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 Sissejuhatus 

 

Vanglate näol on tegemist erakordse hoonetüübiga, milles märksa rohkem kui 

kirikutes ja paleedes avaldub üllas maailmaparanduslik alge, siiras usk ühiskonna 

tervendamise võimalikkusesse arhitektuuri läbi 1. Vangla kui ruumiline keskkond on eelkõige 

sisemisest vajadusest tulenev ühiskonna kaitsmisele ja parandamisele keskendunud 

arhitektuur.  

Kurjategijatega tegelemine ei ole kerge ühegi ühiskonna jaoks. Vangla arhitektuurist 

rääkides ei tule kvaliteetne ja inimkeskne ruum laiema publiku silmis kõne allagi. Seda 

peetakse kurjategijatele liigse luksuse pakkumiseks. Selgelt taunitav ja mahavaikitud 

vanglaarhitektuur on läbi ajaloo muutunud aeglaselt, võttes tagasihoidlikult üle eelneva 

põlvkonna traditsioonid ja kohandades neid uute tänapäevaste võtete ja võimalustega. 

Praeguseks on ühiskond palju muutunud  ja  probleem kuritegevusega on muutunud. 

Tänaseks võib ajaloos eelkõige järelevalvele ja kontrollile keskendunud vanglaarhitektuuri 

kaudu tegeleda palju sügavamate probleemidega ühiskonnas ja üksikisikus. Jälgimine on 

tagatud elektrooniliste seadmete abil palju hõlpsamini ja vangla keskkond võib olla juba 

midagi enamat kui staatiline jälgimise masin.  

Selleks, et mõista milline peab olema tänapäevane vangla, tuleks probleemile 

vaadata mitmeti: milliseks on kujunenud kuritegu, kuidas sellele on reageerinud karistus ja 

mil viisil peab muutuma vangla, et aidata kurjategijat paremale teele?   

Käesoleva magistritöö kirjaliku osa esimene peatükk räägib kuriteost, kurjategijast ja 

karistusest ning nende kujunemisest ajas. Teises peatükis kirjeldatakse lähemalt vanglate 

ajalugu ja vabadusekaotusliku karistuse arengut ning selle kujunemist läbi aja. Peatükk jõuab 

välja tänapäevaste pehmemate karistuse vormideni kuni kuritegevuse ennetamiseni 

ühiskonnas ning proovib lahendada vangide tagasipöördumise probleeme ühiskonda peale 

vangistuse lõppu. Magistritöö kolmas peatükk keskendub juba lähemalt kuritegevusele, 

kurjategijatele ja vanglatele Eestis ning räägib kohalikest probleemidest. Viimane, neljas 

peatükk jõuab lõpuks välja  Tallinna vanglani, peatub põgusalt selle ajalool, räägib selle 

vajalikkusest ning asukoha valikust ja areneb sealt edasi  ruumiliseks projektiks.  

                                                           
1
 Karin Hallas, Päikeselised ideaalvanglad (vanglaarhitektuurist). – Eesti Ekspress 1997, 22.08. 
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1. Kuritegu  ja karistus muutuvas maailmas  

 

1.1 Kuriteo olemus 

Küllap esimene pilt, mis seoses kuritegevusega silme ette kerkib, pärineb televisioonis 

või kinos, mõnikord ka tänaval nähtud kriminaalne tüüp, osav ja külmavereline roimar, kes 

kaasinimeste elu ja omandit himustab 2. Ühiskonna tavapärane arvamus kurjategija kohta on 

teataval määral kujundatud, see on laiema avalikkuse teadvuses kinnistunud ning ühiskonda 

on raske panna nägema midagi muud.  Arvamus on kujunenud ka meetmete suhtes, mida 

ühiskond kuritegevuse vastu kasutusele peaks võtma, need on aina karmimad, 

resoluutsemad ja sallimatumad kõige normist kõrvalekalduva suhtes. George Herbert Mead, 

Ameerika filosoof, sotsioloog ja psühholoog, on väitnud, et kuritegu ja kurjategijat tuleb 

vaadelda instrumendina, mille kaudu luuakse sotsiaalne objekt, et liita lai publik sümboolselt 

ühisvaenlase vastu 3. Sellega takistatakse kuritegevuse haarde suurenemist ning tehes puust 

ja punaselt selgeks see, mis on õige ja mis on vale.  

Hea ja kuri on aga aegade algusest alati käsikäes käinud ja oleks vale uskuda, et see, 

mis on vale ja see, mis on kuri hea, ja õige kõrvalt kuhugi kaob. Kuritegevus on niivõrd 

kultuuri osa, et USA politoloogi ja Harvardi ülikooli professori Samuel P. Huntingtoni ideede 

järgi tuleks hakata kuritegu, kurjategijat ja kuritegevust kriminoloogias käsitlema 

kultuurinähtusena. Neid kolme uurides ei saa distantseeruda kultuurist kui inimkeskkonna 

sümboolsest ja tähenduslikust mõõtmest. Funktsionalismi üks põhiidee on, et ühiskond 

kujutab endast sotsiaalkultuurilist tervikut, milles igal osal on täita tähtis ülesanne. 

Kuritegevust peeti nähtuseks, mis edastab olulist infot „ühiskondliku organismi“ seisundi 

kohta4. Ehk teiste sõnadega – kuritegevus on indikaator, mis näitab ühiskonna sisemise 

konfliktsuse määra 5. Kriminoloogiline lähenemine kuriteo olemusele leidis piisavalt 

argumente tõestamaks, et kuritegu pole mitte asi iseeneses, mitte salapärane kuritegeliku 

substantsi kehastus, vaid ennekõike ja peamiselt spetsiifiline suhe inimese ja ühiskonna 

                                                           
2
 Kriminoloogia-alaseid töid, Kuritegevus muutuvas ühiskonnas, Tartu ülikooli toimetised, Tartu 1990, lk 4 

3
 Jüri Saar, Kuritegevus muutuvas maailmas , AKADEEMIA 2011 nr. 9, lk 1699 

4
 Jüri Saar, Kuritegevus muutuvas maailmas, AKADEEMIA 2011 nr. 9, lk 1699 

5
 Kriminoloogia-alaseid töid, Kuritegevus muutuvas ühiskonnas, Tartu ülikooli toimetised, Tartu 1990, lk 11 

http://et.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://et.wikipedia.org/wiki/Sotsioloog
http://et.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%BChholoog
http://et.wikipedia.org/wiki/USA
http://et.wikipedia.org/wiki/Politoloogia
http://et.wikipedia.org/wiki/Harvardi_%C3%BClikool
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vahel6. Kuriteo tasandi põhiküsimus on õigusnormide formuleerimine ehk see, missugused 

käitumisviisid on teatud ühiskonnas kuulutatud kriminaalseks ning millised on sanktsioonid7, 

mida peeti, peetakse ja hakatakse tulevikus pidama heaks ja mida kurjaks.  

On tõepoolest täiesti ilmne, et hoolimata ajaloolisest arengust või erinevustest 

kaasaaegsete maade ja rahvaste vahel, on kriminaalõiguses olemas teod, mida ikka ja alati 

loetakse kuritegudeks – tapmine, röövimine, süütamine, vägistamine, vargus, pettus jms, 

ehk kõik, millega tehakse kurja teisele, et endal oleks parem. Samas on aga selge, et 

dogmaatilistel konstruktsioonidel ega empiirilistel uurimustel ei ole õnnestunud välja 

töötada või tõestada nn absoluutset kuriteo-mõistet, mingi erilise kuritegeliku substantsi 

olemasolu. Ka kuritegija isiksuses ei ole avastatud tunnuseid, mis eristaksid teda täielikult ja 

absoluutselt teistest inimestest8. Kui me ütleksime, et kõik need, kes kuritegude 

toimepanemise eest süüdi on mõistetud, kannavad endas mingit irratsionaalset kuritegelikku 

alget, siis peaksime ka iseendid siia hulka arvama, kuna pole olemas mingit tõsist garantiid, 

mis välistaks meie sattumise ettevaatamatu kuriteo, näiteks liiklusavarii peategelase rolli9.  

Kas inimese agressiivsus kuulub inimloomuse juurde või on omandatud eluajal? Kas 

muutused isiksuse struktuuris kujunevad välja enne või pärast kuriteo toimepanemist või 

vanglakaristuse kandmist? Ühest vastust ei ole seni suudetud leida, nagu ei ole õnnestunud 

täielikult ja lõplikult ära seletada inimloomust üldse. Aga inimene teeb ju vahet heal ja kurjal 

ning seetõttu ei saa ta ka jätta otsimata vastust küsimusele, miks ikkagi Kain tappis Aabeli10.  

1.2 Arhailine õigus  

Varase tavaõiguse kandjaks oli sugukond, mõnekümneliikmeline veresugulusega 

seotud grupp, mida ühendas koostöö ja ühine omand. Inimene ise oli jõuetu – ta ei suutnud 

end ise toita ega katta. Kogu elu kulges sugukonna rüpes, see oli mitte ainult üksikisiku elu 

tagatis, vaid väärtus omaette. Üldhuvisid kahjustavad kuriteod sugukondlikes ühiskondades, 

kus puudusid nii kirjalikud õigusallikad kui riik,  olid eelkõige reetmine, üleminek vaenlase 

poolele, häbiväärne põgenemine sõjas jms. Lisaks otseselt sugukonna huvisid kahjustavatele 

tegudele võib avalik-õiguslike kuritegude hulka lugeda tol ajal mitmed nn autud teod. Ehk 

                                                           
6
 Kriminoloogia-alaseid töid, Kuritegevus muutuvas ühiskonnas, Tartu ülikooli toimetised, Tartu 1990, lk 9 

7
 Jüri Saar, Kuritegevus muutuvas maailmas, AKADEEMIA 2011 nr. 9, lk 1709  

8
 Jaan Sootak, „Kriminaalpoliitika“, Tartu Ülikool 1997, lk 42 

9
 Kriminoloogia-alaseid töid, Kuritegevus muutuvas ühiskonnas, Tartu ülikooli toimetised, Tartu 1990, lk 5 

10
 Jaan Sootak, Kuri karjas, Tartu 2008, lk 25 
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sellised süüteod, mis on toime pandud madalatel motiividel, eelkõige salaja ja salakavalalt, 

näiteks salajane süütamine, nõidumine, vargus11. 

 Arhailise õiguse juures ei saa mõistagi veel rääkida riigi karistusvõimust. Veel enam – 

arhailine õigus ei tunnegi karistuse mõistet. Õigus ei olnud kellegi poolt kehtestatud 

normistik, vaid rahu, kord või hüve. Ei olnud mingit põhimõttelist tähtsust, kas kõigi hüveks 

olevat rahu rikkus uputus, õnnetusjuhtum või kellegi pahatahtlik käitumine. Oluline oli 

tagajärg ning see tingis ka vastava reaktsioonivormi. Viimane ei olnud tänapäeva mõttes 

karistus, vaid abinõu, millega maagilis-kausaalse mõttelaadiga ühiskond püüdis häiritud 

rahukorda taastada ning tekitatud kahju heastada12. Veretasu põhimõte oli sedavõrd levinud 

ja rahva teadvusesse juurdunud, et näiteks heebrealased tapsid kättemaksuks inimese 

tapmise eest ka looma. Karistus pidi olema aus, mitte salakaval ega julm, vastase 

mürgitamist või tapetava mõnitamist peeti häbiväärseks13. Kriminaalkaristuse kui 

hukkamõistva reaktsiooni algvormiks, tuleb tõenäoliselt pidada sugukonnast väljaheitmist, 

äraajamist. Sugukond oli veel liiga nõrk selleks, et oma eksinud liiget ise sugukonnasiseselt 

karistada. Üle ei jäänud muud, kui kurjategijast mingil moel lahti saada14.  

„Ameerika indiaanlased ütlevad: „Vanadel aegadel polnud võitlust jahimaade ega 

kalastamiskohtade pärast. Ei olnud seadust, kõik tegid, mis oli õige.” See antropoloog Ruth 

Benedicti väide teeb meile selgeks, et neil aegadel ei tundnud inimesed end olevat allutatud 

väljastpoolt, kusagilt mujalt tulevale sotsiaalsele kontrollile15. Kontroll toimis neis endis 

väärtushinnangute kaudu. Riiklike institutsioonide tekkega hakkasid sugukonna õiguslikud 

volitused üle minema avaliku võimu, riigi kätte16, millele lisandus õigusemõistmine kiriku 

poolt. Sisuliselt võeti inimeselt ära vastutus ja inimese tegude üle hakkas vastutama see, 

kuhu see inimene kuulus. Hõlpsamaks inimtegevuse kontrollimiseks seati sisse reeglid, mille 

ületamine oli vale. Inimese enda sisemine õigustunne ei omanud enam tähtsust, vaid lugema 

hakkas üks üldine mall, kuhu kõik inimesed sisse pidid mahtuma. Riigi karistusvolitus tulenes 

võimu ülimuslikkusest, eetiliselt vajadusest võidelda kuriteos ilmnenud hingelise kurjuse – 

patuga.  

