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PROBLEEMISTIK

Globaalne soojenemine on katastroof, mis 

kulgeb märkamatult, kuid suurte tagajärgedega. 

Jää sulamine, CO2 ladestumine ja taimede 

suremine on neist vaid vähesed näited.

Kliimamuutused süvendavad vaesust, 

haigusi, näljahädasid ja konflikte ning 

elamiskulud suurenevad koos süsinikdioksiidi 

kontsentratsiooni ja temperatuuri tõusuga. 

Kliimamuutuste üks otseseid tagajärgi on 

üleujutused. Selle all kannatavad iidsed linnad, 

mis loodi enne terminit globaalne soojenemine 

või kliimamuutused ning hävimas on suur osa 

kultuuripärandist.

Prognooside kohaselt on 2100 aastaks 

maapinnalähedase kihi keskmine temperatuur 

vähemalt 1,5 kraadi soojem kui praegu. See 

tähendab, et meretase on tõusnud ~2 meetrit, 

kõrbestumine ulatub Kesk-Euroopani ning 

kliimast tulenevad inimränded on sagenenud. 

Oletuslik rahvastikutihedus vähemalt 5korda 

suurem. Mis omakorda tähendab et kui nii

suur hulk inimesi rändab ja seda peamiselt 

Maakera põhjapoolkera suunas, sagenevad 

ka konfliktid ja tekib elupinna puudus. 

Sagedate rännete tõttu saab olema palju 

asüülitaotlejaid, kellel taotlusprotsessi kestel 

ei ole kusagil olla. Rootsi näitel on juba praegu 

suure taotluste hulga tõttu asjaajamine 

aeglane ning keskmiselt kestab protsess 

vähemalt pool aastat. Abi vajajate arv üha 

suureneb, mistõttu püüab antud kavand 

pakkuda leevendust globaalsele probleemile, 

taaskasutades aeguvaid vorme.

Asüülitaotletajte suurimaks katsumuseks on 

tegevusetus, aga ka korraldamata laagrid. 

Näiteks Alepo laagis on 70 inimese peale 1 

WC ja toidu ootejärjekord 3tundi. Vett tuleb 

osta, kuid raha teenimise võimalust ei ole.

Stressirohkest olukorrast, hüsteeriast ja 

lootusetusest tulenevalt on sagedased 

konfliktid ja enesetapud.

PEAMISED VARJUPAIGA RIIGID

PÕHJUS JA TAGAJÄRG

Dadaab laager Keenias. 
Allikas: Shutterstock

Kilis põgenikelaager Türgis. 
Allikas Shutterstock, S.Bozkaya

Mogadishu laager Somalias. 
Allikas: Shutterstock, S.Gulec

Sanliurfa põgenikelaager Türgis. 
Allikas: Shutterstock

Süüria põgenikelaager Türgis. 
Allikas: Shutterstock, T.Koch

Telklaager Port-Au-Princes, Haitil. 
Allikas Wikimedia Commons
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PLATVORMIDE ASUKOHAD

Perdido platvorm Mehhikolahes 
Allikas: Shell

Tõstetava tekiga platvorm Kaspia meres
Allikas Lukoil

Arktun Dagi, Kaug-Idas Venemaal
Allikas: Exxonmobil

Platvormi teki osa pukseerimine
Kuvatõmmis GCaptain kodulehelt

Platvormi jala pukseerimine. 
Allikas: Shell

Platvormi alaosa külge kujunenud elustik. 
Allikas: J. Platko foto

LAHENDATAV OBJEKT - NAFTAPLATVORM

Naftaplatvorm, avamere platvorm või avamere 

puurplatvorm on suur ehitis, millel on rajatised 

merepõhja all kivimites moodustuvate nafta 

ja maagaasi uurimiseks, kaevandamiseks, 

säilitamiseks ja töötlemiseks. Paljud 

platvormid sisaldavad ka rajatisi tööjõu 

majutamiseks. Avamere puurimine tekitab 

keskkonnaprobleeme nii toodetud süsivesinike 

kui ka puurimisel kasutatud materjalide osas.

Olenevalt asjaoludest võib rajatis olla 

kinnitatud ookeani põhja külge, koosneda 

tehissaarestikust või ujukist.

