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Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskond (EKA) viis antud
praktikapõhise uurimustöö läbi koostöös Tallinna Strateegiakeskusega
„B.Green“ projekti raames ajavahemikul märts 2021 kuni september 2021.
Tallinna poolt oli initsiaatoriks keskuse juht Kaidi Põldoja, kes formuleeris
soovi nelja Pelgurannas asuva Eleringi poolt senisest kasutusest
kõrvalejäävat kõrgepingeliinide masti kasutamiseks „katsekehadena“
uuendatud linnaruumi loomisel.
EKA 3DL vertikaalstuudio, mis võtab ühte intensiivse aja- ja
töökorraldusega eksperimentaalse iseloomuga projekti arhitektuuri ja
linnaehituse eriala tudengeid 2. – 5.kursuselt (vt täpsemat nimekirja
kõikidest osalejates teksti lõpuosas) seekordseks uurimusteemaks
oli materiaalsuse ümberhindamine läbi konstruktsiooni, struktuuri
ja sümmeetria küsimuste. Mastide struktuuri mõtestamiseks ja
ümberkorraldamiseks kasutasime jadana toimiva seriaalsuse ning
de- ja rekonstruktsiooni meetodeid. Funktsioonidest olid võimalikena
väljapakutud juba huvitatud osapooli omavad vaatlus-, ronimis-, maamärgi
rakendused ja valgustuslahendused jne.
Stuudio töökorraldus toimus alateemade jaotatud töögruppides:
A – Elektrimastidele lisamine – sekundaarse konstruktsiooni ja/või
materjali juurdepanemine.
B – Elektrimastide osade eemaldamine – dekonstrueerimine ja
restruktureerimine.
C – Kõik grupid pidid vaatama ka nn suurt pilti ehk nelja masti ruumilist
koosmõju.

Saavutamaks süstemaatilisemat ülesande püstitamist ja lahenduste
loomist tööprotsessis, toetusime sümmeetria küsimustes Iisraelis
asuva EKA partnerkooli Shenkar kolledži rahvusvaheliselt tunnustatud
voltimiseksperdi ja õppejõu Paul Jacksoni raamatus „How to Make Repeat
Patterns: A Guide for Designers, Architects and Artists“ esiletoodud
klassifikatsioonidele. Üldisemas plaanis oli tudengite eesmärgiks nö
võimalikult selgete geomeetriliste protsesside kasutamise tulemusena
saavutada senisest suurema kasutusotstarvete hulgaga ja inimlikumas
skaalas tajutavad ruumiolukorrad, mis jätaks kas otseselt või ruumis
jälgitava muutumisprotsessina tajutavaks ka mastide algse mahu.
Selle töö tulemusena sündis kuus tööd, millest käesolevasse eskiisi oleme
välja valinud kolm projekti. Nendele projektidele on omapoolse hinnangu
andnud meid ka töö algfaasis konsulteerinud ehitusinsener Heiki Meos,
kelle kommentaarid on leitavad järgnevatelt lehekülgedelt.
Kokkuvõtteks tuleb märkida, et antud arendus- ja teaduskoostöö
Putukaväila lineaarpargi ruumilisse väljaarendamisesse toob esile
terviklahenduste paleti – elukeskkonna ja linnaruumi ühendamisel ei pea
piirduma vaid hoonemahtude, tänavate ja liiklusküsimuste käsitlemisega,
vaid seda saab edukalt läbi viia ka kasutusest kõrvalejäävate (kuid miks
mitte osaliselt toimivate ja tulevikus püstitavate) infrastruktuurilahenduste
kaasamisega läbimõelduma keskkonna tekitamisesse ja komplekssemat
käsitlust nõudvasse ruumiloomesse üldisemalt, kus oluliseks peetud
eesmärkide saavutamiseks üha enam, toimub erinevate erialade
ekspertide koostöö. Selliseid näiteid rohelisema mõtte sidumisest nö
nähtamatuks muutuvate taristurakendustega on mujalt maailmast teada
juba mitmeid. Käesolev projektikogumik teeb omapoolse panuse sellesse
innovatsioonile suunatud diskussiooni, mis loodetavasti ka Tallinna linna
puhul hakkab peatselt reaalsesse ellu oma „jalajälge“ vähendavat mõju
jätma nii konstruktsioonide taaskasutusest tulenevate ja loodusega
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tasakaalu otsivate võimalike lisafunktsioonide kaudu kui ka laiemalt
elanikkonna liikumisharjumuste muutmisega, mis peavad rahvatervisele
parandamisel oluliseks kehalisele aktiivsuse suurenemist.
Juhendajad:
Martin Melioranski, arhitekt MScAAD, EKA doktorant
Paco-Ernest Ulman, arhitekt, EKA doktorant
Konsultatsioonid:
Mihkel Kõrvits - linnaehituslik kontekst
Heiki Meos – konstruktsioonid
Külaliskriitikud:
Kaidi Põldoja, Anu Leisner, Anna Semjonova, Johanna Jõekalda
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2. – 5. kursuse tudengid:
Triinu Amboja, Grete Daut, Simon Eiland, Malin Hilding, Andreas Ignacio
Hinojosa, Roosmarii Kukk, Katerina Laansoo, Loora Orav, Rebecca Peets,
Markus Puidak, Helen Rebane, Mikael Ristmets, Martin Sepp, Sander
Sinnep, Kaari Maria Tirmaste, Cristin Marii Titma, Mathilda Viigimäe,
Liispet Viira, Laura Liis Vilbiks.
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MASTIDE JÄRELELU 3 PROTOTÜÜPI