                                                           
11

 Jaan Sootak, Kriminaalpoliitika, Tartu Ülikool 1997, lk 59-60 
12

 Jaan Sootak, Kriminaalpoliitika, Tartu Ülikool 1997, lk 59-60 
13

 Jaan Sootak, Kuri karjas, Tartu 2008, lk 365-366 
14

 Jaan Sootak, Kuri karjas, Tartu 2008, lk 361 
15

 Anne Kull, Raul Tiganik, Religioon ja sotsiaalne kontroll tänapäeva kultuuriruumis, lk 26 
16

 Jaan Sootak, Kuri karjas, Tartu 2008, lk 355-359 
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1.2 Karistus kui võim keha üle 

Kuriteod muutusid juhuslikeks ja lähtusid üksiku inimese ühiskonnas puudujäävatest 

hüvedest. Näiteks said ristisõdadest alguse tendentsid, mis muutsid Euroopas paljud 

inimesed liikuvaks, sageli lausa vaeseks või kodutuks. Tagasipöördunud ristisõdijad ei 

suutnud enam koduneda, külades tekkis palju vaeseid, kes rändasid tööd otsides linna. 

Usutülid tekitasid palju usuohvreid ja -põgenikke17. Ühiskonna jaoks oli see olukord 

kõrvalekalle normaalsusest, selles ei nähtud niivõrd ohtu, vaid rumalust ja üksikisiku mässu.  

Oma jõudu näitav riik pidi murdma perekonna- ja sugukonnateadvuse. Tuli lahti 

saada veritasust ja valurahast ning juurutada uusi karistusi, mis näitaksid selgelt, kelle käes 

on võim. Kõige mõjukamalt näidati seda kehaliste karistuste kaudu18. Põhimõte oli lihtne – 

karistus peab täpselt peegeldama kuritegu, karistusega tuleb süüdimõistetule tekitada 

täpselt samasugune kahju, nagu tema tekitas kuriteoga. Karistusega peab süüdlane kuriteo 

heastama, tema hukkamisega või talle kannatuste põhjustamisega taastatakse nii ilmalik kui 

jumalik õigus. Seega oli keskaegne kriminaalkaristus tasumisidee, kättemaksukire ja ürgsete 

paganlike kommete kogum, mille tsementeeris religioon oma õpetusega patust ja selle 

lunastamisest19. 

Karistused jagati surmanuhtlusteks ja sandistavateks karistusteks ning 

kehakaristusteks. Kehaline piinakaristus olid näiteks käe maharaiumine või keele 

äralõikamine. Surmanuhtluse liikide alla kuulusid näiteks poomine, pea maharaiumine, 

ratastamine, tulesurm, uputamine, elusalt matmine jne20. 

Avalikul karistusel oli omamoodi peategelaseks publik, kelle vahetu kohalolek oli 

protseduuri läbiviimiseks hädavajalik.  Hukkamine, mis viidi läbi salaja, ei oleks omanud 

kellegi jaoks mingit tähendust. Inimesed ei pidanud mitte ainult teadma, vaid ka ise nägema. 

Nad pidid kuritegu, kurjategijat ja karistust kartma ning ühtlasi olema surmanuhtluse 

tunnistajateks21.  

                                                           
17

 Jaan Ginter, Mervi Kruusamäe, Jaan Sootak, Eesti karistuspoliitika: vabadusekaotuslikud karistused, Tallinn 
2004, lk 8 
18

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 29 
19

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 121-122 
20

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 121-122 
21

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 58 
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Seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal sajandil muutusid varavastased 

kuritööd sagedasemaks ja isikuvastaste kuritegude arv vähenes. Kurjategijad muutusid 

salakavalateks, kalkuleerivalt ja läbimõeldult tegutsevaks kogukonnaks ühiskonna 

äärealadel22. Aina enam hakkasid esile kerkima kuriteod riikliku korralduse, avaliku rahu ja 

otseselt valitsemiskorra vastu23. Kuritegevuse pind aina laienes ja huvituti aina uuematest 

valdkondadest.  

Ajapikku hakati arvama, et kurjategija lahkumine maisest elust piinamise läbi 

puhastab tema hinge ning ta võib ilmuda Jumala palge ette. Sageli muutus kurjategija 

piinamise läbi täielikult positiivseks kangelaseks: ta suri nagu pühak, kangelane, märter24. 

Sealt hakkasid ilmnema esimesed piinamise ja surmanuhtluse nõrgad kohad, pealtnägijad 

hakkasid kurjategijatele kaasa tundma ning neile halastust paluma. Neis nähti riigi ja võimu 

ohvreid ning nende süü ja kuritegu unustati hoopis. Üheksateistkümnenda sajandi alguses 

kadus kogu füüsilise karistuse vaatemäng, keha piinamist ja teatraalse valu representatsiooni 

välditi.  Valgustusajastuga oli kaine karistuse aeg kätte jõudnud25.  

1.3 Distsipliin kui võim vaimu üle 

Uusaja kriminaalõigusega hakkas tekkima moodne karistus – vabadusekaotus. 

Sandistavatest kehalistest karistustest ning surmanuhtlusest loobumine põhjustas vajaduse 

uue karistuse järele, mis täidaks tekkinud tühimiku ning vastaks demokraatliku õiguse 

nõuetele26.  

Esimesed vangistuse ilmingud saavad alguse religioossest maailmast. IV sajandil 

tekkinud kloostrivangistus kujunes katoliku kiriku mõjul ning seda rakendati 

üksikvangistusena. Kinnipidamisega karistati esialgu patustanud munki, kes olid toime 

pannud mõne distsipliinirikkumise. Loodeti, et üksindusse isoleerimine koos talutavate 

kannatustega (minimaalne materiaalne hooldus ja toitumine) korrastab patustanu kurje 

mõtteid, käitumist ning juhib inimese lunastuseni ehk siis kutsub esile kahetsuse ja 

meeleparanduse. Antud idee osutus vabadusekaotuse ajaloo seisukohalt oluliseks. Kuigi veel 

ei mõeldud inimese tagasitoomisele ühiskonda, oli vangistuse eesmärgiks seatud süüdlase 

                                                           
22

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 75 
23

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 181-182 
24

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 67 
25

 Norman Johnston, Forms of Constraint: A History of Prison Architecture, Unversity of Illinois Press, Urbana 
and Chicago, 2000, lk 17 tõlge Ulvi Uulimaa-Margus 
26

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 184 
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paranemine – tema meeleparandamine ehk hinge päästmine27. Selline käsitlus sarnaneb 

pealtnäha meie praegusele süsteemile.  

Kloostri kogukondadest tuleneb praegune mudel vangla kui institutsiooni ülesehitus. 

Sajandeid on religioossed kogukonnad olnud distsipliini loomise eeskujuks: nad on aja ja selle 

kasutamise, rütmi ja rutiini rakendamise meistrid28. Lisaks kloostri korrapäraselt üles 

ehitatud institutsioonisisese ühiskonna süsteemile võtab vangla eeskuju ka sõjalisest korrast 

ja rangusest.  Selle alused pole loomulikud, inimlikud või paremuseni viivad,  vaid suurele 

süsteemile allutatud masina hammasrattad, kus ei tohi olla sotsiaalset kontakti, 

üksteisemõistmist ega õigusi, vaid määramata ajaks töö ja treeningud, pidev sundus ja 

automaatne kuulekus29.    

Üksindus ja enesesse vaatamine ei ole vangla puhul piisavad, ka ei ole seda 

religioossed manitsused. Vangla peab olema meelemuutusmasin. Jonas Hanway, Inglise 

filantroop, nimetas sellist ruumi kahe maailma vahel parandusmajaks (reformatory)30,  

millest väljuvad distsipliiniga vägisi uuesti üles kasvatatud inimesed. Keha peab muutuma 

kasulikuks ja töökaks. Laiskus ja rumalus on need, mille vastu tuleb võidelda, kuna sageli on 

just need kuriteo initsiatiiviks. Vangla peaks kurjategijate kõik vabad hetked täitma täielikult, 

nii keskendub ka vaim millelegi muule ja hinges sünnib taas rahu. Michel Foucault arvab, et 

ideaalne oleks käsitus kurjategijast kui omamoodi renditavast varast: kõikide käsutuses 

olevast orjast. Miks peaks ühiskond elimineerima elu ja keha, millest tal oleks veel kasu31?   

Sunnitööle mõistetuid rakendati kõige raskematele töödele, jala külge kinnitati 

kahurikuul ning nad aheldati kahekaupa kokku. Tähtaegne sunnitöö mõisteti 5-20 aastaks. 

Karistusmajas kanti vabadusekaotust 5-10 aastat, süüdimõistetud rakendati samuti tööle. 

Kindlusvangla oli mõeldud pikaajalise karistuse kandmiseks (5-20 aastat). Sunnitöö oli ainuke 

vabadusekaotuse viis, mis tõi kaasa süüdimõistetu tsiviilsurma, tema vara läks pärijatele, 

abielu loeti lahutatuks jne32. 
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 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 187 



12 

Ajapikku hakkas selgeks saama, et vabadusekaotuse käsitlemine keskaegse kehalise 

karistuse aseainena on ebahumaanne ja ebaotstarbekas. Eluaegne sunnitöö tähendas 

sisuliselt vähehaaval täideviidavat surmaotsust. Ka tähtaegse sunnitöö või vanglakaristuse 

ärakandnud isik oli vabanedes inimvare, kes füüsiliselt ja vaimselt väljakurnatuna ei suutnud 

enam ühiskonda lülituda. Valgustusajastu ideaalid pidid taas kord muutuma. Üha enam 

hakkas vabadusekaotuses tooni andma utilitaarse ja kasvatusliku elemendi ühendus – tööga 

parandamine33.  

Walnut’i tänava vangla Pennsylvanias (avati 1776) oli esimene vangla USA-s, mis 

kasutas individuaalseid konge. Seal olid vangid pidevalt hõivatud tööga, vangla majandaski 

ennast ära vangide töö abil: vangid maksid oma vangistuse aja ise kinni,  samal ajal 

premeeriti vange tehtud töö eest nii moraalselt kui ka materiaalselt34. Nii hoiti ära rahutused 

ja rahulolematus pealesunnitud tegevusest.  

Töö ei pidanud lihtsalt olema ajaviide, vaid see pidi mõjuma ka vajalikuna. XIX sajandi 

algul ilmus vanglatesse absurdseima vormina mõttetu töö – pommide tassimine ühest 

kohast teisse või pöörleva ratta astmete tallamine. Sellise tühja töö tegemine tõi 

süüdimõistetavate hinge vaid trotsi, mis kuidagi ei soodustanud tööarmastuse kasvamist ega 

reforminud kuidagi kinnipeetavaid35. Kinnipeetavate hõivatus vanglas kasuliku ja huvitava 

tööga võimaldab neil omandada mingisuguse oskuse, mida saaks rakendada 

kinnipidamisasutusest vabanedes. Vanglast vabanemine on ühelt poolt kergendus, teisalt 

aga on taaskohanemine ühiskonnaeluga raske. Seda eriti süüdimõistetutel, kelle 

vanglakaristus on kestnud aastaid ning vanglas olek on muutnud kinnipeetava tavaelus 

toimetulekuga abituks36. Vanglas omandatud kvalifikatsioon ja töökogemus annavad 

võimaluse ühiskonda sulanduda. Samuti on kinnipidamisasutuses tööga võimalik hüvitada 

osaliselt kinnipidamiskulud ning kuriteo toimepanemisega tekitatud kahju37.  

