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SISSEJUHATUS 

 

 

„Sul peab olema enda jaoks aega.1“ 

- Fred Jüssi 

 

Oma bakalaureusetöös uurin ja mõtestan raudteeäärset ooteplatvormi koos seda ümbritseva 

maastikuruumiga läbi kasutaja kogemuse. Minu lahenduse eesmärk on reisijate 

ootamistingimusi parandada, nii et reisirongi oodates ei kogetaks ebamugavusi. Ma tuginen 

oma isiklikule kogemusele ja läbiviidud uuringutele perrooni kasutajate seas. Teoreetilise 

uurimuse praktiline väljund on minupoolne ruumiline lahendus rongi ootealale, mille juurde 

kuulub ajalooline jaamahoone Lehtses koos seda ümbritseva maastikuga. Perroonile lisanduv 

asukohaspetsiifiline sekkumine loob seni avastamata tähendusrikkust rongi ooteajale, 

võimaldades iseenesega kohanemist läbi näilise tegevusetuse ja nii mõningategi argiste 

tähenduste tühistumise.  

Uurimust läbi viies huvitas mind, millest tunnevad puudust rongitranspordi kasutajad 

perroonil viibides ja kas siseruumi mugavustega ooteala puudumist võiks asendada 

asukohaspetsiifilise sekkumisega, mis lähtub maastiku eripärast ja juba olemasolevatest 

elementidest? Minu soov on luua ruum, kus aeg, mis kulub ootamisele, möödub märkamatult 

ja meeldivalt kuni rongi saabumiseni. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 J. Tootsen, Fred Jüssi. Olemise ilu. Taska Film. 2020. 
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Valitud teemast 

 

Raudtee kehastab hästi inimese kaksikloomust: soovi olla korraga paikne ja teel.2 Eestis on 

reisirongiga reisimine aina kasvavas trendis.3 Paljud kasutavad reisirongi teenust aastaringselt 

oma igapäevaste töökohustuste ja muude olmeliste toimingute tarbeks, kui ka hooajaliselt 

siseriiklikuks turismiks. Seda kõike võimaldab tiheda raudteevõrgustiku olemasolu  Eestis. 

Rongide peatumiskohtadest kujunevad rongitranspordi kasutajate teekondi ühendavad 

sõlmpunktid – perroonid. Perrooni põhiolemus on funktsionaalne – turvareeglitele vastav ala, 

mis võimaldab nii rongi peale kui ka rongilt maha pääsemist. Rongi ootamiseks kuluv aeg 

perroonil oleneb sellest, kui palju varem keegi kohale tuleb. Küsitlusest selgus, et tavaliselt 

jõutakse ooteplatvormile 2–10 minutit enne rongi saabumist. Ooteaeg kätkeb endas erinevaid 

tegevusi ja emotsioone, mis võivad alateadlikult mõju avaldada ka edaspidiseks. 

Ühiskonnana oleme siiani möödunud sajandi elustiililiste põhimõtete mõjusfääris. 

Modernismi ja kapitalismi füüsiline vorm keskkonnas küll taandub, kuid mentaliteet veel 

säilib.4 Näiteks oma vaba aega planeeritakse rohkem vabas õhus ja looduskeskkonnas teades, 

et see toetab töökvaliteeti5 ehk eesmärgiks polegi mitte kvaliteetaeg, vaid hilisem tööalane 

areng ja kasum. Toimub peatumatu „edasi“ liikumine ilma, et mõeldaks sellele, kuhu on soov 

jõuda ja milliseks kujuneb teekond.  

Inimestena teadvustame aega sündmuste kaudu. Selleks, et tunneksime maailma reaalsena, 

peab pidevalt midagi toimuma.6 Ooteplatvormil asub aga peatus, kus inimene lõpuks ka 

peatub. 

                                                           

2  T. Õnnepalu, Teelolekumaja.  – Kohila valla ajaleht 19. XI 2016. 

3             K. Pihor, Euroopa Liidu struktuurivahenditest teostatud transpordiinvesteeringute mõju 

hindamine. Co-auth. K. Koppel. Poliitikauuringute keskus Praxis, 2017, lk 50, 

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/09/EL-strukt.vahend.-transpordiinvesteeringute-

m%C3%B5jude-hindamine.pdf (vaadatud 30. IV 2020). 
4  K. Vipp, Masu „süüdlasteks” on … loodusseadused. – Sirp 16, 23. IV 2010, 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/masu-sueuedlasteks-on-loodusseadused (vaadatud 29. III 

2020). 

5  G. Arro, ruumipsühholoogia loeng, 15. X 2018. Märkmed autori valduses. 

6  K. Kann, Lõbus Becketti tõlgendus. Co-auth. M.Kolk. – Sirp 34, 30. VIII 2019, 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus (vaadatud 18. II 2020). 

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/09/EL-strukt.vahend.-transpordiinvesteeringute-m%C3%B5jude-hindamine.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/09/EL-strukt.vahend.-transpordiinvesteeringute-m%C3%B5jude-hindamine.pdf
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/masu-sueuedlasteks-on-loodusseadused
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus
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Kuidas inimene ootab ja millisel viisil ta seda enda jaoks mõtestab? Millist tähendust suudab 

luua ooteala ümbritsev maastik selles viibijale?  Kas ooteaeg peab olema mõne tegevusega 

sisustatud või tuleks meil nimelt praktiseerida „mitte midagi“ tegemise meditatsiooni?7  

Isiklikult minule võimaldab raudteeühendus igapäevast õpingutega seotud elurutiini ning 

ooteplatvormil veedetud aeg on olulise tähendusega sellise rutiini rütmis – ooteplatvorm on 

PAUS. 

 

 

Struktuur  

 

Minu bakalaurusetöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoorias toetun erinevatele 

allikatele. Uurimuse käigus tutvusin lähemalt erinevate raudteeäärsete ooteplatvormide 

ülesehitusega, analüüsisin nende paiknemist maastikul ja tutvusin ümbritseva hoonestusega. 

Reisijate seas viisin läbi anonüümse küsitluse, et selgitada, millest tuntakse enim puudust 

perroonil. Intervjueerides mõningaid regulaarseid rongiliiklejaid tahtsin mõista, millised 

käitumismustrid ja emotsioonid kipuvad selles olukorras korduma. Küsitlesin ka hetkel Eestis 

olemasolevate raudteeäärsete ootealade eest vastutavat arhitekti Ra Luhset, et tema 

arhitektuuribüroo poolt loodud ooteplatvormide disaini kujunemisloo tagamaad mõista.  

