puittaimed

Sibullilled
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Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles
Verev viirpuu Crataegus sanguinea
Lehvikjas viirpuu Crataegus succulenta
Hariliku pöögi punaselehine sort Fagus sylvatica
Forsüütia liigid Forsythia sp.
Harilik saar Fraxinus excelsior
Hariliku saare leinavorm Fraxinus excelsior
Hiina kadakas Juniperus chinensis
Lehise  liigid Larix sp.
Harilik liguster Ligustrum vulgare
Verev õunapuu Malus pumila ’Niedzwetzkyana’)
Iluõunapuu Malus sp.
Pojeng Paeonia sp.
Harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius
Laialehine ebajasmiin Philadelphus pubescens
Harilik kuusk Picea abies
Kanada kuusk Picea glauca
Must kuusk Picea mariana
Serbia kuusk Picea omorika
Torkav kuusk Picea pungens
Sitka kuusk Picea sitchensis
Korea seedermänd Pinus koraiensis
Must mänd Pinus nigra
Kääbus-seedermänd Pinus pumila
Harilik mänd Pinus sylvestris
Harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii
Harilik tamm Quercus robur
Hariliku tamme püramiidjas sort Quercus robur
Punane tamm Quercus rubra
Mage sõstar Ribes alpinum
Kuldsõstar Ribes aureum
Näärelehine kibuvits Rosa pimpinellifolia
Kurdlehine kibuvits Rosa rugosa
Roos/kibuvits Rosa sp.
Halapaju Salix acutifolia
Hõberemmelgas Salix alba
Härmpaju Salix daphnoides
Raberemmelga kerajas sort Salix fragilis ’Bullata’
Raudremmelgas Salix pentandra
Vitspaju Salix viminalis
Pajulehine enelas Spiraea salicifolia
Enela liigid Spiraea sp.
Ungari sirel Syringa josikaea
Harilik sirel ja sordid Syringa vulgaris
Elupuu liigid Thuja sp.
Harilik pärn Tilia cordata
Suurelehine pärn Tilia platyphyllos

Viljapuud ja -põõsad
Lepalehine toompihlakas Amelanchier alnifolia 
Jaapani ebaküdoonia Chaenomeles japonica
Söödav kuslapuu Lonicera caerulea var. edulis
Aed-õunapuu Malus domestica
Magus kirsipuu Prunus avium

Puittaimed
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Tüüp Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles
Viljapuud ja -põõsad

Harilik ploomipuu Prunus domestica
Vilt-kirsipuu Prunus tomentosa
Harilik pirnipuu Pyrus communis
Must sõstar Ribes nigrum
Punane sõstar Ribes rubrum
Aed-karusmari (okasteta sordid) Ribes uva-crispa
Must aroonia Sorbaronia mitschurinii
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