                                                           
33
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36

 Mart Raukas, Retsidiivsus. Uuring korduvalt kriminaalkorras vabadusekaotusega karistatud noormeeste, 
vanuses 16-24, retsidiivsuse mõjuteguritest, KESA-Mauritius 2007 lk. 20 
37

 Mart Raukas. Retsidiivsus. Uuring korduvalt kriminaalkorras vabadusekaotusega karistatud noormeeste, 
vanuses 16-24, retsidiivsuse mõjuteguritest, KESA-Mauritius 2007 lk. 27 
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1.4 Arenev kuritegevus 

Kurjategija on ajaga kahtlemata kaasas käinud ja oskab aina paremini tabamatuks 

jääda. Kuritegevus püüdleb samuti nagu teised sotsiaalsed nähtused suhtelise iseseisvuse ja 

autonoomsuse poole. Tänapäeval on üksik kurjategija, kui isoleeritud mässaja, minetanud  

oma keskse tähenduse ning esiplaanile on tõusnud kurjategijate ühendused38, mis 

moodustavad palju tugevama kilbi, kaitsmaks ennast vahelejäämise ja karistuse vastu.  

Organiseerunud kuritegevust annab võrrelda riikliku korraga, kus esinevad 

hierarhiline süsteem ja sisemine seadustik. Eesmärgiks on eelkõige majanduslik kasum, selle 

saavutamiseks kasutatakse nii legaalseid kui  illegaalseid vahendeid ja luuakse enda 

kaitsmiseks vastavaid struktuure. See töötab metoodiliselt, salaja, range distsipliiniga. Osa 

oma tegevusest sooritatakse vägivalla või sellega ähvardamise teel. Püütakse saavutada 

mõju isegi riigivalitsusorganites ja majanduses39.  

Organiseeritud kuritegevuse võim, koos selle ümber hõljuva glamuuriga on kasvanud 

hirmuäratava tasemeni. See on maailma suurim majandusharu, mille ebaseaduslikud tulud 

ületavad triljoni dollari piiri ning mis hävitab aastas miljoneid elusid. Maailmakuulsad 

gangsterid naudivad priiskavat ja luksuslikku elu40. Nende metsik tegevus, leegitsev elustiil ja 

ajalooline tähtsus muudavad nad legendaarseks mitte ainult politsei ja teiste gangsterite 

silmis, vaid laiemalt, maailmas üldse. Nad pääsevad kuritegevuse vennaskonna piiridest välja 

ja saavad ikoonideks, rahvusvaheliselt tuntud kujudeks41. Piir hea ja kurja vahel on vägagi 

habras ja mitmeti tõlgendatav. Peatüki alguses kirjeldatud kriminaalne tüüp, üldsuse silmis 

maha tembeldatud üdini halb kriminaal, on vastastikku populaarsust kogunud bandiitidega, 

mõlemad ühtemoodi kurjategijad.  

Selge on see, et nii tugev tagala ja läbimõeldud süsteem, mis organiseeritud 

kuritegevust ümbritseb, saadab vangi ainult madalamal astmel asuvaid kurjategijaid, musta 

töö tegijaid või hoopis suvaliselt tegutsevaid meeltesegaduses tüüpe. Kuritegevuse enda 

juured on tugevad ja sügavad, ning neid täielikult välja juurida on aina raskem. Ajalugu 
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näitab, et kuritegevuse aluspõhjaks on kolm korduvat allikat: vaesus, keelud ja puhas inimlik 

ahnus. Tony Blair, Suurbritannia peaminister aastatel 1997-2007,  on öelnud: saame olla 

karmid kuriteo põhjuste vastu ja mitte kuritegude vastu42, sest see on pelgalt tagajärg.  

1.5 Kriminaalteraapiline suund 

XX sajandil on kriminaalpoliitika lakanud olemast kitsalt juristide  ja seaduseandjate 

probleem ning muutunud märksa laiemaks ühiskondlikuks valdkonnaks, milles hakkasid 

aktiivselt tegutsema arstid, eelkõige just psühhiaatrid, aga ka psühholoogid ja sotsioloogid43.  

Usuti teaduse võimesse anda täielik selgitus inimese käitumisele. Loodusteaduslik 

käsitlus andis alust loota, et kuritegelikku kalduvust on võimalik eelnevalt kindlaks teha ning 

hälbe põhjust kõrvaldades saab ka kurjategijat tema pahest terveks ravida44.  

Psühhiaatritest on kõige enam kriminaalõigust mõjutanud Olaf Kinberg (1873-1960). 

Suuresti Itaalia kriminaalantropoloogiale toetudes väitis ta, et konkreetse kuriteo põhjuste 

otsimisel ei tohi piirduda lihtsalt süüdlase kurja tahte nentimisega. Iga raske kuriteo 

lähtekoht on konkreetsetes vaimsetes häiretes, mille kõrvaldamiseks on vaja vastavat 

psühhoteraapiat, ravi. Siinjuures ei piisa üksnes häirete meditsiinilisest diagnoosimisest ja 

ravimisest, süüdlane tuleb allutada ka erilisele kriminaalteraapilisele kohtlemisele45.  

Karistuse mõte on alati olnud taandatav dilemmale kättemaks või ennetamine, seega 

küsimusele, kas karistusega peab süüdlane tasuma selle eest, mida ta on korda saatnud, või 

peab karistav riigivõim vaatama ettepoole ja püüdma edaspidi samasuguseid rikkumisi ära 

hoida46.  

Kuriteo toime pannud inimene vastutab mitte sellepärast, et talle võib tema 

käitumist eetiliselt ette heita, vaid seepärast, et on kahjustanud ühiskonda, kus ta elab. Teo 

on ta toime pannud mitte kurjast tahtest, vaid mitmesugustel konkreetsetel bioloogilistel, 
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psüühilistel või sotsiaalsetel põhjustel. Inimest ei saa karistada selle eest, et ta on psüühiliste 

puuetega, alaealine, kasvanud üles alkohoolikute perekonnas jms47. 

Hoolimata sellest, mis on kuriteo motiiviks ja milline on olnud kurjategija senine elu, 

ei saa  ühiskonnaliikmetelt oodata, et pärast sündinud ülekohut tehtaks nägu, nagu ei oleks 

midagi juhtunud ning elataks õiguserikkujaga rahumeeli kõrvuti edasi. Riigivõim lakkaks 

olemast, kui ta ei suudaks rasketele õigusrikkumistele oma sunnijõuga reageerida. Riikliku 

sekkumise puudumisel tuleks selle asemele eraviisiline karistusõigus või lihtsalt omakohus, 

mis omakorda muudab ühiskonna ebakindlaks. Taolise olukorra vältimiseks rakendatav riiklik 

karistus on põhjendatud sotsiaalpsühholoogiliselt. Karistus on oma olemuselt avalik 

sotsiaaleetiline väärtusotsustus, toimepandud õiguserikkumise ja selles süüdioleva isiku 

riiklik hukkamõist48. 

 Järelikult ei ole vaja ka abstraktselt õiglast, täpselt teole vastavat karistust. Riik 

rakendab abinõusid selleks, et kõrvaldada ohtlikust isikust tulenev potentsiaalne kahju. Sel 

viisil ei ole vangistus karistus, vaid muutunud sotsiaalse kaitse vahendiks49. See on kõige 

efektiivsem viis kurjategija tegude peatamiseks ning võiks olla ka tõhus viis nende 

ennetamiseks.  

2. Vangla muutuvas maailmas  

2.1 Esimesed kongid 

Esimesed vanglad ehitati üldjuhul maa alla, need pidid olema kindlad ja ligipääsmatud 

paigad. Näiteks Vana-Roomas, umbes III-I sajandil eKr ehitatud Tullianumi ehk Mamertoni 

vangla, moodustasid mitmel tasapinnal paiknevad kambrid. Kõige alumine kamber, osaliselt 

kaevatud kuni aluskivimini, oli koonusekujuline ja täiesti pime, selle diameeter oli ca 6 – 7 

meetrit ning kõrgus ligikaudu 2 meetrit. Juurdepääs kambrile oli rajatud läbi selle kohal 

paikneva trapetsikujulise ruumi põranda, mille laius võis olla umbkaudu 7 – 10 m ning kõrgus 

5,6 meetrit. Valgus pääses alumisse kambrisse läbi ülemise kambri (mis võis samuti olla 

osaliselt maa-alune) katuse sees oleva augu. Arvatakse, et madalamas kambris hoiti 
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kurjategĳaid, kellele oli määratud surmanuhtlus, ning maapinnale 

ehitatud ruumi kasutati kohtumõistmiseks raudades süüaluste 

üle50.  

Üldjuhul vangistust, nagu me seda tänapäeval teame, 

tollal ei eksisteerinud. Inimesi hoiti küll kinni, kuid mitte karistuse 

eesmärgil, pigem ootasid nad otsust oma hukkamise või 

piinamise kohta. Vangistuskaristus, nagu eespool mainitud, sai 

vormina alguse hoopis religioossest maailmast, mil mungad 

saadeti üksi oma tegude üle järele mõtlema.  

2.2 Keskaegsed vanglad 

Keskaegsed ilmalikud vanglad paiknesid omaaegsetes 

suurehitistes: lossides, linnaväravates ja kindlustes, mis täitsid 

mitmeid eesmärke, eelkõige sõjalist kaitsefunktsiooni. Näiteks 

elasid lossides lisaks aadliperekonnale ka teenĳad, 

administratiivtöötajad ning aadlile ustavad sõdurid.  

Skeem 2. Tullianumi ehk Mamertoni vangla.  

Allikas: Forms of Constraint: A History of Prison Architecture 

 

Põhimõtteliselt olid lossid valitsemiskeskused, mis täitsid militaarfunktsiooni, pakkusid 

majutust külalistele ning nendes hoiti kinni ka vange: kriminaal- või poliitilisi kurjategĳaid, 

keda aadlik või tema saadikud olid vahi alla võtnud, et nende üle kohut mõista. Karistuseks 

võidi määrata hukkamine või siis vangistus kõrgemast soost süüalustele. Vangistuse 

korraldus oli siinkohal väga varieeruv. Mõnedel vangidel oli nn „vabaduse kokkulepe“ koos 

piirangutega kuni lossi müürini, kõrged kirikuametnikud ja aadlikud võeti sageli kongis 

kinnipidamise asemel teenijateks. Samas teisi vange koheldi karmilt, neid aheldati raudadega 

pikaks perioodiks viletsasse maa-alusesse kambrisse puust või rauast puuri. Vangla ruumide 

planeerimisele hakati tähelepanu pöörama peale XII sajandit, neid planeeriti kas väheste 

ohtlike või kõrgemast soost vangide jaoks. Uuemat tüüpi vangla ruumid, mis olid 

spetsiaalselt vangistamiseks ehitatud või laoruumidest ümber kohandatud, olid tavaliselt 

paigutatud lossi või lossitornide madalaimale tasemele. Kuid ka siin järgiti vangi sotsiaalset 
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staatust: alumisele vangla tasemele olid paigutatud madalama sotsiaalse staatusega vangid 

või need, kes olid sooritanud mitmeid kuritegusid. Ehitise paks müür oli rajatud nii, et vangil 

ei õnnestuks murda teda piiravaid ahelaid51.  

Demokraatlike ja merkantiilsete ideede levikuga hakkasid vabadusekaotuse sisust 

taanduma kehalise karistuse elemendid ning asemele tulid muud eesmärgid ja 

alternatiivid52. 

2.3 Parandusmajad  

Esimene kalvinistlik parandusmaja rajati Bridewelli lossi Londoni linnas 1555. aastal. 

Selle eeskujul ehitati parandusmaju paljudesse krahvkondadesse. Tänapäeva vanglate 

eelkäijaks Mandri-Euroopas peetakse Amsterdamis 1595. aastal meestele ja 1597. aastal 

naistele loodud parandusmaja, kus elas 150 „kasvatamata inimest“. Samasugused asutused 

rajati XVII sajandi alguses paljudes hansalinnades, näiteks Bremenis, Lübeckis, Hamburgis jm. 

Nimetuses hoolimata oli siiski tegemist pigem keskajast pärit kinnipidamiskohtade 

modifikatsiooniga, mille praktiline tulemus ei olnud kinnipeetavate ümberkasvatamine, vaid 

lumpeni ärakoristamine korralike kodanlaste silma alt. Viletsad kinnipidamistingimused ning 

erinevate kontingentide omavahelise isolatsiooni puudumine muutsid need parandusmajad 

sisuliselt kurjategijate taimelavaks ning tulevaste röövlibandede ja vargajõukude algkoduks. 