Kirjandusest uurisin, kuidas teised autorid sarnaseid „seisaku“ olukordi kirjeldavad ja 

milliseid seoseid loovad keskkonnaga.  

Bakalaurusetöö praktilises osas võtsin arvesse uuritavate ootusi ooteala erinevatele 

võimalustele, nagu külma tuule ja vihma eest varjumise võimalus, palavuse eest varju 

leidmise võimalus kui ka liiga lähedalt mööda kihutavast kiirrongist distantseerumise 

võimalus. Ooteala lahendamiseks valisin Lehtse rongipeatuse Lääne-Virumaal, mis on ka 

minu kodukoha peatus ja ruumilise sekkumise idee pakun välja siinsele vanale raudteejaama 

hoonele. 

 

                                                           

7  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing. Co-auth. O.Löfgren. University of California 

Press, 2010, lk 19. 



8 

 

1. OOTEPLATVORMID 

 

„… for people just waiting. 

Waiting for a train to go 

or a bus to come, or a plane to go 

or the mail to come, or the rain to go 

or the phone to ring, or the snow to snow 

or the waiting around for a Yes or No 

or waiting for their hair to grow. 

Everyone is just waiting.8“ 

 

- Dr. Seuss 

 

 

1.1 Ooteplatvormi tähenduslikkus 

 

Raudteetrasside lähikonnas elab 80% Eesti elanikkonnast.9 

 

Tänaste ruumiliste arengute aluseks on koridoriline linnaruum. Koridorilise arengu 

strateegia tähendab, et perspektiivsed arengualad asuvad linnadevaheliste raudteede 

ääres.10 Reisirongi kasutajad moodustavad omavahel kogukonna, kes on pidevas 

liikumises tänu raudtee niidistikule ja tihedas kontaktis läbi ühise ruumi. Rännaku hoovus 

                                                           

8  Dr. Seuss, Oh The Places, You’ll Go!. New York: Penguin Random House, 1990, lk 36.  

9  V. Kaasi, Tallinnast välja! nägemus Tallinna lähialade arengust 2030+. Co-auth. A.Alver, 

jne. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2012, lk 26. 

10  V. Kaasi, Tallinnast välja! ..., lk 16. 
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viib neid läbi maastiku11, mida samm-sammult täidab ootus. Areng suundub teede 

ümbrusesse ja sõlmpunktidesse.12 Raudteeäärsed perroonid pakuvad füüsilisel kujul 

avalikku platvormi, läbi mille võiks avaneda võimalus kohaliku eripära esile toomiseks. 

Maailm, kus areneb tihe transpordivõrgustik, mis koosneb samuti asustatud ruumidest, 

pakub uue objekti, mille puhul tuleks kõigepealt hinnata selle enneolematuid mõõtmeid 

ning alles siis mõtelda, missugust pilku sellele võiks kohandada.13 Perroon on 

sihtotstarbeline avalik ruum, mille olemasolu, positsioon ja avatus võimaldavad liikuvust, 

sotsialiseerumist ja hingetõmbepausi. Sellised massilise reisimise infrastruktuuri 

ristmikud, ka nt bussipeatused ja lennujaamad, suudavad treenida punktuaalsust, 

kannatlikkust ja empaatiavõimet.14 

 

 

1.2 Analüüsitavate peatuste valik (ill 1) 

 

Lähemalt uurimiseks olen valinud idasuunal suunduvate rongiliinide Tallinn – Aegviidu 

ja Tallinn – Tapa peatuste perroonid, mis paiknevad linnapiirist väljas. Viimased neli 

aastat on mul möödunud neist paikadest igapäevaselt rongiga möödudes. Sellel 

trajektooril asuvad erimastaabis asustusega asulad nagu Tapa linn (5433 el-d), Aegviidu 

alev (706 el-d), Lehtse alevik (383 el-d) ja Jäneda küla (353 el-d).15 Elroni andmetel on 

2019 aasta esimese kuue kuuga tehtud Elroni rongidega ligi 4,1 mln sõitu ehk 5% rohkem 

                                                           

11  N. Matsuura, Train Spotting. – Tokyo Art Beat 14. III 2009, 

http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2009/03/train-spotting.html (vaadatud 30. III 2020). 

12  V. Kaasi, Tallinnast välja! ..., lk 15. 

13  M. Augé, Kohad ja mittekohad. Bibliotheca Controversiarum, 1992, lk 77–78. 

14  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 35. 

15  Eesti Statistika andmebaas (edaspidi SA), https://www.stat.ee/67696. Eesti linnade ja valdade 

liit, https://www.elvl.ee/elanike-arv (vaadatud 12. IV 2020). 

http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2009/03/train-spotting.html
https://www.stat.ee/67696
https://www.elvl.ee/elanike-arv
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Illustratsioon 1. Ooteplatvormid Eesti kaardil ja analüüsitavate valik 

 

kui mullu samal perioodil.16 Enim on Eestis nõudlus kasvanud Tartu ja Narva liinidel,17 

mille mõlema raudteetrassi ristumispunktiks on Tapa linn. Viimastel aastatel on nii 

majanduskasv kui ka sisseränne Tapa linnas ja selle lähistel tõusnud märgatavalt.18 

Mõlemat soodustab nii Tapa vallas asuv sõjaväelinnak kui ka mugav ja kiire 

raudteeühendus.  

 

 

1.3 Rajatise ja ümbruskonna analüüs 

 

29. – 30. jaanuaril 2020. aastal tehtud uuringu käigus külastasin üheksat raudteepeatust 

Tallinn – Aegviidu ja Tallinn – Tapa liinil: Aegviidu, Lahinguvälja, Kehra, Raasiku, 

                                                           

16  Elroni koduleht, https://elron.ee/esimese-poolaastaga-ule-nelja-miljoni-rongisoidu. (vaadatud 

12. IV 2020). 

17  Sama eelneva allikaga. 

18  SA, https://www.stat.ee/ppe-52759 (vaadatud 12. IV 2020). 

https://elron.ee/esimese-poolaastaga-ule-nelja-miljoni-rongisoidu.
https://www.stat.ee/ppe-52759
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Aruküla, Lagedi, Nelijärve, Jäneda ja Lehtse (järjestus külastusaja järgi). 16. veebruaril 

teostasin uurimuse Tapa raudteepeatuses.  