On erinevaid rajatisi, millest avamere 

puurimistööd toimuvad. Nende hulka 

kuuluvad põhja rajatud puurimisseadmed, 

kombineeritud puurimis- ja tootmisrajatised ja 

süvavee liikuvad avamere puurimisseadmed, 

sealhulgas pooleldi sukeldatavad ja 

puurlaevad.

Platvormid jagunevad funktsiooni põhiselt, 

kuid laias laastus saab neid vaadelda kui 

ujuvad ja fikseeritud jalaga. 

Naftaplatvormide eluiga on keskmiselt 20 

aastat. Seejärel tuleb need teisaldada. 

Dekomissioneerimine ehk demonteerimine 

on tegevuse lõpetamine avamere nafta- ja 

gaasiplatvormil. Enamasti eemaldatakse 

platvorm täielikult ja merepõhi naaseb 

takistusteta rendieelsesse seisukorda. 

Lammutuse ja paigalduse eesmärgil 

koosnevad platvormid kahest osast. Ülaosa 

ehk veepinna kohal nähtavad rajatised ja 

alumised konstruktsioonid ehk merepinna ja 

põhja vahelised elemendid.

Veealuste betoonist ja metallist osade 

purustamiseks tuleb kasutada õhkamist. 

Kasutusaja jooksul nende külge ja ümber 

kujunenud erinevate organismide elupaik 

hävib sellisel juhul koos platvormiga.

Viimasel ajal aina enam kaalutakse, kas 

mõistlikum on nende eemaldamise asemel 

hoopis paigale jätmine.
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DRAUGENI ASUKOHT

Kristiansund, Norras 
Allikas: Eaglestein

Draugeni projekteerimine 
Allikas: Shell

Draugeni reservuaaride transport. 
Allikas: Shell

Draugen, Põhjameres, Norras. 
Allikas: Shell

Meditsiin Draugen platvormil. 
Allikas: Shell

Draugen platvormi spordisaal. 
Allikas: Shell

DRAUGEN

Lahendatavaks objektiks on Põhjameres, 

Norras asuv naftaplatvorm Draugen. See 

paikneb rannikust 150 kilomeetri kaugusel 

ning lähim linn on 24 tuhande elanikuga 

Kristiansund. Loodavas projektis tundub 

see olevat sobiv kaugus. Piisavalt lähedal 

tehissaare ja mandrivaheliseks liikluseks, olles 

ajutine peatuspaik, kuid samas ka piisavalt 

kaugel konfliktide vältimiseks ja personaalse 

ruumi tagamiseks.

Kristiansund on okeaanilises kliimavöötmes 

linn, kus madalaim mõõdetud temperatuur on 

-14°C kraadi.

See on fikseeritud betoonist jalaga monotower, 

mis tegutseb koos tööd toetava tankerlaevaga. 

Platvorm on esimene ja siiani ainus 

gravitatsioonil töötav ühejalaline platvorm.

Normaaloperatsiooni käigus tegutseb 

platvormil 50 inimest, kui maksimaalse 

töövõimekuse korral 150.

Draugeni vorm on loodud lähtuvalt 

ilmastikutingimustest. Kõrge kuid koonduv 

jalg töötab tuulekoormuste blokeerimiseks 

ning on piisavalt kõrge, mitte omamaks mõju 

tormidest. Samuti on ka platvormi tekile 

projekteeritud mahud sõltuvad tuule suunast 

ning eelkõige selle blokeerimisvõimalustest. 

Tuulekaartide järgselt mõjuvad platvormile 

enim läänetuuled – kuhu suunda on 

olemasoleval lahendusel rajatud massiivne 

tumm kontorite ja eluruumide maht. 

Rajatise jala põhjas asuvad õlireservuaarid, 

mis toimivad üheaegselt nii gravitatsiooni abil 

püsti seismiseks kui ka süsteemi üldiseks 

toimimiseks.