Pikapeale hakkas ununema ka parandusmaja algne mõte – tuua töö ja kasvatuse abil 

inimesed tagasi ausa elu juurde. Esikohale pääsesid merkantiilsed eesmärgid – 

kinnipeetavates nähti odavat tööjõudu. Parandusmaju hakati rentima eraettevõtjatele, 

kellele ei läinud korda kontingendi ümberkasvatamine ega nende kinnipidamistingimused53.  

San Michele’i parandusmaja Roomas (ehitatud 1705) arhitektuurne lahendus mõjutas 

vanglate arhitektuuri praktiliselt järgmised 200 aastat, sest see oli esimene vangla, kuhu oli 

kavandatud iga vangi jaoks eraldi kamber koos magamisaseme (madratsi) ning nii välimise 

kui ka sisemise aknaga. Sisemine aken oli kavandatud nii, et vang sai oma kambrist näha 
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kambritevahelises sisekoridoris paiknevat altarit ja kuulata missat. Lisaks jumalateenistusele 

kasutati seda sisekoridori ka töötoa ning söögiruumina54.  

Vangla Maison de Force (ehitati 1772 – 1775) avati Gentis 1773. aastal. Seda saab 

pidada esimeseks suuremastaapseks karistusasutuseks, kus vangla arhitektuuris püüti järgida 

karistusfilosoofiaid, mille kohaselt jaotati ja koheldi vange erinevalt. Ühed, kellel nende 

vanuse või kuriteo raskuse tõttu ei usutud olevat lootust paraneda, pandi tööle institutsiooni 

heaks. Teised, lootustandvad juhtumid rakendati töödele, mida nad saaksid teha ka peale 

vabanemist. Vange püüti eraldada vastavalt nende soole, vanusele ning karistusaja 

pikkusele55.  

Vanglate arhitektuurset lahendust ja üldist väljanägemist  kirjeldas 1771. aastal 

Jacques-François Blondel, Prantsuse arhitekt. Ideaalne vangla pidi mõjuma järsu ja 

massiivsena. Ta leidis, et häbistatud ja rõhutud on otstarbekas paigutada mõneks ajaks 

kurjategĳate juurde, et nad näeksid, milline karistus neid ootab, kui nad samasugust 

kombelõtva elu jätkavad. Sarnast filosoofiat väljendas ka Itaalias 1785. aastal publitseeritud 

Francesco Milizia, itaallasest arhitektuuriteoreetiku teos „Principi di arcitettura civile“, mille 

järgi vangla kujundamisel oli oluliseks tekitada „ennast lohakalt ülalpidanud“ inimeses 

hirmutunnet. Seda püüti tekitada vangla välisilmega – heidutavaid varje tekitavate kõrgete ja 

paksude müüride ning  väljaehitustega (sammastega), külmade maa-aluste keerdkäikude, 

skulptuuriliste dekoratsioonide ning hirmuäratavate kirjadega. Selline välisilme aitas Milizia 

arvates saavutada kontrolli kuritegevuse üle. Siseruumide kujundamisel pidas ta oluliseks 

mugavat ja hästi korraldatud erinevat tüüpi kinnipeetavate jaotamist ning nende üle 

järelevalve tagamist56.  

2.4 Panopticon 

Jeremy Benthamilt, XIX sajandi Inglise õigusteadlaselt ja filosoofilt, pärineb 

ümmargune ringikujuline vangla, mida nimetatakse Panopticoniks. Viimase idee pärineb 

Venemaalt, kus Benthami vend kavandas 1787. aastal ringikujulise tehase, mis võimaldas 

töödejuhatajal saavutada hea ülevaate töötajatest. Bentham leidis, et taoline lahendus võiks 
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toimida ka vangla puhul. 1791. aastal valmiski Panopticoni arhitektuuriline kavand, mille idee 

seisnes selles, et valvuril oli võimalik jälgida kõiki kinnipeetavaid, ilma et kinnipeetavad 

näeksid valvurit. Panopticoni ühekohalised kambrid paiknesid välismüüri läheduses, 

erinevaid korruseid ühendasid avatud galeriid ja trepid ning valvuri tööruum oli vangla 

keskel. Vastupidiselt keskaegsetele vangitornidele oli Panopticon avar ning hästi valgustatud. 

Päevavalgus pääses hoonesse nii vangide kambrite välisseinas olevate akende kaudu kui ka 

läbi katuseakende. Et kinnipeetavad valvuri ruumi ei näeks, oli see pealt kaetud riidega (et 

ülevalt tulev valgus seda ei valgustaks) ning varustatud valgustitega, mis omakorda 

valgustasid kambreid (näitasid valgust kinnipeetavate poole). Taoline lahendus ei 

võimaldanud kinnipeetavatel näha valvurit, kuid muutis kogu vangla valvurile nähtavaks.  

 

Skeem 3. Jeremy Benthami Panopticon. Allikas: internet 

 

Lisaks järelevalve lahendusele pööras Bentham rõhku ka vangide 

hügieenitingimustele. Ta kavandas kambritesse savist lõõre nii kütte kui sanitaartingimuste 

eesmärgil. Lõõrid olid piisavalt väikesed, et inimene sinna ei mahuks, kuid nende abil oli 

võimalik kambreid kütta ning juhtida välja väljaheiteid. Bentham uskus, et selline vangla ning 

järelevalvelahendus täidab mitut funktsiooni: karistab ning samaaegselt reformib 

kinnipeetavat. Teadmine, et ollakse alati kellegi pilgu all, muudab kinnipeetavad ebakindlaks 

ning hirm rikkumiste eest karistatud saada tõstab ka nende poolt tehtava töö tulemuslikkust. 

Kuigi Panopticoni ei ole iial Inglismaale sellisel kujul ehitatud, nagu Bentham selle kavandas,  
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on Panopticoni detaile ning ringikujulist vangla ideed kasutatud 1830-ndatest alates paljude 

vanglate juures nii Hispaanias, Kuubas kui ka USA-s57.   

Benthami Panopticoni ideed muuta kinnipeetavad järgitavaks ning valvur 

nähtamatuks rakendatakse kaasajal vanglate järelevalve korraldamisel, kus kaamerate abil 

on võimalik igal hetkel jälgida ja salvestada kinnipeetavate tegevust58. Teadmine, et ollakse 

alati jälgitavad, sunnib valvealuseid oma käitumist kontrollima. 

Panopticoni ei tohi võtta kui ideaalset hoonet: pigem on see idealiseeritud võimu 

diagrammi ruumiline mudel, selge arhitektuurne ja optiline süsteem.  Kunagine vanade 

majade raskepärasus ja kindlusarhitektuur on Panopticonis asendatud selge geomeetria abil 

samamoodi toimivaks süsteemiks. Panopticonis on üheskoos järelvalve ja jälgimine, 

turvalisus ja ülevaade toimuva üle, individuaalsus ja totaalsus, isolatsioon ja läbipaistvus59. 

2.5 Valgustusaegsed reformid 

Parandusmajade ja vanglate allakäik vallandas juba XVIII sajandi lõpul 

reformipüüdlused, mis realiseerusid XIX sajandi ulatuslikes vanglareformides Inglismaal ja 

Põhja-Ameerikas, seejärel Saksamaal ja mujal60.  

XIX sajandi esimesel poolel oldi veendumusel, et „tõelised“ kurjategijad istuvad 

kindlusvangla kongis või viibivad sunnitööl, ent lumpenit (veiderdajad, silmamoondajad, 

hulkurid ja prostituudid) võib proovida parandusmajades õigele teele juhtida. Viibimine 

karistusmajas  oli tähtajatu – kuni paranemiseni. Vaikselt hakkasid vanglate ja 

parandusmajade ideed üksteisele lähenema ning läbi põimuma. Näiteks paigutati 

kasvatusmajja vanglast vabanenud kurjategijad, et sealse suhteliselt liberaalse režiimi abil 

moodustada vaheaste vangla ja vabaduse vahel61.  

Oma karistusõiguslikes käsitlustes nõudsid valgustusfilosoofid mõõdukat, kuriteo 

raskusele vastavat ning humaanset karistust. Moodsa vanglasüsteemi kujunemist on püütud 

seletada mitmete teooriatega. Idealistliku mudeli järgi oli liikumapanevaks jõuks valgustuslik 

usk inimese paranemisse, ideeline progress ja teaduse areng. Organisatsiooniline-

                                                           
57

 Norman Johnston, Forms of Constraint: A History of Prison Architecture, Unversity of Illinois Press, Urbana 
and Chicago, 2000, lk 50-51  tõlge Ulvi Uulimaa-Margus 
58

 Norman Johnston, Forms of Constraint: A History of Prison Architecture, Unversity of Illinois Press, Urbana 
and Chicago, 2000, lk 50-51  tõlge Ulvi Uulimaa-Margus 
59

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 200-205 
60

 Jaan Ginter, Mervi Kruusamäe, Jaan Sootak, Eesti karistuspoliitika: vabadusekaotuslikud karistused, Tallinn 
2004, lk 8-9 
61

 Jaan Sootak, Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost, Tartu Ülikool 1998, lk 189 



21 

funktsionaalne mudel seevastu rõhutab vanglate rolli ühiskonnas toimunud muudatuste 

kajastajatena. On ka marksismilähedasi käsitlusi, mille järgi vanglad vastasid väljakujuneva 

kapitalismi vajadustele, et hankida kiiresti ja odavalt tööjõudu manufaktuuridele62. 

Põhja-Ameerikas arenesid välja kaks rivaalitsevat vangide kohtlemisstrateegiat ja uut 

arhitektuurset lähenemist: Pennsylvania ja Auburni süsteem63.  

2.5.1 Pennsylvania süsteem 

Pennsylvania süsteemi rajajaks võib pidada 1776. aastal Philadelphias loodud 

vanglaühingut Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons, mis hiljem 

nimetati ümber: Pennsylvania Prison Society. Kodusõja tõttu lagunes ühing peagi, kuid loodi 

taas 1787. aastal. Ühing oli tihedas kontaktis Briti silmapaistvate reformaatoritega, 

sealhulgas John Howardiga, Inglise esimese vanglareformaatori ja XVIII sajandi hinnatud 

filantroobiga. Üheks esimeseks Howardi kontseptsiooni järgi ehitatavaks vanglaks oli 

Philadelphiasse 1790. aastal rajatud Wallnut Street Jail, mis ehitati raskete kuritegude eest 

süüdi mõistetud ja retsidiivsetele ehk korduvkaristatud  kurjategĳatele, kellele nüüd mõisteti 

karistuseks pigem vangistus kui surmanuhtlus. Vangla sai peagi tuntuks oma Pennsylvania 

režiimiga64, mida hakati kutsuma üksilduse süsteemiks, sest vangid olid eraldatud 

üksikkambritesse, kust nad öösel ega päeval ei väljunud65.  

Kambrid olid ehitatud vangla välismüüri äärde ning kõigil oli eraldi jalutushoov. Lisaks 

magamisasemele ning toidulauale oli igas kambris veekraan ning klosett 66. Söömine, 

magamine ning töötamine toimusid kambris täielikus üksinduses. Keelatud oli kohtuda või 

suhelda teiste kinnipeetavate ja omastega, lugeda ajalehti või omada muid  

kommunikatsioonivahendeid, mis võisid anda infot väljaspool vanglat toimuva kohta.  

Kinnipeetavad nägid vaid valvureid, kellel ei olnud lubatud nendega suhelda. Vangidel oli 

lubatud lugeda pühakirja ning 1 tund päevas jalutada värskes õhus oma kambri juurde 
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kuuluvas aias. Kinnipeetavad veetsid oma aja täielikus isolatsioonis töötades, tehes käsitööd 

nagu kingsepa-, puusepa- ning naised kudumis-ning ketramistöid67.  

 

Foto 1. Ohio State Penitentiary. Allikas: internet 

 

Eastern State Penitentiary oli esimene vangla, kuhu oli kavandatud ka tsentraalne 

küte, iga kambri sisustusse kuulus ülestõstetav voodi, tool, tööpink ja sööginõud. Kambril oli 

kaks ust, üks avanes individuaalse jalutusaia ning  teine vanglasisese koridori poole. Viimases 

oli toitmissahtel ja piilumisauk, mis võimaldas järelvaatajal näha kambrisse, kuid takistas 

kinnipeetaval nägemast valvurit. Lisaks oli kamber varustatud akna ja tuulutusavaga, kust 

sisenes päevavalgus ning mille kaudu oli võimalik kambrit õhutada. See oli esimene detailselt 

läbi mõeldud ja välja arendatud kiirjas vangla planeering, kus kõiki kambreid oli võimalik 

jälgida keskselt positsioonilt, mistõttu võeti sellest kavandist eeskuju ka teiste Ameerika ja 

Euroopa vanglate kujundamisel68. 