Arhitekt Anne Tederi projekteeritud rongipeatuste ootealade lahendus on loodud 

tüüpprojektina ning konstrueeritud kindla disainiga moodulitest, mis olenevalt 

ümbritsevast maastikust ja elanikkonna arvust võimaldavad mahu ja paiknemise 

varieerumise võimalust. Platvorm on raudbetoonist ca 800mm kõrgusele tõstetud pind, 

millele pääseb mööda asmestikku või kaldteed, enamasti mõlemast perrooni otsast, va 

lühemate perroonidega peatustes, nagu näiteks Lahinguvälja, Nelijärve ja Jäneda, kus 

ligipääs paikneb vaid perrooni ühes otsas. Enamusel analüüsitavatest paikadest asuvad 

kaks paari raudteerööpaid mõlema sõidusuuna perroonide vahelisel alal. Sellistel juhtudel 

on perroon avatud vaid rongile ligipääsetavast küljest ja vastasküljel paikneb piire. 

Erandiks on Aegviidu, Tapa ja Lagedi peatused. Aegviidus kui ka Tapal toimub rongi 

sisenemine perrooni ühelt või teiselt küljelt, seega piirded puuduvad. Tapal asuv 

ajalooline vaksal on unikaalne näide nn saarvaksalist, kus jaamahoone paikneb 

rööpapaaride vahel.19 Lagedil paikneb vaid üks ooteplatvorm, mis pakub mõlemas 

sõidusuunas liikuvatele rongidele peatust – perroonile ligipääs toimub tunnelit läbides 

platvormi mõlemast otsast.  

Ootealal asuvate objektide loend on tagasihoidlik (ill 2). Sinna kuuluvad infotahvel, üks 

kuni kaks prügikasti, istme funktsiooniga valgustid ja varjualune, mille toestus on loodud 

täitma nii seina kui ka istme eesmärki. Mõlemalt poolt rongile ligipääsu võimaldavad 

perroonid on 4.5m ja ühelt küljelt piirdega suletud perroonid on 3m kuni 4,5m laiad. 

Objekti füüsiline piire järgib tugevalt rangeid nõudmisi, mida ohtlikus piirsituatsioonis 

tuleb täita. Olemuselt seisab rajatis kui sümboolne maamärk: „Varikatus ei olegi nagu 

arhitektuur vaid pigem raudtee infrastruktuuri osa.“20  

Aegviidu ja Kehra peatustes on vanad raudteejaama hooned restaureeritud ning 

kasutusele võetud. Aegviidu restoran Vana Vaksal asub ooteplatvormist 200m kaugusel 

ja on avatud vaid eratellimusel. Kohaliku toidupoe kaugus perroonist on 100m. Kehra 

raudteejaama muuseum asub ooteplatvormist 15m kaugusel, on avatud kella kümnest 

                                                           

19  M. Jänes, Raudteearhitektuuri ajaloost ja säilitamisest. Co-auth. M.Loit. Tallinn: 

Muinsuskaitseamet, 2006, lk 5. 

20  R. Luhse, intervjuu. Küsitles autor, 20. II 2020. Lindistus autori valduses. 
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Illustratsioon 2. Raudteeäärse ooteplatvormi elemendid 

 

hommikul kuni kella viieni õhtul ja piletihinnaks 5 eurot. Tapa raudteejaama peahoone on 

kultuurimälestiseks tunnistatud21 ja ka Lehtse raudteejaama hoone on muinsuskaitse all 

olevate mälestiste registris.22 Mõlemad hooned seisavad hetkel suletuna ja kasutuseta 

ning ootavad omavalitsuse initsiatiivi. Omavalitsused loodavad saada selleks aga riigi 

poolset rahalist abi.23 

 

 

1.4 Küsimus ootajale 

 

Tehes lähemalt tutvust uute raudteeäärsete ooteplatvormide disaini ja kujunemisloo 

ajenditega, soovisin välja selgitada ka kasutajate endi isiklikud tähelepanekud. Otsustasin 

esitada perroonil viibijatele vaid ühe konkreetse küsimuse: „Millest tunned puudust 

perroonil? / Чего тебе не хватает на перроне? / What do you long for on the platform?“. 

Tahes probleemi püstitust serveerida oma kaasootajatele võimalikult atraktiivselt ja ilma 

liigse survestuse ja väliste mõjutajateta, koostasin veekindla trükisena interaktiivsed 

plakatid (ill 3). Tutvustasin Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lillesile 

plakatite ohutut kinnitust perroonil asuvate istme funktsiooniga valgustite postide pinnale. 

Sain nõusoleku paigaldada küsitlus väljavalitud peatustes. Küsitluste sihtkohtadeks 

                                                           

21  Riigi Teataja Seadus (edaspidi RTS), https://www.riigiteataja.ee/akt/320062017007 

(vaadatud 12. IV 2020). 

22  M. Jänes, Eesti Raudteejaamade inventariseerimine. Co-auth. U. Oja. Muinsuskaitseamet, 

2004, https://register.muinas.ee/ftp/MKA%20inventeerimine/Raudteearhitektuur2004.pdf (vaadatud 

17. IV 2020). 

23  B. Pere, Omavalitsused ootavad jaamahoonete ostmisel riigilt rahalist abi. ERR, 11. VII 

2019, https://www.err.ee/960808/omavalitsused-ootavad-jaamahoonete-ostmisel-riigilt-rahalist-abi 

(vaadatud 12. IV 2020). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/320062017007
https://register.muinas.ee/ftp/MKA%20inventeerimine/Raudteearhitektuur2004.pdf
https://www.err.ee/960808/omavalitsused-ootavad-jaamahoonete-ostmisel-riigilt-rahalist-abi
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Illustratsioon 3. Küsitluse ülespanek Aegviidu perroonil, 27. II 2020 

 

valisin Kehra, Aegviidu ja Tapa peatuste perroonid  reisijate arvu tõttu.  Nii Kehra kui ka 

Aegviidu peatusesse paigaldasin 27. veebruari hommikul kokku kolm postrit koos 

veekindla markeriga –  pealinna sõidusuunale kaks ja vastasuunale ühe. Aegviidu 

perroonidel püsisid plakatid kuni 2. märtsini, kuni need maha võtsin. Kehrasse 

paigaldatud postrid rebiti seintelt maha eeldatavasti 29. veebruari hilisõhtul. Suheldes 

kahe Kehra elanikuga kirja teel, sain fotomaterjali ühele plakatile märgitud vastustest 28. 

veebruari seisuga ning kinnitust, et 29.veebruari pärastlõunal olid plakatid veel alles.24  

4. - 7. märtsini eksponeerisin plakateid Tapa peatuses, kaks Tallinn-Narva liini perroonil 

ja kaks Tallinn-Tartu liini perroonil. Lisaks esitasin sama küsimuse individuaalsetes 

intervjuudes Lehtse perroonil viibijatele ja oma facebook’i lehel. 13. märtsil panin 

viimase küsitluse lukku.  

