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JUHIS ÕPETAJALE 

Tunni eesmärk on panna noori mõtlema millises ruumis nad igapäevaselt liiguvad, 
millest koosneb avalik ruum eelkõige nende kooli ümbruses. 
Milliseid tegevusi on seal võimalik läbi viia ja milliste muudatuste abil saaks 
kasutust muuta mitmekesisemaks ning erinevatele vanusegruppidele sobivamaks. 

Paluge õpilastel teha videoloengut kuulates märkmeid ning üles tähendada vihjed, 
millised omadused võiksid olla ühel heal avalikult kasutataval ruumil ja mis muudab 
ruumi inimesele mugavaks ning meeldivaks. 

Peale videotundi keskenduge oma kooli ümbruse analüüsile. Seejuures on abiks Tööleht 1. 
Võite eelnevalt juba kooli google kaardilt üles otsida, et saaksite kergemini visandada 
kooli asukoha ning fantaasiaülesandeks jääks rohkem aega. 

Kui olemasolev olukord selge, võtke ette Tööleht 2 ning paluge õpilastel kavandada oma 
kooli juurde mõni ruumiline olukord või element, mis muudaks õues aja veetmise põnevamaks. 
Oluline on kaasata kõiki vanusegruppe, eelkoolist gümnaasiumini, hoides meeles ka 
õpetajad, lapsevanemad ja vanavanemad (kes samuti aegajalt kooli juurde satuvad). 
Visandi tegemisel tuletage noortele meelde, et arvestaksid inimese suurusega. 
Võib inimese kuju joonisele lisada.  

Töölehti võib täita ka mitmekesi, 2-3 kaupa gruppides. 

Tunni lõpus jätke veidi aega, et saaksite noorte ettepanekud üle vaadata ja koos läbi arutada. 

Kui selle teemaga tegelemiseks on rohkem aega ja tahtmist, või saate järgmisel tunnil 
sama teemaga jätkata, võivad õpilased kavandatud ruumilise objekti kohta meisterdada maketi. 
Kasutada võib lihtsat plastiliini või veidi paksemat paberit. Oluline oleks oma mõtet ruumiliselt 9
"kontrollida". Paluge mõelda maketi tegemisel ka sellele kui suur on inimene selle objekti juures, 
et maht oleks selgemini tajutav ja proportsioonis. 

Lisaks võite uurida EV100 raames Arhitektide Liidu poolt korraldatud ideevõistluste 
"Hea avalik ruum" tulemusi. Projekti käigus korraldati arhitektuurivõistlused, 
mille abil korrastatakse 15 Eesti väikelinna keskväljak, peatänavad või nende ümbrus.

Otsige teie koolile lähemal olevate linnakeskuste ideelahendusi ja arutage õpilastega koos, 
kuidas need piirkonnad võiksid lähiajal muutuda. 
Rohkem infot siit lingilt:   http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/

Avaliku ruumi põhimõtteid ja inimese osa linnaruumis on väga lihtsas ja arusaadavas keeles 
selgitatud ka raamatus Jan Gehl 9Linnas inimestele9 (eesti keeles välja antud 2015.a). 

Soovime teile põnevaid arutelusi avaliku ruumi teemadel! 
Arhitektuurikooli õpetajad