Pennsylvania süsteem osutus aga raskesti rakendatavaks. Täielik üksikvangistus 

mõjus vangide vaimsele tervisele laastavalt, sest inimliku kontakti puudumine põhjustas 

paljude kinnipeetavate hullumise ning viis enesetappudeni. Lisaks nimetatud probleemidele 

osutus see süsteem ka majanduslikult väga kulukaks, sest kinnipeetavatele oli raske 

kambrisse tööd korraldada69.   
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2.5.2 Auburni süsteem 

XIX sajandil levisid Inglise arhitekti John Havilandi kavandatud vanglate 

planeeringud70 ning 1816. aastal ehitati New Yorgi osariigi väikelinna Auburni vangla, kus 

vangide kohtlemine baseerus Pennsylvania süsteemil, kuid milles oli palju uuendusi ja 

järelandmisi tehtud. Uue režiimi raames püüti vangidele õpetada distsipliini ning austust töö, 

teiste inimeste ja nende vara vastu. Auburni süsteemi iseloomustasid lisaks vaikimisele ka 

vangide musta-valgetriibuline vorm, millel oli nende identifitseerimiseks number, ning 

lockstep, mis kujutas endast jalaraudadega üksteise külge aheldatuna marssimist71.  

Auburni süsteemi rajajaks olid Elam Lynds (järelvaataja), John Cray (arhitekt) ja 

Gershom Powerst (valitsusinspektsiooni liige), kes töötasid välja lahenduse Pennsylvania 

süsteemi negatiivsete mõjude ilmnemise järel: päeval töötati ühises tööruumis, kuid see 

toimus range vaikimiskohustuse all ning öösiti oli üksikvangistus oma kambris. Sellest 

tulenevalt hakati Auburni süsteemi kutsuma ka kogunemis- (congregate) või vaikimis- (silent)  

süsteemiks, mis toimis nagu „masinavärk“ ning tagas kinnipeetavate üle järelevalve. Raudne 

distsipliin, karm karistus ja piinliku täpsusega kavandatud rutiin aitasid kinnipeetavate massi 

kontrollida72. 

Kuigi nii Pennsylvania kui ka Auburni süsteem arenesid XIX sajandil USA-s praktiliselt 

paralleelselt, kujunes Auburni süsteem uute vanglate rajamisel domineerivamaks. Selle 

positiivseks omaduseks ei olnud ainult kinnipeetavate koos töötamine ja Pennsylvania 

süsteemil põhinev vaikimine, vaid ka kinnipeetavate töö korraldamise ökonoomsus. Seetõttu 

olid manufaktuurid huvitatud töölepingute sõlmimisest just Auburni süsteemi vanglatega. 

Viimasest said kasu ettevõtted odava tööjõu ja -korralduse näol ning ka vanglad, kes tagasid 

töö vangidele ning muutusid tänu sellele isemajandavaks või lausa kasumit tootvaks. Hiljem 

sattus taoline kinnipeetavate odava tööjõu ärakasutamine kriitika alla ning 1890. aastatel 

lõpetati lepingud manufaktuuridega. Kinnipeetavate tööjõuga toodeti vaid neid tooteid, mis 

olid vanglatele ja teistele riiklikele struktuuridele vajalikud73.  
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Hiljem tekkis Auburni süsteemi suhtes kriitikat veelgi. Näiteks 1913. aastal tõi Thomas 

Mott Osborn, kes juhtis vanglareformi läbiviimist New-Yorgi osariigis, välja asjaolud, et 

taoline süsteem vaid kahjustab vange. Ta pidas õigeks, et vangidele antaks rohkem vabadust 

ning et vangla peaks maksimaalselt sarnanema tsiviilühiskonnale, õpetades kinnipeetavatele 

seal toimetulekut. XX sajandi alguseks oli kinnipeetavatel lubatud omavahel suhelda ning 

kurjategĳate kohtlemisest kadusid triibuline vorm ja lockstep, lisandusid aga ühistegevus ja 

sport74.  

Tänapäeval on Auburni süsteemist jäänud kasutusele sellised elemendid nagu 

vangide vormiriietus ning kinnipeetavate tööhõive korraldamine ühises tööruumis või 

tootmishoones. Auburni süsteemi vasteks on kujunenud segarežiim, mis seisneb 

kinnipeetavate eraldamises ööseks neile ettenähtud kambritesse ning päeval on vangidel 

lubatud vangla territooriumil (sisekorraeeskirjas ja kodukorras sätestatud kohtades ning ajal) 

vabalt ringi liikuda. Nad rakendatakse tööle või pakutakse võimalust omandada haridust. 

Režiimi olemusest tingituna täidab see kõige enam resotsialiseerimiseesmärki, võimaldades 

vältida kinnipeetavate alalist koosviibimist, kuid samal ajal püüdes tagada kinnipeetavale ka 

ühiskonnaliikmeks olemise harjumuse75.   

2.6 Uued reformid sõdadevahelisel ajal 

Perioodil 1835 kuni Teine Maailmasõda tõusis elanikkonna arv ja toimus 

urbaniseerumine. Karistuspoliitikas vähenes surmanuhtluse kasutamine ning järk-järgult 

suleti teistel mandritel või saartel asuvaid karistuskolooniaid. Kõige selle tulemusel tõusis 

kiiresti vangide arv, sest karistuseks mõisteti nüüd üldjuhul vangistus. Taoline areng aga 

tingis vanglasüsteemi laiendamise vajaduse, eelkõige Inglismaal, Belgias, Saksamaal ja 

Hispaanias. Uute reformide ja humaansemate ideede valguses pöörati rohkem tähelepanu 

kinnipeetavate koolitamisele, nende töö produktiivsuse tõstmisele, mõeldi ette ka vangide 

vabanemisele vanglast ning nendega tehtavale sotsiaalsele tööle. Kooli- ja tööruumid (eriti 

viimased) tõusid XIX sajandil nii mõnegi vangla prioriteediks, kuid harva olid need 

kavandatud vangla põhiplaani, pigem asusid konkreetseks otstarbeks mõeldud baasides76. 
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2.6.1 Progressiivsüsteem 

Vanglates oli eriti selgelt näha, et ühesuguse kuriteo eest samasugust karistust 

kandvad isikud talusid karistust igaüks isemoodi. Jõuti arusaamisele, et süüdimõistetu 

ülalpidamine ja kinnipidamistingimused peavad olema vastastikku seotud77. 

Progressiivsüsteemi idee leidis esmakordselt rakendust Austraalia lähistel Inglismaale 

kuuluval Norfolki saare vanglas. Aleksander Maconochie, šotlasest karistusseadustiku 

reformaator, töötas 1840. aastal välja süsteemi, mis tugines vangide järk-järgulise vabaduse 

poole liikumise printsiibil. Ta nõudis tähtajalisusest loobumist, et vang saaks ise teenida 

endale privileegid vanglas ning vabaduse raske töö ja hea käitumisega. Kinnipeetavate 

positiivset arengut püüti esile kutsuda märgisüsteemiga, mida jagati tubli töö ja käitumise 

eest – vabanemiseks pidi vang oma töö ja käitumisega koguma teatud punktisumma. 

Vangistuse viimases faasis valmistati vang vabanemiseks ette distsipliini pehmendamise ja 

tema vabaduste järguviisilise lisamise teel78. 

Progressiivsüsteemi kasutuselevõtuga hakati kurjategĳate kohtlemisel tähelepanu 

pöörama kinnipeetavate individuaalsetele omadustele ning võeti kasutusele kinnipeetavate 

klassifitseerimine vastavalt nende käitumisele: vanglates läbiviidavad õppeprogrammid, vaba 

ühiskonna kaasamine kinnipeetavate rehabilitatsiooniprotsessi ning karistuspoliitikasse ja  

praktikasse integreeruv vangide tingimisi ennetähtaegne vabastamine79.  

2.7 Uus aeg vangla arhitektuuris 

Hoolimata sellest, et vangide humaansemale kohtlemisele oli hakatud rohkem 

tähelepanu pöörama, olid uusaja alguses vaid üksikud vanglad arhitektide poolt kavandatud 

moel, et seal oleks vangidele tagatud nii isolatsioon kui töö. Vanglate kavandamisel toetuti 

paljuski haigemajadele, laatsarettidele ning sõjaväelistele asutustele, mis olid oma 

arhitektuurilt märkimisväärselt sarnased. Näiteks haiglad olid kavandatud ühekohaliste 

ruumidena, mis olid avatud ühte suurde ruumi. Laatsaretid olid varustatud kabeliga ning 

nende asutuste tavapärased põhiplaanid olid ristikujulised. Kuigi vanglad hakkasid 

valgustusajastu mõjudest tingituna aeglaselt humaansemaks muutuma ning  tähelepanu 

pöörati ka vangide elamistingimuste parandamisele, pidi vangla siiski tekitama hirmu sinna 
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sattunud inimeses ja kõrvaltvaatajates, sest kuritegevust püüti ohjata hirmutundega 

karistuse ees80.  

Kõik see muutis ka vanglate arhitektuurilist vormi. Kui enne Teist Maailmasõda ehitati 

kõik vanglad maksimaalselt kõrge turvalisuse astmega, mis väljendus väravates, trellides, 

vahitornides ning vanglat ümbritsevas piirdeaias, siis peale 1945. aastat hakati üha enam 

kasutama elektroonilisi valveseadmeid, mis nüüdseks on kujunenud standardseks 

lahenduseks.  

Sõjajärgset ajastut iseloomustab eelkõige kinnipeetavate suurem vabadus liikuda 

ning vangla kui kinnipeetava elukeskkonna „pehmenemine“. Viimane ei väljendu pelgalt 

paksude müüride ja minimaalse päikesevalgusega ehitiste kasutamise lõpetamises, vaid 

vangla sarnanemises tsiviilstruktuuridele81. Vana lihtsat vangistuse ja eraldatuse vormi – 

massiivseid müüre ning rasket väravat, mis takistab sisenejaid ja sealt lahkujaid – hakkab 

asendama läbimõeldud avad, tühimikud ja läbipaistvus.  

 Tänapäevasest moodsast vanglaarhitektuurist võib välja tuua kaks hilist näidet.  

Foto 2. Taani uue vangla renderdus (Erik Møller Arkitekter). Allikas: internet 

 

Taani uue riikliku vangla visioon valmis konkursi kaudu, mille võitis Taani päritolu 

büroo Erik Møller Arkitekter. Vangla on range režiimiga ja asub eraldatud kohas, ühel Taanile 

kuuluval saarel. Asukoht võimaldab ruumide liigendamise ja lubab kogu ruumiprogrammi 

mahutada vaid kahele korrusele. Igast kongist avaneb vaade ümbruskonna loodusele ja ükski 

kong ei näe teiste kongide aknaid ega muid vangla hooneid. Vangide tööruumid, vaba aja 

ruumid ja vangla töötajate ruumid asuvad südamikus, mis ühendab kogu kompleksi.  
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Kõige idealistlikum on inglise arhitekti Will Alsopi Creative Prison visioon uuest 

vanglast, mis valmis koostöös sotsiaaltöötajate ja eluaegsete vangidega.  Vangla koosneb 

kahest osast: elamiseks mõeldud väikestest kommuunilaadsetest kortermajadest ja  

avalikust osast, mis sisaldab endas nii vanglatöötajate ruume, kui ka vangide töö ja vaba 

ajaga seotud ruume.  

Foto 3. Creative Prison visioon uuest vanglast (Will Alsop).  Allikas: internet 

 

Kortermaja tüüpi majad paiknevad vangla südamikus suhteliselt vabalt. Avalik ruum 

ümbritseb kortermaju ja sulgeb ala. See on justkui nahk, filter, müür, mis piirab vangide 

liikumist, kuid samas ka ühendab neid ühiskonnaga.  

2.8 Ilma vanglata 

Karistuse pehmenemine ja uuendamine on viinud lausa selleni, et riikide valitsused 

on hakanud vanglate asemel üha rohkem otsima alternatiive kogukonnas, nagu rahatrahvid, 

kogukonna heaks töötamine, karistuse kandmine päevakaupa, ühiselamumajad, kuritöös 

kannatanute kahjude kompenseerimine jne, ning õhutavad kohtuid jätma vanglakaristuse 

määramise ainult kõige raskemate kuritegude 82 või ühiskonnale kõige ohtlikumate ja 

vägivaldsemate kurjategijate karistamiseks, kes ohustavad teisi inimesi või avalikku korda. 

