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ABSTRAKT 

Sisearhitektina on minu peamine karjäärialane eesmärk mitte leida põhjust endalt küsida – 

kellele ma selle monumendi tegin? Loomulik, et mõned vormid kaotavad ajas oma algse 

eesmärgi, kuid projekteerides mõeldes tulevikule, võiks iga vorm olla kohandatav millekski 

muuks.  

Mööbel on selleks ideaalne tööriist. Lisaks ruumipsühholoogias käsitletavatele erisustele nagu 

valguse tagamine, värvide mäng, materjalide valik jne on nähtavaimaks muudatuseks ruumis 

mööbli asendamine. Seeläbi võib muutuda sihtotstarve ja ka kasutaja. Kuid mida teha juhul kui 

tegemist ei ole vaid elu- ja magamistoa sisude vahetamisega, vaid võõras funktsioon, vorm ja 

asukoht omavahel põimituna?  

Antud tööga panen ennast proovile ja katsetan, kas suudan merre loodud ajalooliselt väga 

olulise funktsiooniga, kuid nüüdseks monumentideks saanud vormidele uue otstarbe anda. 

Mind paelub võimalus ühendada keskkondi, mis esmapilgul kokku ei sobi, väliruumi 

peegeldamine siseruumi ja vastupidi. Ruum – kui miski, mis on ümbritsetud kõigest ja samal 

ajal mitte millestki on vahend, mis võimaldab taolisi kontraste ja mänge luua. Tõstes ruume 

ühest keskkonnast teise, sise- ja väliruumi piirile, saan tundma õppida inimest kui kasutajat ja 

tema vajadusi. 

Kliimasoojenemisest tingitud muutused arhitektuuris ning selle näitel naftaplatvormile 

projekteerimine on heaks praktikaks avastama takistusi erialasel teekonnal. Me ei tea, mis 

tulevik toob ning püüdes seda ennustada, pean püüdma mõista, mida teha teisiti.  

Püüdlus teha teisiti on samaaegselt tegevus nii minevikus kui ka tulevikus. Tulevikus 

tegutsemine ei saa sealjuures olla ainult oletus, vaid kõhutunde põhjal loomine 

tõenduspõhisuse baasilt. Kokkuvõttes me ju ei ennusta tuleviku, vaid loome seda. 

Nagu ka igas teises valdkonnas on sisearhitektuuri suureks probleemiks hirm muutuste ees ning 

seda ilmselt Eestis rohkemgi kui kõikjal mujal. Püüdes selgitada kliendile või ka iseendale 

mõne ideelise ja funktsionaalselt olulise, mitte vaid viimistlusliku muutuse vajalikkust, 

jäädakse mugavusest tihti vanade tavade ja harjumuste juurde. Nii nagu kõik igapäeva 

praktikad on muutumises, ei saa sisearhitektuur üksi vastuvoolu ujuda ja olla vankumatult 

surematute materjalidega.  
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Sisearhitektuuri eriala teeb keerukaks teadmiste paljusus. Tuleb teada kõigest vähemalt natuke 

ja mõnest asjast rohkem. Käsitletav magistritöö hõlmab mitmeid tehnilisi aspekte, mis vajavad 

selgeks tegemist, loomaks aluse tervikpildi mõistmiseks.  

Ümbritsevaga seondumine on arhitektuuri üks olulisi osasid. Naftaplatvormi kontekstis 

silmapiiri ulatuses teisi rajatisi ja liigendatust ei ole. See on interjöör justkui lakkamatus 

eksterjööris, mille piirid on enamat kui pelgalt välissein. Füüsiliselt nähtamatud, kuid 

ruumiloome jaoks võibolla isegi, et olulisemad on näiteks majanduslikud, kultuurilised ja  

ökoloogilised seosed ja muutused.  