 

 

 

                                                           

24  Kehra elanik 1 ja 2, meilivahetus, 4. – 5. III 2020. 
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1.5 Andmetöötlus 

 

Tulemus näitab, et perrooni kasutajate soovide hulgas on tugevalt ülekaalus 

elementaarsed vajadused nagu tuulevari (30 vastanut), vihmavari (21 vastanut), 

elektrooniline infotahvel (7 vastanut) ja soojad-kuivad-puhtad istmed (6 vastanut), mida 

kõike praegused perroonid ebaefektiivsel viisil üritavad pakkuda. Mõningatel juhtudel 

tunti puudust ka kioskist (5 vastanut), soojast siseruumist (4 vastanut) ja kultuurilisest 

meelelahutusest (3 vastanut). Kuna kõne all olevatel perroonidel on ooteaeg enamusel 

juhtudel lühike (2–10minutit)25, siis vajadus meelelahutuse järgi ei tõuse esile. 

Tuulevaikus on aga meie klimaatilises olukorras ülioluline ja sestap on tähtsad ka ehitised 

ja haljastus, mis seda tuulevaikust loovad.26 Peatükis 1.2 kirjeldasin Aegviidu ja Kehra 

vanade jaamahoonete kasutuse hetkeseisu. Elementaarseid rongi ootaja vajadusi ei 

rahulda neist võimalustest ükski. Kehras paikneb jaamahoone küll perrooni lõpus ja selles 

asuvad kohvik kui ka muuseum võiksid sooja pelgupaika rongi ootajale pakkuda, aga 10 

minutiga pole võimalik ei pizzalõiku tellida ja ära süüa ega ka muuseumi külastada. 

Lisaks panevad mõlemad võimalused inimese sundtarbimise olukorda. Aegviidus asetseb 

vana jaamahoone perroonidest liiga kaugel, et seda saaks ootaja ebamugavas olukorras 

kasutada. 

 

 

1.6 Perroon ja maastik 

 

Laiema haardega maastiku vaatluse viisin läbi oma kodukoha Lehtse ooteplatvormi 

ümbruses (ill 4). Aleviku asustatud alade ja tänavate hargnemisele annavad struktuuri 

kaks suuremat peateed: Tapa-Lehtse-Jäneda maantee ja Käravete-Lehtse maantee. Nende 

                                                           

25  Lehtse perroonil viibijad, intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. III 2020. Lindistused autori 

valduses. 

26  T. Paaver, Tuulevari. – Ehituskunst 59, 25. IV 2018, lk 145. 
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 Illustratsioon 4. Ooteplatvormi ümbritsev maastik 

 

 

Illustratsioon 5. Lehtse aleviku kaart 
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kahe tee ristumisest tekkinud T-kujulist maastikujaotust läbib raudtee horisontaalset sirget 

pidi ida-lääne ilmakaarte teljel (ill 5). Tapa jääb ida suunale, kust päike tõuseb ja Tallinn 

ning Aegviidu jäävad lääne suunda, kus päike loojub. Raudtee lõik moodustab alevikus 

päikesekoridori, mida soodustab põllumaadega ümbritsetud tasapinnaline haljasala. 

Tugevat tuult vaigistavad loode suunast Läste ja kagu suunast Pruuna külade metsamaad. 

Sellegipoolest toimib päikesekoridor pahatihti ka tuulekoridorina. Raudteest põhja poolel 

asub Tallinna suunaline ooteplatvorm ja raudteega põiki olev kasutuseta vana 

raudteejaama hoone.27 Olen märganud, et kohalike seas toimub pealinna suunas liikumist 

igapäevaselt rohkem, seega Tallinna perroonil viibitakse sagedamini. Tapa, Tartu ja 

Narva sihiga perroon võtab pigem regulaarselt vastu pealinnast tagasi pöördujaid 

tööpäeva lõpus. Sel põhjusel otsustasin luua ruumilise lahenduse Lehtse-Tallinna suuna 

ooteplatvormi ümbrusesse. Ooteplatvormi ja endise raudteehoone vahele jääb 6m. 

Perrooniga paralleelselt, ca 2m distantsilt,  jookseb vana osaliselt lagunenud asfalttee, 

mida teiselt küljelt piiritleb kontpuu hekk. Raudteehoonest paremale, kontpuu heki taha 

jääb kümmekond vahtrapuud, mis kasvavad teineteisest umbes pooleteise kuni nelja 

meetrise vahega. Raudteehoone taha jääb tühi plats, millest edasi asuvas tihnikus 

kasvavad lisaks vahtrale ka tammed, kased, pärnad, kuused ja mõni metsik õunapuu. 

Hoone ja metsatukk pakuvad head varju tugevama tuule korral ning intervjuudest tuli ka 

välja, et kiirrongide möödumisel suunduvad mitmed perrooni kasutajad kas kontpuu heki 

või raudteehoone taha, et vältida ebamugavat, kiirrongi kiirest liikumisest tingitud 

tuulehoovust.28 Lehtse perroon on 100m pikk, varieeruvalt 3m ja 4,5m lai, raudtee poolelt 

0,8m kõrge ja raudteehoone ning haljastu poolelt 0,35m kõrge. Vaatamata madalale 

astmele on perrooni metsatuka poolne külg siiski piirdega suletud ning ootealale pääseb 

vaid ühest või teisest otsast. Kümne kraadine kallak algab raudteehoone esiküljega samalt 

joonelt ning lõppeb 4,5m pärast algpinnasest 0,7m madalamal. Erinevalt perrooni juurde 

kuuluvatest elementidest, mis seavad piiranguid ja määravad ette kindla funktsiooniga 

kasutusala, on ümbritsev maastik ja sellel asuv vana raudteehoone kui uusi lahendusi 

                                                           

27  M. Jänes, Eesti Raudteejaamade inventariseerimine, 

https://register.muinas.ee/ftp/MKA%20inventeerimine/Raudteearhitektuur2004.pdf (vaadatud 17. IV 

2020). 