Vanglakaristust ei pea rakendama iga pisivarga ja narkomaani suhtes, sest nii tekib 

vanglatesse suur hulk harimatuid noori, kelle trots ja viha ühiskonna vastu aina kasvab. Nad 

võõranduvad ühiskonnast ja ühinevad kuritegelikesse gruppidesse. Vivien Stern, 

Suurbritannia juhtiv kriminaalõiguse asjatundja, väitis ettekandes konverentsil „Vanglaolud 

Eestis, Lätis, Leedus“, et selle rahaga, mida on vaja 450 00 kergema kuriteo sooritanud vangi 

ülalpidamiseks ja majutamiseks, võiks ehitada näiteks 18 163 vaestele mõeldud elamut, 4995 
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tervishoiuasutust või 391 koolimaja, mis omakorda aga võivad takistada tulevikus 

nendesama 450 000 kurjategija tekkimist.  

2.8 Kuriteo ennetamine 

Ilma vangla ruumilise kehandita peaks ühiskond ise suutma kuriteo ennetada, inimesi 

kontrollida ja suunata õiguskuulekale teele. Sotsiaalkontroll tähendab ühiskonna poolt 

rakendatavaid vahendeid, millega reguleeritakse inimeste käitumist ning saavutatakse 

ühiskonnas kehtivate normide järgimine. Sotsiaalkontroll avaldub õiguses, moraalis, 

religioonis, pedagoogikas, sotsiaalteraapias jm ning selle ülesanne on tagada sotsiaalne 

integratsioon ja konformsus. Nii üritab ühiskond tervikuna, aga ka väiksemad grupid ja 

üksikisikud ületada ühiskonnas olemasolevaid vastasseise, pingeid ja konflikte83.  

Ameerika kriminoloog Travis Hirschi käsitles oma esimeses suuremas uurimuses 

„Causes of Delinquency”, 84 ühiskonnas olevat korralagedust ja selle teket. Teooria 

põhiideeks on väide, et nõrgad sotsiaalsed sidemed võivad jätta üksikisiku liiga vabaks ehk 

kogukonnaga lõdvalt seotuks, mille tagajärjel võib ta asuda kaaluma kuriteost saadavaid 

hüvesid, kas siis reaalseid või näilisi. 85  Sisuliselt kulmineerub sotsiaalprobleemide kuhjumine 

kuriteo sooritamisega. Lahendamata argipäevaprobleemid, nagu tööpuudus, probleemid 

tutvusringkonna või perekonnaga jms, võivad käivitada ahela, mis suurendab inimese 

toimetulematust eluga. Kui isik asub kaaluma pahateo kordasaatmist, siis peab ta ka 

arvestama võimalusega kaotada oma senise õiguskuuleka käitumisega kogutud n-ö 

investeering, sest kui tal on olnud varem positiivne reputatsioon, hea haridus, tore 

perekond, äri või töökoht, kannab ta õigusrikkumise avastamise korral märkimisväärset 

kahju. Sotsiaalsed väärtused ja sidemed annavad ühiskonnale justkui omamoodi garantii, 

sest isik, kellel on need väärtused olemas, käitub eeldatavasti õiguskuulekalt ega kaldu kiirelt 

otsustama kuritegevuse kasuks. Tal on seadust rikkudes rohkem kaotada kui võita.86  

Ühiskonna ülesanne tervikuna on pakkuda kõikidele inimestele võrdselt võimalusi 

selles ühiskonnas endale sobival viisil elada nii, et ei tekiks olukord, kus inimene leiab 

kuritegevuse tee kergema olevat. Tänaseks ei ole maailma jõudnud sellise ideaalini ja ikka 

leidub hulgaliselt probleemseid inimesi, kes teistele teadmatuses või enda puudustest 
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kannustatuna kurja teevad. Nende puhul ei anna ka pelgalt rangem karistus pikema aja 

jooksul soovitud tulemust, karistamine peab olema mõjus, kaitsma ühiskonda87 ja aitama iga 

üksikut inimest tema isiklike  nii majanduslike, õiguslike kui ka sotsiaalsete probleemidega.  

Paljudel kinnipeetavatel pole vanglasse sattudes töökogemust ega eriala –puuduvad nii 

tööoskused kui ka harjumus. Vangla kui asutus ei ole enam vaid koht, kus inimesi kinni 

hoides kuritegevust vähendada. Sealt peab saama abi, teadmisi ja oskusi ühiskonna kõige 

nõrgem lüli, sest peale aastaid vanglas istumist probleemid toimetulematusega ainult 

suurenevad.  

Uuringutega on kindlaks tehtud, et kolmandik vange kaotab vanglakaristust kandes 

elukoha ja rohkem kui kaks viiendikku kaotab kontakti oma perekonnaga, mistõttu 

vanglakaristus võib retsidiivsusega seonduvaid tegureid suurendada88. Inimese hoidmine ka 

vanglakaristuse ajal tihedalt ühiskonna liikmena parandaks tema naasmist sinna. Samuti 

aitaksid vangistuse ajal teadmiste ja oskuste omandamine, mis tagaksid töö peale 

vabanemist ja vähendaks seega tõenäolisust naasmisel samade probleemideni, mis teda 

kuriteoni viisid.  
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3. Kriminaalne Eesti 

 

3.1 Kuritegevus Eestis 

Eestis on vange 3411 ja kriminaalhooldusaluseid 7081 (30.04.2012)  – see on palju 

rohkem kui mujal Euroopa Liidus, kaugelt enam Kesk- ja Ida-Euroopa keskmisest. Eestis on 

340 kinnipeetud isikut 100 000 elaniku kohta – vastav näitaja on ligi kuus korda suurem kui 

Põhjamaades.  

Peale taasiseseisvumist on vangide arv Eesti vanglates ulatunud kuni 4800-ni. 2007. 

aasta jooksul vähenes vangide arv märgatavalt, jõudes aasta lõpuks viimase 16 aasta kõige 

madalamale tasemele (3467-ni) samal ajal kui kuritegevuse üldtase vähenes 2007. aastal 

varasemaga võrreldes kõigest 3% võrra. Vangide arv vähenes ennetähtaegselt vabanenute 

arvu suurenemise ja vanglasüsteemi sisenenud väiksema süüdimõistetute hulga tulemusena. 

Näiteks 2007. aasta esimesel kolmel kvartalil vabanes vanglast ennetähtaegselt 59% rohkem 

isikuid ja kokku vabanes 24%  rohkem isikuid kui aasta varem samal ajal89. Seega ei 

vähenenud kuritegevus, vaid muutus pigem sellesse suhtumine ja kuritegevuse probleemiga 

tegelemine. 

Skeem 4. 1 aasta retsidiivsuse määr vabanemise viisi alusel (2007 aastal vabanenud) autori skeem Allikas: 
Retsidiivsus Eestis,  Tallinn 2010 
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Üks põhjus, miks kuritegevuse arv Eestis visalt väheneb, on okupatsiooniaja pärand: 

aastakümneid piirdus vanglate kui poolsõjaväeliste suletud süsteemide mõte vangide 

kinnihoidmisega90. Vangide arvu hoiab kõrgel ka kuritegevuse püsivalt kõrge tase, ühiskonna 

ootus karmimate karistuste suhtes ning politsei-, prokuratuuri- ja  kohtusüsteemi tõhususe 

kasv. Põhjuseks on ka Eesti suhteliselt pikad karistusajad– keskmiselt 5 aastat. Näiteks 

Soomes on see näitaja 7 kuud ning Ameerika Ühendriikides 24 kuud. On selge, et niivõrd 

pikki vanglakaristusi kandes võõrduvad kinnipeetavad üha enam elust vabaduses ning 

tagasitulek ühiskonda on sellevõrra keerulisem91.  

Eestis on retsidiivne kuritegevus suhteliselt kõrge. Keskeltläbi iga viies kuritegu on 

toime pandud varemkaristatud isiku poolt. 2010 tehtud uuring näitas, et kuue kuu jooksul 

pärast vanglast vabanemist oli uue kuriteo toimepanemises kahtlustatavana üle kuulatud 

juba iga neljas vabanenu, pooleteist aastat hiljem said kahtlustuse pooled endised vangid 

ning kolme aastaga juba enam kui 60%. Vanglast vabanenute kõrgem retsidiivsuse määr võib 

viidata mitmele asjaolule: see võib näidata, et vangi satuvadki kõrgema riskiga n-ö 

kalduvuskurjategijad, kelle puhul ei ole vanglal šokiefekti ja kes ei tahagi kriminaalsusest kui 

loomulikust käitumisest loobuda või näitab see vanglakaristuse kui käitumise muutmisele 

suunatud mõjutusvahendi ebaefektiivsust ja probleemi lahendamata jätmisele92. 

 

 

Skeem 5. Eesti vanglate piirkonnad, süüdimõistetute elukohad, arestimajade suurused ja paiknemine Eestis. 

Autori joonised. Allikas: Vanglate aastaraamat 2007 

 

Eesti jaguneb kolmeks vangla piirkonnaks, Tallinna, Tartu ja Viru vangla piirkonnaks 

(skeem 5). Neist suurim on Tallinna vangla piirkond, ulatudes Lääne-Eestis kuni Pärnuni ja 

hõlmates ka saari. Kehtiva vanglaseaduse järgi kannab vang karistust oma elukohale 
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võimalikult lähedal, et säiliksid tema sotsiaalsed sidemed ja suhtlus perekonnaga. 

Süüdimõistetute elukohad koonduvad 2007 aasta vangla aastaraamatu alusel suurematesse 

keskustesse. Kõige enam on kurjategijaid sisse kirjutatud Tallinnasse, Ida-Virumaale, Tartusse 

ning Pärnusse. Arestimajade paiknemist ja suurusi vaadates koonduvad raskuskeskmed 

samuti keskustesse. Vanglad peavad asuma kriminaalsetele piirkondadele kõige lähemal, 

arestimajadest piirkonna vanglatesse peab pääsema kiiresti ja lihtsalt.  

3.1 Karistus Eestis 

Eestis on praeguse seisuga viis vanglat: Tallinna, Tartu, Viru, Harku ja Murru vangla.   

Uus Tartu vangla (arhitekt Kalle Rõõmus) võttis esimesed vangid vastu 16. oktoobril 

2002. aastal, tähistades sellega Eesti vanglateenistuse üleminekut ühiselamutüüpi vanglatelt 

kambervanglatele.  Tartu vangla paikneb ligi 94 000 m2 suurusel alal Emajõe lammil. Vangla 

üldpind on 23 000 m2, siin asuvad administratiivhoone, vastuvõturuumid, puhke- ja 

spordiruumid, õppeklassid, tootmispinnad metalli-, puu- ja tekstiilitööks, ruumid usutalituste 

korraldamiseks ja abiruumid. Vanglas on 479 kambrit, ühe kambri suurus on ca 10 m2. Tartu 

vanglas töötab 402 inimest, neist 243 on vanglaametnikud. Vangla ligi tuhandet vangi 

harivad Tartu täiskasvanute gümnaasium ja Tartu kutsehariduskeskus. Tartu vangla annab 

tööd ka umbes 80 vangile majandustöödel, väljaspool vanglat töötab ligikaudu 20 vangi93. 

Foto 4. Foto Viru vanglast. Foto: Aarne Maasik 

 

 Viru vangla hooned (arhitekt Kalle Rõõmus) valmisid 2008. aastal. Vangla koos seda 

ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele 

paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil 
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asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste 

ühendusteedega. Viru vangla hõlmab endas vanglat ja arestimaja. Vangidele on kuni 

kahekohalistes kambrites kokku 1000 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta 

arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad veel 

kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad. Vanglas on 421 ameti- ja 

abiteenistuskohta, sealhulgas 274 vanglaametniku ametikohta. Uudsena terve 

vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on 

ka 250-kohaline noorteosakond, kuhu paigutatakse kõik alaealised süüdimõistetud ja 

vahistatud ning kõik noored süüdimõistetud. Vange harivad Jõhvi gümnaasium ja Ida-

Virumaa kutsehariduskeskus, tööd annab AS Eesti Vanglatööstus94. 