Platvorm on 285 meetrit kõrge, paikneb 

250 meetri sügavuses ehk teki osa on 

veetasapinnast 35 meetrit kõrgemal ja 

kogu kõrgusega 370 meetrit. Jala sisemine 

läbimõõt kõige kitsamas kohas on 15 meetrit 

ja kõige laiemas 22 meetrit. Eemaldades 

lahtised konteinerid ning muud sellelaadsed 

elemendid on kasutatavat ala kokku umbes 

15 000 ruutmeetrit.
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Toidu kasvatamine 
ujuvsaartel

KUPPELSAAR 3-6
Tomat
3.7 kg/m2
185 kg ühes tsükklis
4.2 tsükklit
777 kg aastas
Keskmine inimene 10kg aastas
250 inimese jaoks vaja 3.2 platvormi

KUPPELSAAR 14-15
Paprika:
3 kg/m2
150 kg ühes tsükklis
3.8 tsükklit
570 kg aastas
Keskmine inimene 5 kg aastas
250 inimese jaoks vaja 2,2 platvormi

KUPPELSAAR 7-13
Sibul:
1.9 kg/m2
95 kg ühes tsükklis
2 tsükklit
190 kg aastas
Keskmine inimene 6.2 kg aastas
250 inimese jaoks vaja 8,1 platvormi

KUPPELSAAR 16-18
Baklažaan:
4 kg/m2
200 kg ühes tsükklis
2 tsükklit
400 kg aastas
Keskmine inimene 4 kg aastas
250 inimese jaoks vaja 2.5 platvormi

KUPPELSAAR 1-2
Kalapüügialus

KUPPEL SAAR 19

Biolaguneva jäätme 
komposteerimise alus

1

PLATVORM
Haridus, sport, juriidiline ja arstiabi
Majutus ja religiooniruumid
Sotsialiseerumine, toitlustus, saare majandamine

2
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KUPPEL SAAR 20

Mittelaguneva jäätme
ladustamise alus

Esmase sammuna koostöös vabatahtlike 
ja teiste taotlejatega püstitatakse 
saabunud perele isiklik eluruum. 
Ruumide ja lahenduste kombineerimine 
lähtub iga grupp enda eelistustest

Saades soovitud riigilt asüüli, toetatakse 
pere ümber asumises. Platvormilt 
lahkudes, on pagulastel kujunenud 
võrgustik, kelle poole oma murede ja 
rõõmudega pöörduda.

Kliimakriis mõjutab juba praegu paljusid, 
kuid on ka piirkondi mille hävimist veel 
ette kujutada ei osata. Globaalse küla 
sihtgrupiks on inimesed, kes tulevikuks 
kliima katastroofide all kodu kaotavad.

Enamik platvormi toidust kasvatatakse 
kohapeal. Selline vajadusest lähtuv 
tegutsemine paneb liikuma, kiirendab 
aja möödumise tunnet ning ajendab 
suhtlema

Sarnaselt kasvuhoonetega on  küla 
kaaslasteks kalapüügi alused. Lähtuvalt 
gruppide vahelisest kommunikeerimisest 
jaotuvad igapäevased toidu valmistamise 
ja püüdmise grupid.

Globaalsesse külla jõuavad kannatanud 
küla võrgustikuga kontakteerudes. Mis-
järel pere edasiseid soove ning hetke 
võimalusi arvestades neile sobiv platvorm 
valitakse ja transport võimaldatakse.

Platvormi keskkond baseerub suhtlusel. 
Iga tegevus on soovi korral ühendav, 
aktiivne ning vähendab praegust 
peamist põgenikelaagrite probleemi, kus 
tegevusetus rusub.

Saabumisest lahkumiseni tegutseb 
platvormil segunenuna põgenikega 
vabatahtlike tiim, kelle eesmärgiks on 
integreerumise toetamine, suunamine, 
ning keele õpetamine. 

Multifunktsionaalsed ning kohandatavad 
ruumid on neutraalne alus kultuuri ja 
teadmiste rohkuses. Kannatajad saavad 
luua töö- ja mõttegruppe uute algatuste 
loomiseks ja tavade praktiseerimiseks.

PÕGENIKU TEEKOND 

Tasandiline ja liikumist 
soodustav ruum

Ühendus ümbristeva 
keskkonna - veega

Looduslik ja valgusküllane 
keskkond

Olemasoleva ja uue mänguline 
sidumine elanike poolt

Igapäevane tegevus ja ajaveetmine 
läbi vajaduste - kalapüük

KONTSEPTSIOON

Draugen on kui globaalne küla või hüppe-

platvorm edasiseks eluks aastal 2100. 