28  Lehtse perroonil viibijad (Anniki ja Aljona), intervjuu. Küsitles autor, 1. – 2. III 2020. 

Lindistused autori valduses. 

https://register.muinas.ee/ftp/MKA%20inventeerimine/Raudteearhitektuur2004.pdf
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inspireeriv lõuend. Hea avalik ruum toimib katkematu võrgustikuna ja toetab samaaegselt 

nii argist liikumist, uitamist, avastamisrõõmu kui ka suhtlust.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29  T. Ong, Arhitektuur, mis kutsub liikuma. Co-auth. R. Kozer. Maja 94, 2018, lk 64. 
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2. SIHTPUNKT LEHTSE 

 

 

2.1 Ajalugu 

 

Lehtse aleviku elanikud on suuresti välja kasvanud kunagisest Lehtse turbatööstusasulast 

Rabasaares, mis asub 5km kaugusel praegusest Lehtse raudteepeatusest.30 1959 aastal 

tulekahjus hävinud vabriku asemele ehitati uus turbavabriku hoone praeguse 

raudteejaama lähistele, ca 300m kaugusele (ill 6), et vagonettide abil oleks toodangut 

hõlpsam riigiraudteele ümber laadida. Turbatööstus toimis kuni 1992. aastani.31 

 

 

Illustratsioon 6. Vaade endisele turbavabriku hoonele raudteeäärselt perroonilt 

                                                           

30  R. Viljat, Lehtse turbatööstusest Rabasaareni. Kuma, 2018. 

31  K. Jõgisaar, Rabasaare: küla, mis sündis ja hääbus koos Lehtse turbatööstusega. –  

Meediaportaal Bioneer, 27. XII 2012, https://bioneer.ee/rabasaare-k%C3%BCla-mis-s%C3%BCndis-

ja-h%C3%A4%C3%A4bus-koos-lehtse-turbat%C3%B6%C3%B6stusega (vaadatud 16. IV 2020). 

https://bioneer.ee/rabasaare-küla-mis-sündis-ja-hääbus-koos-lehtse-turbatööstusega
https://bioneer.ee/rabasaare-küla-mis-sündis-ja-hääbus-koos-lehtse-turbatööstusega
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2.2 Potentsiaalne positsioon 

 

Raudteel on olnud tugev mõju Lehtse aleviku arengu loos. Ühendus pealinnaga tõmbas 

endise Rabasaare kogukonna endale ligi ja nüüd meelitab uustulnukaid kaugemaltki. 

Kuigi vallal ei ole õnnestunud Rabasaare külal elu sees hoida32, on 1960ndatel aastatel 

turbatööstuse poolt alevikku ehitatud elumajad elanike järjekorraga ning 2km kaugusel 

asuv Pruuna mõisakool on saanud endale uue hingamise vanadekoduna.33 Asula, mis 

üritab väärtustada ja hoida oma pärandit ning millele raudteeühendus toob uut 

elanikkonda juurde, võiks nii möödujale kui ka peatujale olla  maamärgi tähendusega. Iga 

linn või alev, mis pole just vastloodud, ülistab oma ajalugu, esitledes seda mõne visuaalse 

tõmbenumbriga, mis on omamoodi visiitkaardiks.34 

 

 

2.3 Kasutaja 

 

Kohalikule elanikule on Lehtse raudtee äärse ooteplatvormi asukoht mugavalt 

ligipääsetav ja siia jõutakse enamasti jala.35 Rongitranspordi kasutajatele on perroonil 

viibimine rutiinne tegevus, mis hakkab moodustama igapäevaseid liikumismustreid ja 

ootamise koreograafiat.36 Siinne ehitatud keskkond toimib kui mitteverbaalne 

kommunikatsioon ja keskkonna tingimused kui tegevusolukorda suunavad vihjed.37 

                                                           

32  K. Jõgisaar, Rabasaare: küla, mis sündis ja hääbus koos Lehtse turbatööstusega. –  

Meediaportaal Bioneer, 27. XII 2012, https://bioneer.ee/rabasaare-k%C3%BCla-mis-s%C3%BCndis-

ja-h%C3%A4%C3%A4bus-koos-lehtse-turbat%C3%B6%C3%B6stusega (vaadatud 16. IV 2020). 

33  E. Klaas, Vald müüb mõisa maha – Virumaa Teataja 67, 06. IV 2017. 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20170406.2.7.1 (vaadatud 16. IV 2020). 

34  M. Augé, Kohad ja mittekohad, lk 69. 

35  Lehtse perroonil viibijad, intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. III 2020. Lindistused autori 

valduses. 

36  M. Augé, Kohad ja mittekohad, lk 59. 

37  T. Remm,  biosemiootika loeng, 06. III 2020. Märkmed autori valduses. 

https://bioneer.ee/rabasaare-küla-mis-sündis-ja-hääbus-koos-lehtse-turbatööstusega
https://bioneer.ee/rabasaare-küla-mis-sündis-ja-hääbus-koos-lehtse-turbatööstusega
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20170406.2.7.1
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Antropoloogilise määratluse järgi on selline koht geomeetriline. Tegu on joone, mitme 

joone ristumise ja ristumispunktiga – meile tuttavamas igapäevageograafias võiks 

kõnelda ühelt poolt teedest, telgedest või radadest, mis viivad ühest kohast teise ja on 

sisse tallatud inimeste endi poolt.38 Sellised kohad ongi aga inimeste kohtumispaigad, mis 

annavad edasi kogukonna identiteeti.39 Valdur Mikita on kirjutanud, et eestlasele ei olegi 

mitte nii tähtis elukoht, vaid hoopis olemise koht.40 Meeldiv olemise koht puudub 

enamuses minu uuritavatest rongipeatustes. Tapa rongiliiklejatele on avatud lähedal asuv 

bussijaama ootesaal kella seitsmest hommikul kuni kella seitsmeni õhtul. Lehtse peatuses 

halva ilma korral alternatiivne siseruumi võimalus rongi ootajale puudub. Ilusa ilmaga 

tähistab 24/7 ligipääsetav ooteplatvorm mitte ainult rongiühenduse vahendamise 

eesmärki, vaid ka kohtumispaika kohalikele noortele (ill 7), vaatamata Eesti Raudtee 

taotlusele luua platvorm, mis ei soodustaks niisama passimist.41 Atraktiivseks 

kogunemiskohaks on ka vana raudteejaama hoone taga asuv maastik. 