Pärast Tallinna vangla uute hoonete valmimist ning Tallinna ja Harku vangla liitmist 

jääks Eestisse piirkondlikud kuni 1000-kohalised kambervanglad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis 

(Viru) ning Harku ja Murru vanglad neile vangidele, kel ei ole probleeme allumisega karistuse 

täideviimisele. Kui vangide arv on vähenenud, on võimalik viimased ühiselamu tüüpi vanglad 

Harkus ja Rummus (Murru) sulgeda95 - uus Tallinna vangla peaks võtma üle seal praegu 

tegutseva avavangla tüpoloogia.  

Avavanglasse  paigutatakse kergemaid kuritegusid toime pannud ja need vangid, 

keda pole otstarbekas pidada kinnises vanglas  või kes on karistuse kandmise ajal kinnises 

vanglas üles näidanud usaldatavust ja õiguskuulekat käitumist ning kelle suhtes on piisavalt 

alust oletada, et ta ei pane toime uusi õiguserikkumisi96. Vangistuse avatud täideviimisele 

kõige iseloomulikumaks jooneks tuleb pidada põgenemisvastaste abinõude puudumist ja 

vangla julgeoleku tuginemist kinnipeetavate usaldusele. Seega on kinnipeetavate 

avavanglasse lubamise peamine eeldus minimaalne põgenemisoht. Avavangla eesmärk on 

anda kinnipeetavatele võimalus säilitada teatud ulatuses oma endine eluviis, sh töökoht, 

perekondlikud suhted jms, piirates samas karistuse repressiivsuse tunnetamiseks siiski tema 

liikumisvabadust ja sellega seotud õigusi. Liikumisvabadust piiravaks teguriks pole aga 

avavanglas mitte põgenemisvastased abinõud, vaid kinnipeetavatele pandud kohustus 

viibida ööpäevas kindlaks määratud aeg avavangla territooriumil. Seega on avatud 

täideviimise sihiks vangistuse kinnise täideviimise negatiivsete kõrvalmõjude vältimine, ilma 

                                                           
94

 www.vangla.ee 
95

 www.vangla.ee 
96

 www.vangla.ee 



34 

et kinnipeetava üleviimine avatud täideviimisel kujutaks endast suurt turvalisusriski 

ühiskonnale97.  

Avavangla on oluline etapp vangistuses ja selle osakaal võiks Skandinaavia eeskujul 

olla suurem ka Eestis. See ei koorma liialt ühiskonda ja pole nii kallis viis kurjategijatega 

tegelemiseks.  Kurjategijad, kes on oma aja kinnises vanglas ära istunud, suunatakse edasi 

avavangla tüüpi asutusse, mis justkui katsetab nende toimetulekut ühiskonnas. Avavangla ja 

muude erinevate sotsiaalprogrammidega jäävad kurjategijad  seotuks võimalikult pikaks 

ajaks. Nagu väidab Tartu vangla endine direktor Andrus Kõre, pannakse Norras ja Rootsis 

range järelvalvega vanglasse kinni ainult parandamatud kurjategijad, vähem ohtlikke 

hoitakse kinni leebema kodukorraga vanglates või lausa avavanglates, kui nende käitumine 

seda võimaldab. Seega on kinnist tüüpi vanglad palju väiksemad kui Eestis (näiteks on Halden 

Fengselis Norras kohti kinnipeetavatele 252, samal ajal kui Viru vanglas on see arv 1075), mis 

parandab turvalisust ja hõlbustab kurjategijatega tegelemist. 

 

Skeem 6. Ettepanek pikemaks ja mitmekesisemaks vangistusajaks. Autori joonis 

 

Lisaks avavangistusele peab rakendama ka teisi järelvalve viise. Elektrooniline valve 

on oma olemuselt koduarest – isiku elukohta paigaldatakse koduvalve seade ja tema jala 

ümber võru. Isikule määratakse elukoha suurusele vastav liikumisraadius ning -graafik. 

Graafikusse märgitakse kogu isiku liikumisega seotud info. Kriminaalhooldajal on igal ajal 

õigus kontrollida isiku asukohta ning kahtluste korral nõuda selgitusi. Elektroonilisi 
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valvealuseid jälgivad ööpäevaringselt valveametnikud. Karistusperioodi lõpupoolel 

võimaldatakse valvealustel vabamalt liikuda, et harjutada neid iseseisvalt ja 

seadusekuulekalt hakkama saama. Pärast elektroonilise valve lõppemist jätkub katseaeg 

teiste kriminaalhooldusalustega samadel tingimustel. Elektroonilise valve rikkumise puhul 

teeb kriminaalhooldusametnik sõltuvalt rikkumise raskusest ning valvealuse senisest 

käitumisest esmalt kas hoiatuse või siis erakorralise ettekande kohtule, ettepanekuga 

pöörata kandmata jäänud vangistuse osa täitmisele98.  

2012. aasta 30. aprilli  seisuga on elektroonilise järelevalve all vabastatud kokku 101 

vangi, üldkasulikule tööle määratuid 1428 ja kriminaalhooldusaluseid on kokku 708199. 

4. Tallinna vangla 

Tallinna vangla sai alguse aastal 1919, kui Patarei merekindlus muudeti vanglaks. 

Kuna hiljem Keskvanglaks nimetatud kinnipidamiskoht oli 2000. aastateks muutunud 

kasutuskõlbmatuks, asuti 2003. aastal ümber Magasini tänaval asuvasse vanglasse, mis oli 

rajatud aastatel 1944–1949 tegutsenud sõjavangilaagri territooriumile. 1990. aastail ehitati 

kaks uut kambervangla hoonet ja moodustati kaks eelvangistusosakonda. 2004. aastal liideti 

Tallinna vanglaga Maardu vangla. 

Endises Maardu vanglas asub 

nüüd Tallinna vangla 

tervishoiuosakond, kus 

osutatakse ka statsionaarset ravi. 

Tallinna vanglas on täidetud 596 

ametikohta, neist 365 on 

vanglaametnikud. Kurjategijate 

arv  on 30. aprilli 2012 seisuga 

1196, neist süüdimõistetuid on 

740, vahistatuid 456100.    Skeem 7. Tallinna vangla uus asukoht. Autori joonis 
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Foto 5. Tallinna vangla uus asukoht, 

raudteepoolne külg. Autori foto 

4.1 Tallinna uus vangla 

4.1.1 Asukoht 

Uue Tallinna vangla väljavalitud asukoht on Tehnika tänava pikenduse ja Veerenni 

nurgal, tulevase Lõunaväila sees. Antud koht on suurte liikumissuundadega piiratud ala, mis 

jalakäija jaoks on kasutamiseks päris ebameeldiv. Vanglale sobib koht hästi. Suletud saarel 

olek eraldab vangla muust maailmast ja seob selle suurte teede abil linna ning kogu 

ülejäänud Tallinna vangla piirkonnaga. Kohta ümbritsev teedevõrk sarnaneb sümboolselt 

vallikraaviga, mille ületamine on mõneti raskendatud või vähemalt ebameeldiv. 

 

Skeem 8. Tallinna uue vangla kaugus linna erinevatest piirkondadest, Tallinna uue 

vangla asukoht teede ja raudteega piiratud alal. Autori joonis 
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Kuigi koht on linnast ära lõigatud, asub see siiski sellele niivõrd lähedal, et võimaldab  

avavangla vangidel käia Tallinnas tööl ja koolis, hoida suhet oma lähedastega ning  

resotsialiseeruda tagasi ühiskonda. Ka töötajatele on vangla linna lähedal olek põhjendatud, 

kuna see on suhteliselt suur tööandja. Nagu juba eelpool öeldud on ka kuritegevuse 

seisukohast vangla jaoks oluline paikneda Tallinnas, ehk kohas kus leiab paraku aset 

statistiliselt kõige rohkem kuritegevust. Paiknemine otse kuritegevuse toimumise juures 

hoiab vangla jaoks ära suure hulga üleliigsest logistikast eriti eeluurimisvanglat ja arestimaja 

silmas pidades, mis peavad olema lihtsalt kättesaadavad kaitsjatele ning lähedal kohtutele.  

Antud asukoht suuremate teede läheduses, Tallinnasse sissesõidul, võimaldab 

vanglale läheneda ka kõigist teistest piirkondadest ilma linnaliiklusesse takerdumata.  

4.1.3 Vangla funktsionaalne ülesehitus 

Vangla on ruum, kus loeb eelkõige sisemise logistika kiirus, loogilisus ja funktsioonide 

paiknemine käepärases järjekorras ja seal elavate inimeste range päevakava (Lisa 2 ja 5). 

Arhitektuurne lihtsus ja selgus kaalub üle moodsa, põneva ja mängulise ruumi. Seega ühest 

küljest peab vangla olema funktsionaalselt süsteemne arhitektuur, toimima seespidiselt 

laitmatult ja tunduma väljaspool seisjale turvaliselt ning hirmuäratavalt.  

 

 

Skeem 9. Tallinna uue vangla hoone paiknemine uuel krundil. Autori joonis 
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Samas peab vangla teisest küljest ka reformima inimesi enda sees ja mõjuma seega 

tervendavalt. Vangla peab karistama oma karmi järelvalve, reeglite, päevakorra järgmise ja 

üksindusega ning olema olukorda parandav teadmiste ja uute võimaluste andmisega, 

teatava vabadusega kinnise kesta sees.  

Töö välis- ja sisemaailma, tühimike ja massi, avatuse ja suletusega viis läbi mitmete 

katsetuste käesoleva lahenduseni. (Lisa 3 ja 4) 

Vangla jaguneb laias laastus kolmeks ruumigrupiks: vangla eluosakonnad, vangla 

tegevushooned ja vangla töötajate ruumid. Heas linnaruumis on elu ja töö omavahel 

segunenud ja neid ühendab omavahel kokku avalik ruum, teede, parkide ja vaba aja 

veetmise kohtadega. Vangla elamine ja töötamine on omavahel võimalikult lähestikku ja 

seda seob liikumiseruum, kus toimuvad kiired ja kontrollitud liikumised. Antud lahenduses 

seob vangla avaliku vaba ruumi asemel üheks kontrollitud ruum, vangla töötajate ruum, mis 

on vastand avalikule ruumile. Kontrolli ruum on keskmine ühendav galerii-liikumiskoridor, 

mille külge on mõlemale poole ühendatud vanglale vajaminevad hooned.  

Vangla eluosakonnad paiknevad krundil kohas, kus need on kõige vähem tajutavad 

linnakodanikule. Eluhooned on raudtee äärses küljes, eemal suurtest autoteedest ja kõige 

kaugemal linnast. Eluhooned ulatuvad kuni 4 korruse kõrguseks. 

Vangla kõige aktiivsem külg on kõige linnapoolsem, Tehnika tänava laienduse poolne 

külg. Seal paiknevad vangla tegevushooned nagu pääsla, kool, toitlustuskeskus, pesumaja, 

õmblustöökoda ja tootmise hooned. Töötamine ja koolis käimine on vangide kõige esimene 

samm tagasi ühiskonna ja linna poole liikumisel.  

Skeem 10. Vangla valveruumide paiknemine ja vangla pööratus sissepoole. Autori joonis 

 

Vangla galeriis-liikumiskoridoris asuvad vanglaametnike kabinetid ja neile vajalikud 

tööruumid, töötajate ja töötavate vangide sööklad ning eluhoonete vahelises ruumis ka 
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suuremad spordiruumid ning perearstikeskus. Igal hoonel, nii elamise kui tegevuse poolses 

küljes on kaks valveruumi, mis kontrollivad nii liikumisi ühendavas osas, sisenemisi ja 

väljumisi hoonetesse kui ka sisehoovides toimuvat.  

Vanglas liikuvad inimesed jagatakse nelja gruppi. Esimesse kuulub laiem avalikkus, 

sealhulgas külastajad. Teiseks need, kes saabuvad ametiasjades nagu advokaadid ja 

pedagoogid. Kolmandaks kinnipeetavad, kes tulevad vanglasse karistust kandma. Neljandaks 

vanglaametnikud. Kõigi osapoolte vanglasisesed liikumisteed peavad olema kontrollitavad ja 

võimalikult kiired. Esimesse ja teise gruppi kuuluvad inimesed liiguvad ainult vangla esimeses 

pooles, külalised külastusosakonnas ja pedagoogid kuni koolini. Vangid liiguvad vanglas 

võimalikult vähe, kõik igapäeva eluks vajalik on eluhoonete juures, ilma, et sellest peaks 

väljuma. Kõige rohkem toimub liikumisi teel tööle või kooli, mis on lühendatud 

kinnipeetavate paigutamisega tema elu või töökohale võimalikult lähedale eluhoonesse. 