Eeldades, et kliimast tulenevalt on mujal 

elamiseks piirangud ja takistused, on platvormi 

saared ajalimiidita, kuid siiski ajutiseks 

vahepeatuseks kliimapõgenikele, kes mingil 

põhjusel omale stabiilset elupaika leidnud 

ei ole. Saar töötab kollektiivse ja nii palju kui 

võimalik ise-majandava ruumina inimestele, 

kellel ei ole kusagil olla, ega tunne kuuluvust.

Lõpetamatust kuid samas funktsionaalsust 

väljendab sealse keskkonna/ruumi ja mööbli 

paindlikkus, mis ei piiritle isikuks olemist, 

kuid samas ei võimalda liigset eklektilisust ja 

kaost. Mängulisuse moodustavad korduvad 

elemendid ja modulaarsus, mida kasutajad 

saavad kohandada ja muuta. Loodav tüpoloogia 

on kui elaniku teenistuses olev vahend oma 

tuleviku loomiseks.

Põgenikelaager on paik, kus inimese peamine 

tegevus on ootamine. Ootamine aga ei tohi 

kasutajat defineerima hakata, vaid peab 

suunama tegutsema, suhtlema ja liikuma, 

võimaldama tasakaalu ning välistama klassi 

eraldatust nii erineva taustaga inimeste kui ka 

põgenike ja vabatahtlike vahel. Sealne elanik 

peab saama tunda ennast vajalikuna, seega 

igaühel on oma kohapealsed kohustused, aga 

ka koostöö erinevate ettevõtetega võimaldaks 

kaugtööde platvormile suunamist. Tulemuseks 

nii-öelda mustandi-ühiskond, mis on pidevas 

muutumises koos vahetuva elanikkonnaga.

Vähendamaks asüülitaotlejate ootamise 

tunnet, töötab tehissaar kollektiivina, kus 

elanik ei oota kolm tundi toidu järjekorras, 

vaid püüab ja valmistab selle ise. Segunenuna 

vabatahtlikega toimub jooksev integreerumine, 

edasiseks eluks suunamine ja õpetamine, 

kuid aeg möödub kiirelt, tegeledes iseenda 

ülalpidamisega. 

Kui ametlikult taotlusprotsessi käigus ei ole 

isikutel lubatud töötada, siis hüpoteetiliselt 

saaks saar olla eraldi ettevõte, kellele 

võimaldataks selliselt tegevusluba ning 

kaugtöid saaks taotlejaile suunata eeldusel, 

et enne asüüli saamist vastutab töö tegemise 

eest ettevõte.
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Pargi ala, kasvuhooned, privaatne tsoon

Sotsialiseerumine, vaba aeg, toitlustus    

Majutus ja vabad ruumid vajaduspõhisteks eesmärkideks    

Hobi, haridus, sport   

Jalg - Jäätmekäitlus ja  veepuhastus   

TSONEERING

MODULAARSUS VASTAVALT INIMESTE ARVULE

RUUMIPROGRAMM

Draugenile loodava küla ruumiprogramm 

on lahendatud perimetraalselt ning elaniku 

jaoks vajalikud funktsioonid on jaotatud 

tasandipõhiselt, et suunata neid liikuma ja oma 

asukohta päevas mitmeid kordi vahetama. Iga 

tasand avaneb erinevasse ilmakaarde, mis on 

samuti liikumise soodustajaks vastavalt hetke 

ilmastikule ja kellaajale.

Kui enamikes kujunenud põgenikelaagrites on 

ruumi jaotus hektiline ja lisaks isiklikule telgile 

või konteinerile vabalt kasutatav ruum puudub, 

siis globaalse küla tsonaalsus sarnaneb pigem 

ülikoolide ühiselamutele. Lisaks isiklikule 

ruumile on elanike kasutuses ka ligipääs 

erinevatele argielu toetavatele ruumidele, 

mida saab kohandada vastavalt vajadusele.

Platvormi perimeetris on erivormilised 

ning post-süsteemi vahele kohandatavad 

funktsionaalsed ruumid ning kõikide 

korruste keskmine ala on nii-öelda tühi tsoon 

sotsialiseerumiseks. 

Tagamaks võimalikult võrdsed tingimused 

kõikidele kasutajatele, sobib antud projektis 

funktsioonide lahendamine võrdsete 

ühikutena. Luues modulaarse süsteemi, kus 

iga elanik saab paneele ja ühikuid omavahel 

vahetada, soodustab ruum kommuuniteket, 

suhtlust ja ühise eesmärgi nimel töötamist.