 

Illustratsioon 7. Kohalikud noored Lehtse ooteplatvormil vaba aega veetmas 

                                                           

38  M. Augé, Kohad ja mittekohad, lk 60. 

39  M. Augé, Kohad ja mittekohad, lk 39, 56. 

40  V. Mikita, Kukeseene kuulamise kunst. Välgi metsad, 2017, lk 15.  

41  R. Luhse, intervjuu. Küsitles autor, 20. II 2020. Lindistus autori valduses. 
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3. OOTEAEG 

 

 

„Tähenduste tühistumine – seisund, 

 kui ei toimu mitte midagi.42“ 

 

- Samuel Beckett 

  

Kohalikud Lehtse rongitranspordi kasutajad jõuavad perroonile tavaliselt umbes kaks 

kuni kümme minutit enne rongi saabumist. Siinses piirsituatsioonis, millele on 

eelnenud ja millele järgneb teadlik ja eesmärgipärane liikumine – jalutuskäik 

perroonini43 ja rongisõit – saab hetkeks hinge tõmmata. Arhitekt Eve Komp määratleb 

oma magistritöös sarnast nähtust linnaruumis järgmiselt: „Hingetõmbepaus, 

mõttepaus, kohvipaus, lõunapaus, puhkepaus, linnapaus... Paus võib inimese 

igapäevaelu rütmile vastukaaluks pakkuda teistsugust intensiivsust või tempomuutust 

liikumisel. Seda võimaldav ala on ühtaegu nii vaheruum, kus keskkond on 

üleminekufaasis, kui ka vaheaeg, mida saab siduda sotsiaalsete sündmustega“44. 

Selline ehitatud keskkond toimib ka kui mitteverbaalne kommunikatsioon ja 

keskkonna tingimused kui tegevusolukorda suunavad vihjed.45 Kui kaks või rohkem 

inimest „toodavad“ ruumi, siis tekivad sotsiaalsed rütmid, tihedused ja seosed.46 

Väikeasulas pakub ooteplatvorm edukalt võimalust juba tuttavatele inimestele 

omavahel kommunikeeruda47 ja perroonil alguse saanud suhtlus saab jätkuda ka 

rongisõidu ajal. Üksikute ootajate seas kerkib aga esile ärevus, ebamugavus ja 

                                                           

42  K. Kann, Lõbus Becketti tõlgendus. Co-auth. M.Kolk. – Sirp 34, 30. VIII 2019, 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus (vaadatud 18. II 2020). 

43  Lehtse perroonil viibijad, intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. III 2020. Lindistused autori 

valduses. 

44  E. Komp, Linnapausid. Maja 86, 2015, lk 14. 

45  T. Remm,  biosemiootika loeng, 06. III 2020. Märkmed autori valduses. 

46  G. Veskiväli, Kehaline ruum: Raudteekujast dünaamiliseks lineaarpargiks. Tallinn: Eesti 

Kunstiakadeemia, 2014, lk 22. 

47  Lehtse perroonil viibijad, intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. III 2020. Lindistused autori 

valduses. 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus


22 

 

ohutunne.48 Ooteala muudab mõned inimesed liigselt eneseteadlikuks, tekitades tunde 

justkui oleksid nad jälgimise all.49 Kui ooteaeg ei ole tegevusega sisustatud, 

kardetakse, et ooteala kaasviibijad mõistavad hukka tarbetut kohalolu.50 Lehtse 

perroonil kohalike rongiootajatega läbi viidud intervjuudest tuli välja, et rohkem kui 

kaks minutit ooteaega tuleb sisustada mõne tegevusega, näiteks telefoni näppida, 

muusikat kuulata, lugeda, pildistada või tuttava inimesega jutustada.51 Rootsis 

tegutsevate etnoloogia professorite Billy Ehni ja Orvar Löfgreni uurimustöö tõestas, 

et „ootamine“ hõlmab endas laia spektrit käitumismustreid ja emotsionaalseid 

reaktsioone.52 Ootamise koreograafia on väga mitmekülgne. Sõltuvalt olukorrast ja 

inimese iseloomust nad kas seisavad või istuvad, õõtsuvad ühelt küljelt teisele, 

toetuvad seinale, kükitavad, lamavad või jalutavad edasi-tagasi. Mõned inimesed ka 

vilistavad, ümisevad või sulgevad oma silmad.53 Rahuldades ja kohandades inimkeha 

füsioloogilisi kui ka emotsionaalseid vajadusi ruumis, saame luua tingimused, kus 

vaim puhkab ja mõte uitab. Ooteajaga kohanemine toimuks läbi zen-meditatsiooni 

arengu – oskus, mis on modernses ühiskonnas suurel määral olematuseni taandunud.54 

Tao ja Zen õpetuste praktiseerijad usuvad, et „mitte millegi“ tegemine on elutarkuse 

ja valgustatuse tunnus, mille sihiks on enesele maksimaalne oleviku teadvustamine ja 

hetkes elamine – ei mingit plaanide tegemist ja tuleviku kujutlust.55 

 

 

                                                           

48  Lehtse perroonil viibijad (Anniki, Aljona, Sander ja Lara), intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. 

III 2020. Lindistused autori valduses. 

49  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 39. 

50  R. Tallis, On Waiting. Philosophy Now, 2013. 

https://philosophynow.org/issues/96/On_Waiting (vaadatud 29. I 2020). 

51  Lehtse perroonil viibijad, intervjuu. Küsitles autor, 1. – 9. III 2020. Lindistused autori 

valduses. 

52  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 10. 

53  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 13. 

54  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 29. 

55  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 5. 

https://philosophynow.org/issues/96/On_Waiting
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4. RUUMILINE LAHENDUS 

 

 

Lehtse raudtee peatusesse projekteeritud ooteala eesmärk on asukohaspetsiifiliselt 

lahendada minu küsitlusest esile kerkinud vastanute ootused ooteplatvormidele. Ootajal ei 

pea olema ebamugav: vihma- ja tuulevarju ning kuivade, puhaste ja soojade istmete 

puudumine.56 Meditatiivne seisund ja vaadete avardumine saab tekkida vaid olukorras, 

kus ebamugavused ei tõmba tähelepanu ja ruum neutraliseerib liigsed tegevused. 

Otsustasin uurida olemasoleva raudteejaama (ill 8) kasutuse võimalusi. Intervjuudest 

kohalikega selgus, et mitmedki vanema generatsiooni inimesed igatsevad nostalgiaga 

jaamahoone kasutamise võimalust, sellisena nagu see kunagi oli. Üks küsitletutest 

kirjeldas, kuidas ta on üritanud piiluda akende kaitseks paigaldatud laudade vahelt sisse, 

kuna mäletab, kui hubane sellistes jaamahoonetes kunagi oli: külmal ajal oli soe, ahjud 

olid köetud, hoone oli avatud ka öösel öistele rongidele minejatele.57 Muinsuskaitse sõnul 

oleks mõistagi kõige parem, kui jaam jääks ka edaspidi täitma oma algset otstarvet.58 

Taaskasutades ajaloolist interjööri avaliku väliruumi pikendusena soovin juhtida 

tähelepanu vanade kasutuseta jaamahoonete potentsiaalile. Nende abil on võimalik 

taasavastada ning tutvustada kohalikku kultuuripärandit.   