Eluhooned on omakorda üles ehitatud nii, et kõrgematel korrustel elavad kinnipeetavad, kes 

peavad liikuma vähem ja alumistel korrustel need, kes liiguvad rohkem.  

Ülimalt kontrollitud hoonete sees on vangidel ka kohti, kus neile antakse suurem 

vabadus. Pakutud lahendus tekitab hoonete sisse tühimikke, sisehoove, kus vangid saavad 

viibida iseseisvalt, kuna valveruumidest on kontrollitav ka kogu sisehoovis toimuv. Hoovides 

saavad vangid jalutada värskes õhus, joosta, mängida palli või muid spordimänge ning 

kasvatada vangide endi tarbeks puu-ja köögivilju. Sisehoovides kasvab ka kõrghaljastus, mis 

vangla ümbritseval territooriumil ei ole lubatud. Antud vangla on seega nagu sissepoole 

pööratud maailm, mis võimaldab seal elavale inimesele kõik vajaliku samal ajal hoides nad 

eemal välisest elust. 

Vangla välissein, mis seisab vangla ja välise maailma vahel on tihe, läbipääsmatu, ei 

võimalda vaateid vanglasse ning raskendab vangidel näha välismaailma. See kest koosneb 

betoonpostide reast, mis eluhoonete ümber moodustab ühtse rütmi ja hõreneb kohati 

tegevusmajade juures võimaldades kõrgetesse ruumidesse rohkem valgust ja avarust.   

Postid asetsevad tihedalt ja nad on nii sügavad, et piiravad majas sees oleva inimese vaadet 

ning lasevad majal väljastpoolt mingi nurga alt mõjuda hoopis ilma avadeta. Sisehoovi 

poolsed fassaadid on aga vabamad ning suuremate avadega.  

Tehnika tänava ja Veerenni nurgal, linnapildis kõige aktiivsemas nurgas katkeb 

vanglat ühendav kontrolliruum ja vangla hooned seisavad iseseisvalt hakates meenutama 
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avaliku ruumiga üheks seotud tavapärast linnaruumi. Iseseisvalt seisavad avavangla ja 

arestimaja ning eelpääsla ja administratsioon.  

4.1.2 Elamise süsteemid 

1196 kinnipeetava seas leidub väga erinevaid inimesi (Lisa 1), kellele karistus ja 

tervendamine ei mõju ühtemoodi. Kinnipeetavaid peab olema võimalik rühmitada eelkõige 

nende kuriteo iseloomu, eelneva elu aga ka vanuse, soo ja vanglasisese tegevuse järgi. 

Mõndasid vange saab usaldada ning neile saab võimaldada suurema vabaduse ja rohkem 

tegevusi. Alati satub vanglasse ka kurjategijaid, kes ei allu mitte mingisugusele käsule ega 

võimalda ennast mitte mingilgi viisil aidata. Selliseid inimesi tuleb hoida kindlalt kinni ja 

teistest eemal, nii nende endi kui teiste vangide huvides.  

Vangide kohtlemine tuleneb ka nende vangistuse plaanist ja vanglas viibitud ajast. 

Vangistus peaks üldjuhul algama šokivangistusega, täieliku isolatsiooni ja üksindusega, mil 

vangi kõik tegevused, peale 1 tunni värskes õhus viibimist, toimuvad kongis. Kong ise on 

ühekohaline koos wc ja duššinurgaga. Kongi aknad on nii kitsad, et inimene sealt läbi ei 

mahu, šokivangistuse järgus ei ole kinnipeetaval ka aknast vaadet välismaailma. Selline 

vangistuse viis on omane arestimaja, eeluurimisvangla ja tugevdatud järelvalvega 

osakondadele. 

Peale kinnist šokivangistus järgneb vangistuse põhiosa, mil toimub vangi põhiline 

vormimine taas sobivaks ühiskonna liikmeks. Põhiosa jooksul käib vang vangla koolis ja talle 

võimaldataks töökoht. Seaduse järgi on Eestis  tööealised vangid kohustatud töötama. Vangil 

on võimalik teha kas vanglasiseseid majandustöid (abitööd, koristamine, köögitöö, 

remonditööd jne) või osaleda tootmistegevuses. Tootmistegevus jaguneb tinglikult kolmeks: 

metallitööd (valmistatakse saunakeriseid, kaminaid, metallpiirdeid jne), puidutööd (mööbel, 

koerakuudid jne) ja õmblustööd (tööriided, voodipesu, madratsid jne) 101. Vangidel on 

võimalus töötada ka väljaspool vangla territooriumi. Aastal 2007 töötas Eestis keskmiselt 810 

vangi, neist väljaspool vangla territooriumi 40, majandustöödega oli hõivatud 330 ning AS 

Eesti Vanglatööstuse korraldatud töödega 440102. Lisaks põhiharidusele saab Tallinna vanglas 

omandada kutseharidust kinnisvarahooldaja ja elektrik-arvutihooldaja erialal103.  Põhiosa  

                                                           
101

 www.vangla.ee 
102

 Vangla aastaraamat 2007 
103

 www.vangla.ee 
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vangidele antakse võimalus ka vaba aja veetmiseks kontrollitud ajal ja kohas. Oma 

eluhoonetes on neil igal korrusel avar ruum, kus on vastavale rühmale mõeldud tegevused, 

näiteks sportimisvõimalused, raamatukogu,  grupitöö ruumid või klassiruumid. Ka söömine 

toimub valdavalt ühises söögitoas igal eluhoone korrusel. Vastavalt rühmale elavad nad 

lähemal kas tootmise hoonetele, sportimise või koolihoonetele, et hõlbustada nende ühest 

majast teisse liikumist. Põhivangistuse kong on enamasti kahekohaline koos wc ja 

duššinurgaga. Kongi aknad on laiemad ning vangil on ka osaline väljavaade välismaailma.  

 

Skeem 11. Erinevate raskusastmete kongilahendused. Autori joonis 

 

Pärast põhiosa vangistust järgneb vangistus avavanglas. Avavangla on jagunenud 

korteriteks, milles igaühes on kõik vajalik tavapäraseks eluks, nagu elutuba, köök, 

majandusruumid ja vaba aja veetmise ruumid. Nagu eespool öeldud, on vangil kohustus 

viibida avavangla territooriumil teatud osa päevast, ülejäänud osa veedab ta talle määratud 

kooli või töökohas ning tekitab ja hoiab endale olulisi sotsiaalseid suhteid väljaspool vanglat.  

Kong on kahekohaline koos wc ja duššinurgaga ning kongist avaneb läbi akende väljavaade 

välismaailma.  
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Peale avavangla vangistust ei ole vang veel päris vaba, sellele järgnevad pikad 

katseajad ning erinevad meetmed tema kontrollimiseks ilma tema vanglas kinni hoidmiseta.  

Uus vangla koosneb seega erinevatest osakondadest ja raskusastmetest, mida läbides 

toimub omamoodi vabaduse poole liikumine, tagasi tavapäraseks kodanikus saamine. Vangla 

on justkui filter või parandusmaja, mis läbi erinevate viiside ja läbi erinevate astmete laseb 

ühiskonda tagasi paremad inimesed.  
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Kokkuvõte 

 

Vangla peab töötama koos karistuse süsteemiga ühiselt kuritegevuse vastu. Alati ei 

ole kasu rangest ja pikast karistusest, mis võib kuritegelikku käitumist veelgi suurendada, 

samas ei saa riik jätta ka kuritegevusele reageerimata. 

 Läbi ajaloo on karistus läinud aina humaansemat teed ja aina enam on lähenetud 

kurjategijale kui puuduste käes vaevlevale inimesele, kes vajab abi. Ühiskond on muutunud 

aina tugevamaks ja mõistvamaks. Arhailisel ajal, mil sugukond oli veel liiga nõrk selleks, et 

oma eksinud liiget ise karistada, ei jäänud üle muud, kui kurjategijast mingil moel lahti 

saada104, ta sugukonnast välja visata. Sama kehtis ka kehaliste piinamiste ja hukkamiste 

kohta keskajal – ühiskond ei näinud võimalust korra vääratanud inimese lunastuseks ja tema 

naasmiseks ühiskonda. Tänapäeva maailmas, kui aina vähem tuleb ette surmanuhtlust ja 

aina lühemaks muutuvad eluaegsed vangistused peame me ühiskonnana olema valmis 

kurjategija võtma tagasi ja tunnistama teda meie ühiskonna liikmena. Tema eemale 

tõrjumine peale vangistust tõukab ta vaid tagasi halvale teele, tema resotsialiseerumist peab 

soosima juba vanglas.  

Antud magistritöö loob  tänapäeva vajadustele vastava vanglakeskkonna Tallinna 

linna, kohta kus see on kõige enam vajalik ja kõige paremini töötav. Uus vangla ei ole enam 

vaid kurjategijate karistamise koht  vaid pakub kurjategijatele uusi võimalusi elus hakkama 

saamiseks peale karistusaja lõppu. See vangla on ümberõppe ja koolituskeskus, kust saab abi 

nii psühholoogilistes, õiguslikes kui ka majanduslikes küsimustes. Käesolev vangla projekt on 

nagu sissepoole pööratud maailm, mis on ümbritsetud kindla kestaga, mis välismaailma 

sisemaailmast eraldab. 

Jah, vangla peab sisaldama endas kogu ühiskonda ja olema sellest täiuslik 

vähendatud vorm nagu ütles Michel Foucault raamatus Discipline and Punish105. Vangla peab 

tekitama inimestes usalduse nii oma arhitektuurses kindluses ja selguses, kui ka garantiis, et 

sealt väljuvad paremad inimesed, keda saab jälle usaldada.  

                                                           
104

 Jaan Sootak, Kuri karjas, Tartu 2008, lk 361 
105

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 238 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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English summary 

 

Tallinn Prison in the changing world 

 

A prison is an exceptional type of a building that goes beyond the church or noble palace to 

manifest a sincere belief in the possibility of healing society through architecture. The spatial 

environment of the prison is focused on internal needs, to protect and improve society from 

the inside out. Crime and criminals are difficult topics in every society. Prison, in the eyes of 

the  public, should not be made of high quality-architecture or people-centered space. This is 

considered to be a luxury for people who don't deserve it. As a result of this, the 

reprehensible and clearly condemned architecture has changed very little throughout the 

years. Old ways of building prisons have been adapted more then developed in new ways. 

Today, with computers and smart building technology, prisoners can be located using 

electronic devices. The architecture of the prison can address much deeper problems, within 

the individual and society as a whole. 

 

In order to understand the role of a modern prison, we should look at the problem from 

different angles: How has crime changed through the years, how has punishment responded 

to the changing patterns of crime and how can we change the prison system to guide 

criminals to a better path? The long and strict punishment doesn't always achieve the 

required results. In some cases, exposure to the prison system can reinforce criminal 

behavior. 

 

The written section of this thesis deals with crime, punishment and the prison sentence in 

history. Throughout history, punishment has developed along a more humane path. The 

criminal is more like someone who has issues and needs help. Society is stronger and more 

able to take care of these people. In the middle ages, society was not ready to accept and 

help the criminal, they thought of a criminal as a  person who gave their family a bad name. 

They were punished with physical torture or executed. In today's world with less instances of 
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the death penalty and more cases of life imprisonment, we have to accept the criminal as 

part of society. The prison has to be a place for rebirth and re-engagement with society. This 

research explores softer forms of punishment to prevent crime in society and attempts to 

address the issues prisoners face upon their release. The second part of the thesis focuses 

on local problems with crime and criminals in Estonia and concludes with an architectural 

project for a prison in Tallinn. 

 

The new prison, located on the boarder of Tallinn  is in the place where it is most needed 

according to crime rates. It is equally accessible from all parts of the city and therefore works 

best. 

 

The new prison is not only a place to punish but also a place to heal people. It offers new 

opportunities for life after imprisonment. The prison is at the same time a school and a place 

to train for a new profession, a place to work and gain working experience. It is a place that 

cares about the people living there, deals with their problems in psychological, legal and 

economical issues. The prison is like a strong shell that separates the inside from the outside, 

it doesn't give views to the outer world. All movement occurs inside the building gallery 

space which joins all the different buildings together. The prison is like a small city turned 

inwards. Prison must be the microcosm of perfect society.106 

 

                                                           
106

 Michel Foucault, Discipline and punish. The Birth of the Prison, France 1975, lk 238 
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