3 x 3 meetrise sammuga postide vahele saab 

iga pere, sõpruskond või muu grupp luua oma 

kultuurist, tavadest või isiklikest eelistustest 

lähtuvalt ühendatud või eraldatud ühikutest 

koosneva ruumivõrgustiku. Lisaks elementide 

kinnitamisele on post-süsteemi eeliseks 

struktureeritus ning hoolimata lõputust 

variatsioonist loovad need korrapära ning 

liigne hektilisus ei saa tekkida.

Platvormi peatrepp jookseb igal korrusel läbi 

sotsialiseerumise tsooni ehk vajaduspõhiste 

liikumiste vahele jääb alati teistega 

kokkupuude, mis omakorda soodustab 

suhtlust ja ühistegevust.
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Tasand 1

Alumisel korrusel paiknevad hobisid, haridust ja 

sporti suunavad tegevused. Korruse perimeetris 

on jooksuring, seejärel posti-süsteemiga rajatud 

ruumistik võimalike õppeklasside tarbeks ning keskel 

sotsialiseerumise/kommunikeerimise ja mänguala. 

Tasand avaneb idasse.

Tasand 2

Teisel tasandil on elamise ühikud ehk privaatne 

tsoon. Perimeetrisse, postide vahele, saavad elanikud 

vastavalt vajadusele püstitada oma elamisühikuid 

ning tekitada seeläbi justkui tänavate võrgustiku.

Keskses alas on vabad ruumid mediteerimiseks, 

religioosseteks eesmärkideks või mõneks muuks 

vajaduspõhiseks tegevuseks. Tasand avaneb läände.

TASAND 2 PÕHIPLAAN  M 1:250

TASAND 1 PÕHIPLAAN  M 1:250
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Tasand 2.5

Poolkorrus 2,5 paikneb 2. korruse elamisühikute peal 

ning on samuti postsüsteemil privaatsete ühikute 

paigaldamiseks.Tsentris asub valgus-šaht, mis jookseb 

läbi kõikide korruste.

Tasand 3

Kolmas korrus osaliselt eelneva kahe eluühikute 

tasandi kohal ning toimib samuti postsüsteemil. 

Lisaks on korruse keskmises alas madalam lisatasand 

laopinnana ning sobib ruumi püstitamiseks vajalike 

elementide ladustamiseks.

TASAND 3 PÕHIPLAAN  M 1:250

TASAND 2.5 PÕHIPLAAN  M 1:250
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Tasand 4

NNeljas korrus on sotsialiseerumise, vaba aja ja 

toitlustuse tasand. Sarnaselt eelmistega on ka seal 

perimeetris 3x3 meetrise sammuga postid, mille 

vahele vastavalt vajadusele saab rajada erineva 

suurusega ning valgusega ruume nagu söögiruumid, 

koosviibimise alad, mängutoad jne. Korrus avaneb 

kõikidesse ilmakaartesse.

Tasand 4.5

Neljanda tasandi kohal on poolkorrus 4.5 mille ida- 

küljes on võimalus erinevate ruumide loomiseks. 

Läänetiivas on madalam tühi tsoon, mis sobib näiteks 

toidukaupade ja muu periooditi vajatava kauba 

ladustamiseks.

TASAND 4.5 PÕHIPLAAN  M 1:250

TASAND 4 PÕHIPLAAN  M 1:250
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Tasand 5

Viies tasand on kasutatavad peamiselt pargialana.

Seal asuvad väikesed kasvuhooned maitsetaimede 

kasvatamiseks, talveaed ning helikopteri või drooni 

maandumisplats, kust saabuvad ja lahkuvad elanikud.

Tasand 5.5

Sarnaselt viienda korrusega on ka 5.5 korruse 

kaks väiksemat lisa tasandit, mis on roheluse ning 

päikesepaiste nautimiseks. Need on platvormi kõige 

kõrgemad alad, ei jää ühelegi käiguteele ja töötavad 

päikesetekina inimestele, kes soovivad teistest eemal 

aega veeta.

TASAND 5.5 PÕHIPLAAN  M 1:250

TASAND 5 PÕHIPLAAN  M1:250
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