                                                           

56  Kehra, Aegviidu ja Tapa ooteplatvormidel läbiviidud küsitluse tulemused, 27. II – 13. III 

2020. Märkmed autori valduses. 

57  Lehtse elanik Anniki, intervjuu. Küsitles autor, 16. IV 2020. Lindistus autori valduses. 

58  M. Jänes, Raudteearhitektuuri ajaloost ja säilitamisest, lk 8. 
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Illustratsioon 8. Lehtse vana raudteejaama hoone aastal 2020 

 

 

4.1 Aeg ja ruum 

 

Rongi aknast avaneb vaade Eesti raudteemaastikule, milles aeg-ajalt ilmutavad end 

varemalt raudteega seotud, kuid tänaseks hüljatud hooned. Minu töö sisearhitektuuriline 

väljund on näitus sellisest kadunud maailmast Lehtse jaamahoone näitel, mis kasutuseta 

vana jaamahoone puhul tähendabki interjööri avamist publikule. „Rongid ei sõiduta meid 

enam vastu tundmatule ja erutavale tulevikule, pigem viivad nad minevikku.59“ Minu 

loodud ooteala on nii ajalises kui ka ruumilises mõttes piirsituatsioon – see on olukord, 

mis laenab omadusi erineva iseloomuga elementidelt, mille keskmes metamorfoos leiab 

aset. Ruumilises mõttes ei ole sa päris õues ega ka päris sees: kvaliteete on mõlemalt.60 

Ajalises mõttes oled vana ajaloolise mälestise ja selle taaskasutuse piirimaal. „Raudtee, 

rööpad, jaamad, rongid ja nende unistav tuk-tu-tuk on kutse minevikku, mitte tulevikku. 

Kutse läinud aja mõistatuse juurde. Sest peale selle, et me unistame millestki 

seninägematust, kanname me endas ka kõiki läinud aegade unistusi. Me pole mitte ainult 

                                                           

59  T. Õnnepalu, Teelolekumaja.  – Kohila valla ajaleht 19. XI 2016. 

60  K. Bachmann, Vaheruum ja kasvuhooned. Co-auth. M.Traks.  – Ehituskunst 59, 2018, lk. 

169. 
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tuleviku-, vaid ka minevikuunistajad.61“ Lehtse aleviku arenguloos märgilise ja 

ajalooliselt olulise tähendusega raudteejaama hoone on kogukonna unistuste täide 

viimiseks ootejärjekorras.62 

 

 

4.2 Ruum ja kasutaja 

 

Minu loodav ruum ei soodusta seltskondlike kogunemisi, vaid rahuldab ootaja 

põhivajadusi, mille tulemusel ooteag kujuneb meeldivaks puhkepausiks, kus vaade saab 

avarduda looduskaunile välisruumile kui ka ajaloolisele siseruumile. Ootealale ligipääsu 

võimaldavate avade hargnemine moodustab ajaloolises interjööris sõlmpunkti, mis 

ühendab nii kohalikke uitajaid kui ka juhuslikke möödujaid. Kui horisontaalne teerada 

(raudtee) tähistab mööduvust63, siis koondumispunkt tähistab kohalolu. Koht, mida 

praktiseeritakse, kus toimub liikuvate elementide lõikumine, omandab ruumimõõtme tänu 

inimestele, kes seda ruumi läbivad.64 Erinevate kasutajate individuaalsed rutiinsed 

kokkupuuted hakkavad moodustama mustrilist kordust ehk ruum saavutab rütmi.65  

 

 

 

 

 

                                                           

61  T. Õnnepalu, Teelolekumaja.  – Kohila valla ajaleht 19. XI 2016. 

62  B. Pere, Omavalitsused ootavad jaamahoonete ostmisel riigilt rahalist abi. ERR, 11. VII 

2019, https://www.err.ee/960808/omavalitsused-ootavad-jaamahoonete-ostmisel-riigilt-rahalist-abi 

(vaadatud 12. IV 2020). 

63  K. Kann, Lõbus Becketti tõlgendus. Co-auth. M.Kolk. – Sirp 34, 30. VIII 2019, 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus (vaadatud 18. II 2020). 

64  M. Augé, Kohad ja mittekohad, lk 79. 

65  E. Komp, Linnapausid. Maja 86, 2015, lk 14. 

https://www.err.ee/960808/omavalitsused-ootavad-jaamahoonete-ostmisel-riigilt-rahalist-abi
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/lobus-becketti-tolgendus
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4.3 Sekkumine 

 

Sisearhitekt Tüüne-Kristin Vaika püstitab küsimuse „Kuidas vana hoone ja kaasaegne 

elustiil kokku sobivad?“ oma doktoritöös „Re-purposing Space: The Role and Potential of 

Spatial Intervention”.66 Minu projekti puhul jäävad ruumi algfunktsioon ja sihtgrupp 

endiseks, kuid pean oluliseks küsida eneselt, millised kaasaegsed materjalid suudavad 

ühilduda vana hoone ajaloolise interjööriga ilma seda kahjustamata. Pakun välja 

installatiivse kergkonstruktsiooni, mis oleks valmistatud alumiiniumist võrestik-

pinnamoodulitest sarnaselt raudteeäärse ooteplatvormi kaldteedele. Hoone raudteepoolse 

fassaadi aknad, kõrgusega 1900 – 2100mm, oleksid avatud ja kasutuses ajaloolisesse 

ootesaali sissepääsuks. Eraldiseisev paigaldis algab hoone eest tõusva astmestikuna ning 

jõuab välja avatud akendeni, kust jätkub 500mm kõrgusel põrandast (tsementplaadid ja 

linoleumpõrand67). Ruumis oleva alumiiniumist konstruktsiooni kontakti põrandaga 

pehmendavad tugipostide all kummitihendid. Võrestik võtab enda alla ühe neljandiku 

hoone vabast ruumalast, moodustades 1,5m laiuse koridori. Saali välisseinas avavad 

väljapääsu ja vaate raudteemaastikule kuus akent ja üks uks. Teises suunas avaneb vaade 

ülejäänud kolmele neljandikule originaalsest jaamahoone interjöörist, mida eraldab 

publikust ühtlane löögikindel polüstüreen. Eksponeeritava ala originaal lühtritesse oleks 

paigaldatud kaasaegne valgustussüsteem, mis sünkroniseeruks perroonil oleva 

valgustusega. Sellise lahenduse puhul saab jääda 1897. aasta historitsistlik 

tüüpjaamahoone68 konserveerituna puutumatuks, täites samal ajal põneva ajaloolise 

näituse funktsiooni. Minu poolt loodud sise- ja välisruumi ühendav vaheruum võimaldab 

kontakti nii vana ja uue kui ka kohaliku ja külastaja vahel (ill 9). Ajutine kohaspetsiifiline 

aktsioon äratab tähelepanu ja teadlikkust kohalike seas ning julgustab kogukonda võtma 

                                                           

66  T.K. Vaikla, Re-purposing Space: The Role and Potential of Spatial Intervention. Sydney: 

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 22, 2013, lk 63. 