“SUUR PILT –
VÕRGUSTUMINE”

“LISAMINE –
PUHASTAVAD PILVED”

“DEKONSTRUKTSIOON –
REKOMBINEERITUD TIHEDUS”
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SUUR PILT – VÕRGUSTUMINE
Autorid: Grete Daut, Roosmarii Kukk, Markus Puidak

Insener Heiki Meose kommentaar

Elektrimastide installatsiooni kontseptsioon sai alguse mastide
kasutusest kõrvalejäämisel kaduvast elemendist - elektriliinidest. Projektis
ei ole sisuliselt lisatud uusi elemente vaid olemasolevad trossid on lihtsalt
„ümber korraldatud.”

Kontseptsiooni aluseks on mastidele millegi lisamine. Lisandusele
selgituseks - tegu on ärajäänud elektriliini õhukaablitega. Neid on mitmel
viisil lisatud sisuliselt muutmata mastide konstruktsioonidele. Muutus
ehk sõnum väljendub trosside lisamisega erinevalt – kord moodustades
segapuntra ja kord suhteliselt korrapärase kehandi.

Neli elektrimasti asetsevad oma ruumilises jaotumises üpris pika
distantsi peal. Samuti on Putukaväila tulevane lineaarne liikumissuund
olnud inspiratsiooniks eri mastide vahelduvate karakterite puhul - ühes
otsas on trossid pikad ning korrapärased, kuid teises otsas moodustavad
pigem kaootiliselt tiheda “linnupesa”. Putukaväila kasutaja kogeb mööda
rohekoridori liikudes seda ruumilist muutust.
Lisaks installatiivsele funktsioonile, saab osade mastide peal ronida ning
ühtlasi on neile lisatud tagasihoidliku olemusega täiendavad elemendid
nagu näiteks kiiged ja võrgud. Nii saavutab seniajani infrastruktuurina
toiminud kehand elektriliinide asemel hoopis uue tähenduse sõnale
„võrgustumine.“

Problemaatiline võib olla mastide B ja C liitmine paljude
ühendustrossidega, mis mastile C annab horisontaalkoormuse vaid ühes
suunas. Visuaali järgi on trossid suhteliselt suure pingega. Mast A on
hästi laugelt tõusvate trossidega ja võib kutsuda lapsi (ja mitte ainult)
neid pidi üles turnima. Ei pruugi olla turvaline.
Töö jätkamise korral on vaja enim tegeleda ebasümmeetriliselt koormatud
masti kandevõime ja stabiilsusega. Idee teostamine vajab väga suurel
hulgal ühenduspunkte maapinnal, mis on küllalti töömahukas toiming.
Samuti on vaja tähelepanu pöörata trossivõrgustiku võimalikult ohutule
kasutamisele.
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LT
NNA POO
ELGURA

N

VAADE P

MAST D

h.min = +6.5 m
h.max = +31 m

MAST C
h.min = +6 m
h.max = +30.5 m

VAADE P

ELGURA

NNA POO

LT

TN

h.min = +6 m
h.max = +30.5m

LE
SÕ

MAST B

MAST A

h.min +4.5 m
h.max +33.5 m

"Suur pilt - võrgustumine"
Töö nimi
R.Kukk, G.Daut, M.Puidak
Autorid
Joonise nimetus ASENDISKEEM

Mõõtkava

M=1:2000
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SÕLE TN

VAADE PELGURANNA POOLT

29 m

24.5 m

±0.00
MAST D

MAST C

MAST B

MAST A

"Suur pilt - võrgustumine"
Töö nimi
Autorid
R.Kukk, G.Daut, M.Puidak
Joonise nimetus VAATED
Mõõtkava

