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• Kooliõpilaste arhitektuurikonkurss 2015,

teema "Minu unistuste koolihoov"

• 1. september – 4. oktoober 2015



Eesmärk

• ... tutvustada koolihoovide kasutusvõimalusi  
ning arutleda, kuidas aitab laste kaasamine ja 
nende ettepanekutega arvestamine soodustada 
koolikeskkonna põnevamaks muutmist.



Teema aktuaalsus

• Koolihoovid igavad, peamiselt asfaltkattega

• Puudub loominguline lähenemine kooli ümbritsevale
ruumile ja selle kasutusvõimalustele

• Laste vähene liikumine, sh värskes õhus

• Laste võõrandumine looduskeskkonnast

• Kohaloome noortega mõjutab nende hoolsust ning aitab
kinnistada koha identiteeti.



Uurimisküsimused

• Millised on õpilaste ootused koolihoovidele?

• Milliseid tegevusi saab koolihoovides läbi viia?

• Millised on võimalused Eestis koolihoovide
lapsesõbralikumaks muutmiseks?

• Mil määral on kooliõpilaste ideed ja unistused
rakendatavad kaasaegse koolihoovi kavandamisel?



Lapse ruum

• Ruumikasutus läbi kümnendite muutunud  -

1960ndad – tänävaruum laste päralt, siseruum 
täiskasvanutele vs. tänapäev (Jones et al. 2003, Karsten 
2005)

• Vaba aeg ja ruumikasutus vanemate poolt suunatud. 
(Freeman&Tranter 2011)

• Info ja kogemuste hankimine väliskeskkonnast läbi 
kogemuste vs virtuaalkeskkond 



Lapse ruum

• Tekkinud on loodusdefitsiidi häire (nature 

-deficit disorder, Louv 2010)

• Ruum sotsiaalse käitumismustri kujundajana – koos 
tegutsemine ja õppimine mõnusas ruumis vähendab 
koolikiusamist

• Oluline on liikumist soodustav keskkond



Lapse mänguruum

• Mängukeskkonna turvalisus

– mänguplatside standardiseeritus

– riski võtmise osakaalu vähenemine mängu- ja
õpikeskkonnas



Koolihoovid kui õpiruum

• Ajalugu ainus õppeaine, millel puudub otsene seos 
kooliaiaga (Meos 1928)

• Ruum uudishimu tekitamiseks (Phillips 2012; 2015)

• Kooliaiad ja üheskoos peenarde rajamine ja hooldamine

• Ühine ehitustegevus kooliaias õpetab läbi praktika



Koolihoovid kui õpiruum

• Koolihoovid kui liikumist soodustav keskkond  

• Tähtis liikumist soodustavate vahendite olemaolu 
(Morton et. al 2016) 

• Ökoloogilise koolihoovi kujunduspõhimõtted: 

... peaks olema mitmeotstarbeline, piiritletud, kohaloomest 
kantud, kooli õppekavaga seotud, liikumisele suunav, 
mugav, väliklassidega, iseloomulike tähistega, koos 
õpilastega rajatud. (Danks 2010)  



Laste kaasamine vs osalus

• Kaasamisest olulisem on lasta lastel ruumi kujundamisel ja 

muudatusetappides ise osaleda, võimaldades neil praktilise 

lähenemise kaudu tajuda, et nende arvamuse ja 

vaatenurkadega tõepoolest arvestatakse.  (Knowles-Yánez 

2005)  

• Laste osalus ruumi kavandamisel tõstab enesekindlust, aitab  

paremini oma seisukohti väljendada ja peale kavandatu 

elluviimist suurendab hoolivust ja vastutust enda ümbruse 

suhtes (Driskell 2002).



... kooli väliruumi kujundamisel..

• Õpilaste osalus kooliruumi kavandamisel aitab 

mõtestada ümbritsevat ruumi, tekitada 

õppekeskkonnaga suuremat seotust. (Parnell, 

Patsarika 2011) 



Kogukond

• Koolid ja sealsed hoovid on põimunud kohaliku 

kogukonnaga ja kannavad endas sarnast identiteeti nagu 

naabruskondki (Gustafson 2011)

• Oluline kooli väliruumi kasutus õppetöö välisel ajal



Metoodika

• Juhtumiuuring

• Kvantitatiivne analüüs

• 667 võistlustööd

• osalejad:

206 poissi, 173 tk linn, 33 tk maa

520 tüdrukut, 423 tk linn, 97 tk maa

• Intervjuud žürii esindajate ja tööde juhendajatega



Analüüs

• Koolinoorte arhitektuurikonkursi korraldamine

• Kriitika: - esitatud ideed on jäänud paberile

- ebaühtlane tase, vajadus põhjaliku
ruumihariduse järgi nii õpilaste kui

õpetajate hulgas



Tulemused ja arutelu

• Puudus looduslikust keskkonnast

soovid: puud turnimiseks, lilled, põõsad

• Puudus põnevast rekreatiivsest keskkonnast

soovid: liutorud, labürindid, turnimisvõimalused (nii
tehis kui looduslikud), kiiged, ujumisvõimalus,
pallimängud, skatepark jne

• Puudus õuesõppe võimalustest

soovid: väliklass, peenramaa, vaatlustorn



Tulemused ja arutelu

• loogelised tee- või jooksurajad, mis on ümbritsetud 
põõsaste ja lillepeenardega

• võimalus ootamatusteks, võimalus soovi korral peitu 
minna



Tulemused ja arutelu

• Koolihoovide kujundamisel tuleks kaasata laste ideid,
vahendades neid vajadusel planeerijatele juhendaja
kaasabiga

• Tee ise –lahendused koos kooliperega

• Ühine vastutus koolihoovi järelhooldusel, misjärel
koosõppimine läbi kogemuse
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