67  Kultuurimälestiste registri andmebaas, 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15054 (vaadatud 19. IV 

2020). 

68  L. Välja, 20. sajandi Eesti raudteejaamad. Tallinn, 2012, lk 18. 

https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuu

r.pdf (vaadatud 22. IV 2020). 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15054
https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuur.pdf
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vastutust oma kultuuripärandi saatuse eest.69 Minu välja pakutud lahendus on teisaldatav 

ka teistele vaatamist väärt hoonetele. 

 

 

 

Illustratsioon 9. Projekti vade (üleval) ja lõige (all) 

 

 

 

 

 

                                                           

69  T.K. Vaikla, Re-purposing Space: The Role and Potential of Spatial Intervention, lk 15. 
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5. KOKKUVÕTE 

 

 

Minu bakalaureusetöö eesmärgid on uurida reisijate rongiootamise tingimusi ja 

pakkuda välja omapoolne lahendus Lehtse rongipeatusele. 

Rongitransport on üks liikumise võimalus keskkonnasõbraliku elustiili eelistajatele. 

Jõudes ilusa ilmaga perroonile mõned minutid enne rongi saabumist, tähistab ooteaeg 

hingetõmbepausi, mis võib inimese igapäevaelu kiiretele rütmidele vastukaaluks 

pakkuda rahustavat tempomuutust või teistsugust intensiivsust. Rongipeatuste 

ootealale jõuab inimene kindla eesmärgiga, et rongi peale minna või rongi pealt maha 

tulla.  

Minu uurimuses läbiviidud küsitluse vastused ja intervjuude tulemused toovad aga 

esile ärevuse, ebamugavuse ja ohutunde perroonil viibijate hulgas. Tavalisemalt 

jõutakse perroonile 2–10 minutit enne rongi saabumist. Need 2–10 minutuit ootamist 

külma, tuulise, vihmase või liiga palava ilmaga panevad rongi ootaja kannatama. 

Mina soovin parandada Lehtse rongipeatuses reisijate ootamistingimusi, luues 

alternatiivi perroonil viibimisele.  

Minu lõputöö tulemusena peaks rongi ootamisest Lehtse peatuses saama positiivne 

kogemus, et ooteruum võimaldaks ooteajas positiivseid arenguid, mida etnoloogia 

professorid Billy Ehn ja Orvar Löfgren “ootamise” meditatiivsest seisundist välja on 

toonud. Ooteajaga kohanemise sihiks on enesele maksimaalne oleviku teadvustamine 

ja hetkes elamine – ei mingit plaanide tegemist ja tuleviku kujutlust.70  

Oma ruumilise lahenduse elluviimiseks olen valinud vana raudteejaama hoone 

Lehtses. Osaliselt avades ja taaskasutades ajaloolist interjööri avaliku väliruumi 

pikendusena, loon ma piirsituatsiooni nii ajalises kui ka ruumilises mõttes. Ruumilises 

mõttes ei ole sa päris väljas ega ka päris sees. Mõlemad, nii väli- kui sisetingimus, 

pakuvad omaette kvaliteeti. Ajalises mõttes oled vana ajaloolise mälestise ja selle 

taaskasutuse piirimaal.  

Minu töö sisearhitektuuriline väljund on näitus kadunud maailmast, mis kasutuseta 

vanade raudteejaama hoonete puhul tähendabki interjööri avamist publikule. „Rongid 

                                                           

70  B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 5. 
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ei sõiduta meid enam vastu tundmatule ja erutavale tulevikule, pigem viivad nad 

minevikku.71“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

71  T. Õnnepalu, Teelolekumaja.  – Kohila valla ajaleht 19. XI 2016. 
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6. SUMMARY    

 

  

The purposes of my Bachelor’s thesis is to research the conditions in which time is spent 

waiting for the train to arrive and to project my proposal of the Lahtse railway station. 

Train transportation is a preferred way to travel among those who choose a 

more environmentally friendly way of living. When arriving at the train stop a few minutes 

before the train on a nice and sunny day, the wait can symbolize a moment to take in the "here 

and now". Which can counterbalance our everyday quick hassle and offer a calming pace 

changer in the regular intensity. We arrive at the train stop for a specific reason and that is to 

get on or off the train. The interviews that I conducted in my research show that people 

waiting for the train on the platforms feel anxiety, discomfort and hazardousness during the 

wait. Commonly people arrive at the train stop 2–10 minutes before the arrival of the train. 

Those 2–10 minutes waiting in the rain, the wind, the cold or while it is too hot make the 

person in that situation suffer. I want to improve the waiting conditions at the Lehtse train 

stop area by proposing an alternative to staying on the platform while the wait. The 

implementation of my proposed idea which is based on my research should make waiting for 

the train a pleasant experience. Ethnology professors Billy Ehn and Ovar Löfgren claim that 

the right kind of meditative state of wait can bring out  positive developments in our 

character.72 The aim of adapting to the wait is to be  completely aware of the present and to 

live in the moment – no making plans, no thinking of what's yet to come. For the spatial 

solution I have chosen the old train station building in Lehtse. By partly opening and 

revitalizing the historic interior as a extension of the exterior I will create a borderline 

situation between the inside and out and also between the old and new which will be opened 

to the public. The qualities of both the indoor and outdoor waiting areas will be represented. 

Reliving the memories of that room as an exhibition will be my proposition of interior 

architecture of the "lost world". Trains don't no longer take us to the new and unknown, the 

thrilling future... they take us back to a simpler time when time stood still.73 Once in a while. 

 

 

 

                                                           

72   B. Ehn, The Secret World of Doing Nothing, lk 5. 

73  T. Õnnepalu, Teelolekumaja.  – Kohila valla ajaleht 19. XI 2016. 
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