M=1:200 / M=1:1000
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MAST A

MAST C

MAST B

MAST D

Töö nimi
"Suur pilt - võrgustumine"
Autorid
R.Kukk, G.Daut, M.Puidak
Joonise nimetus PLAANID
Mõõtkava

M=1:200
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LISAMINE – PUHASTAVAD PILVED
Autorid: Simon Eiland, Malin Hilding, Loora Orav, Helen Rebane

Insener Heiki Meose kommentaar

Töögrupp tegeles Putukaväilal asuvate kõrgepingeliini mastide
rekonstrueerimisega ning nende funktsiooni uuendamisega läbi olemas
olevate mastide konstruktsioonidele uute mahtude lisamise. Esmane idee
oli paljundada mastide külgedel asuvaid rombe nii, et neist tekiksid niiöelda pilved. Pilved asuvad enamasti mastide keskel ning ainult väheses
osas ulatuvad parameetrist välja, nii vabanemise lisakonstruktsiooni
vajadusest pilvi toetada.

Mastid on jäänud praktiliselt algseteks ja nendele on lisatud
teraskonstruktsiooni kolmnurki, millest on eri kõrgustel moodustatud
„pilved“. Jääb arusaamatuks, kuidas lisanduvad konstruktsioonid
kinnituvad olemasolevate külge. Kas neil mingi omavaheline seos või
puudub see üldse ehk vanad mastid on dekoreeritud selliste lisandustega.
Aluskonstruktsioon talub kindlasti lisatavat ja selles mõttes on idee
kindlasti probleemitult teostatav.

Kõik pilved on kaetud erinevate samblike ning taimedega, mis reageerivad
õhusaastele. Nii on meie pilved kui otsesed indikaatorid inimtegevusele
ja sealt tulenevale saastele. Samas toimivad need taimed ka õhu
puhastajatena. Pilved ise on ehitatud peenikestest metallrennidest, kuhu
sisse saab taimi istutada. Samuti pääseb vihmavesi mööda neid renne
taimedeni.

Töö jätkamise korral on vaja lahendada „pilvede“ konstruktsioon ja nende
liitmine olemas olevate mastide konstruktsiooniga. Sõlmi lahendades võib
selguda tehnilisi probleeme, mis praegu välja ei paista.

Igal mastil asuvad pilved eri kõrgustel. Kõige madalamad pilved, mis
puudutavad maad, tekitavad endas huvitava ruumielamuse ja toimivad
ühtlasi taimeõppe klassina. Poole masti peal asuvad pilved on mõeldud
päiksevarjudena, mille alla saab asetada nii puhke kui ka mängunurki.
Kõige kõrgemal asetsevaid pilvi saavad kasutada näiteks linnud oma
puhkepaikadena. Eri kõrgustel asetsevad pilved annavad ka aimu, kuidas
õhusaaste erinevatel kõrgustel muutub.
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MAST D

h.min = 6.5 m
h.max = 31 m

MAST C
h.min = 6 m
h.max = 30.5 m
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h.max = 30.5m
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MAST B

MAST A

h.min +4.5 m
h.max +33.5 m

"Lisamine - puhastavad pilved"
Töö nimi
H.Rebane, M.Hilding, L.Orav, S.Eiland
Autorid
Joonise nimetus ASENDISKEEM

Mõõtkava

M=1:2000
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SÕLE TN

VAADE PELGURANNA POOLT

29 m

24.5 m

±0.00
MAST D

MAST C

MAST B

MAST A

"Lisamine - puhastavad pilved"
Töö nimi
H.Rebane, M.Hilding, L.Orav, S.Eiland
Autorid
Joonise nimetus VAATED

Mõõtkava

M=1:200 / M=1:1000
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MAST A

MAST C

MAST B

MAST D

"Lisamine - puhastavad pilved"
Töö nimi
H.Rebane, M.Hilding, L.Orav, S.Eiland
Autorid
Joonise nimetus PLAANID

Mõõtkava

M=1:200
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DEKONSTRUKTSIOON – REKOMBINEERITUD TIHEDUS
Autorid:Katerina Laansoo, Sander Sinnep & Mathilda Viigimäe
Käesolev projekt tegeles eelkõige elektrimastide de- ja
rekonstrueerimisega. Grupi idee sai alguse erineva geomeetria
otsimisega, kombineerimisega ning loodud süsteemide
kordamisega, mis lõpuks leidis visuaalse väljundi tekkinud geomeetria
näol. Visuaalselt saadud kujundeid kombineeriti nii neljandikpõhimõtte
kordamisega, saadud mastide tiheduse muutmisega ning posti
moonutamisega, mis kujutas endas kinnituskohtade liigutamist masti
konstruktsioonis.
Lõplik projekt kujunes välja kasutades nii tiheduse muutmist kui ka masti
moonutamist. Putukaväila neli masti on kõik moonutatud erinevalt mida mere poole liikudes, seda abstraktsemaks ja vähem ära tuntavaks
masti vorm muutub. Mastid kaotavad sekkumise teel oma tehisliku
välisilme ning sulanduvad ühte ümbritseva loodusega, muutudes
inimsõbralikumaks.
Esimene, kõige kõrgem mast (MAST D), kujutab endas peaaegu
moonutamata tervikut, millele annavad tihedust lisatud platvormid, kuhu
pääsevad ainult julgemad ja suuremad ronijad. Teine mast (MAST C)
Sõle tänava ääres on säilitanud veel kogu oma pikkuse, kuid enamik
sirgeid talasid on asendatud moonutatud moodulitega - endine mast
oleks justkui välja venitatud igast võimalikust kohast. Mastile on
lisatud kolm treppidega ligipääsetavat platvormi. Kolmas mast (MAST
B) on oma välisilmes kaotanud pool mastist ning muutunud üsnagi
tundmatuks, säilinud on vaid masti alumine osa, mida on moonutatud
konstruktsioonilises vaatepildis maksimaalselt. Kõige viimane,
merepoolseim mast (MAST A), pole oma välisilmes üldse enam masti
moodi, kus pool konstruktsioonist on keeratud pahupidi ja moonutatud
maksimaalselt. Antud uus mast on alt kitsam ning ülalt laiem, mis
võimaldab tekitada igale võimalikule kohale erinevaid tasandeid
inimkasutuseks.

millele aitavad kaasa erinevad platvormid ning tasandid kõigi nelja masti
juures. Mastide valgustuse osa poole pealt on rõhutatud just platvormide
asukohti, mis muudaksid hämaras olemise mõnusamaks. Moonduvad
mastid ärataks tähelepanu ka möödujates ning kutsuksid ala avastama, et
näha, mis selle teekonna jätkudes mastidega juhtub.
Insener Heiki Meose kommentaar
Idee selgitus on loogiline ja konstruktsioonilt arusaadav – Sõle tänavast
kaugenedes algne sõrestik moondub üha enam ja lõpuks peaaegu
tundmatuseni. Samas on säilinud algne konstruktsiooniidee, kus ruumilise
konstruktsiooni moodustavad tasapinnalised kolmnurgad. Kolmnurk on
teatavasti kujupüsiv moodustis, mida ei saa teiste hulknurkade kohta
öelda. Kuna puuduvad algsed liinikaablid, siis tekkivad kehandid ei pea
olema enam sümmeetrilised. Tekkivad väljasopistused muudavad masti
hoopiski millekski muuks. Samas ei ole kahtlust ühegi posti stabiilsuses
ja püsivuses.
Koormuse mastile tekitavad uued pinnad, mis on tuuletakistuseks ja
pinnad, millel saavad inimesed liikuda. Sellega on vaja arvestada.
Töö jätkamise korral on vaja esmalt teha insenerarvutused muudetud
konstruktsioonide soovitud kandevõime ja püsivuse tagamiseks.
Põhimõtteliselt on idee realiseeritav ilma muudatusteta.

Funktsiooni osas leidis töögrupp, et taolised massiivsed maamärgid
Putukaväila pargis erilisemat funktsiooni ei nõuagi ning toimiksid hästi
inimeste jaoks olemis-, ronimis- kui ka lihtsalt istumisalana,
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"Dekonstruktsioon - rekombineeritud tihedus"
Töö nimi
M.Viigimäe, S.Sinnep, K.Laansoo
Autorid
Joonise nimetus ASENDISKEEM

Mõõtkava

M=1:2000

29 / 31

SÕLE TN

VAADE PELGURANNA POOLT

29 m

24.5 m

16 m
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"Dekonstruktsioon - rekombineeritud tihedus"
Töö nimi
M.Viigimäe, S.Sinnep, K.Laansoo
Autorid
Joonise nimetus VAATED

Mõõtkava
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MAST A

MAST C

MAST B

MAST D

"Dekonstruktsioon - rekombineeritud tihedus"
Töö nimi
M.Viigimäe, S.Sinnep, K.Laansoo
Autorid
Joonise nimetus PLAANID

Mõõtkava

M=1:200
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