Loodava projekti sõnum on rõhutada vajadust mõtestada piiratud kasutusotstarbega ehitis 

ümber millekski, millest on kasu nii keskkonnale kui ka inimesele. Planeet Maa on terviklik 

süsteem. Elame kõik ühel planeedil seega selleks, et meil siin Eestis kõik hästi oleks, peab kogu 

planeedil hästi olema. Muutused ei juhtu 2100. aastaks, vaid siis on käes juba katastroof - elu 

on ebamugav palju varem. Sellest ajendatuna pakub käesolev ideekavand  lahendust põgenike 

rohkusele 2100. aastaks ning loob asüülitaotluskeskuste võrgustiku ühele probleemi allikatest, 

milleks on naftaplatvorm. 

Inimeste huvi nende elamise vastu on juba pikka aega kasvav, kuid suure hüppe moodustas 

2020. aasta kevadel laiema maailmani jõudnud Covid-19. Isolatsioon pani väärtustama ruumi, 

kus tuleb veeta nii pere, töö, kooli kui ka vaba aeg. Kodu valgus, temperatuur, materjalid, 

ruumipaigutus ja muu selline ei olnud enam teema millest rääkisid vaid sisearhitektid, vaid 

kõik inimese.  

Kevadine isolatsioon pani tundma, nagu elaksin näiteks naftaplatvormil. Sama märkuse sain 

ka koroonaviirust põdevalt kolleegilt. Aeg möödus väikeses ruumis, mis kattis kõik 

funktsioonid, kuid oli eraldatud kõigest muust. Suhe ruumi ning seda ümbritseva vahel sai uue 

tähenduse kui mõistsin, et istudes päevast päeva samal aknal, jälgides sama vaadet muutub 

väliruumist sõltuvalt kogu siseruumi ilme ja ka ruumis olija ehk mina.  

Tööga soovin enda jaoks mõtestada ka funktsionaalset ruumi. Funktsionaalseks teeb selle 

vastavus kasutaja vajadustele. Nii nagu minu elutoast sai ühtäkki kontoriruum ja kooliklass 

võib naftaplatvormist saada ka mis-iganes muu ruum lähtudes hetkel sellele esitatud ootustest. 

Muutuvate praktikatega peab saama muutuda ka ruumi funktsioon ja tähendus. 
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See mida igapäevaselt kavandame on osa suurest süsteemist. Selleks, et süsteem toimiks, tuleb 

uute rajatiste korral lähtuda olemasolevast ja tulevikust ning olemasolevate puhul tuleb 

rakendada võimalikult suurt taaskasutust. 

Minu positsioon sisearhitektina antud töö raamistikus on luua kõiki vajadusi kattev efektiivne 

mini-linnak. Kus nii palju ootusi ja nõudmisi kui võimalik, on kaetud platvormil. Erinevalt 

nüüdisajas, kus töö asub südalinnas, elu kilomeetreid eemal magala rajoonis ning ka kõik muud 

funktsioonid on laiali paisatud. Funktsionaalne linnak ei tööta selliselt. Laiali paisatud killud 

tuleb kokku korjata, et toimida maksimaalselt keskkonna huvides. 

Teisalt, lahendades kõiki vajadusi hõlmavat ala, on eesmärk see lahendada minimaalsete 

muudatustega ja mitte üle planeerides. Mini-linnaku kasutajad peavad omama võimalust sealse 

ruumiga mängida ja kohandada seda isikupäraseks.  
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SISSEJUHATUS 

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. 

Veneetsia ning teiste ajaloolise väärtusega linnade näitel kulutatakse olemasolevaid ressursse 

tagajärgede likvideerimiseks ning linnade päästmiseks. Kuid kuidas suunata ressursid 

ennetusprotsessidesse? Kuidas kasutada ära arhitektuuri täit potentsiaali? Kuidas panna 

süsteem toimima? Kas sellele aitab kaasa mahajäetud vormide kasutusele võtmine? Millal 

meist saavad kliimapõgenikud? Kui palju põgenike saab olema? 

Eelduste kohaselt on 2050.1 aastani meie tulevik määratud ja kõik mis järgneb, sõltub meie 

tänastest sammudest ehk minevik on olevik ja tulevik on praegu. 

Tulevik ei ole pelgalt utoopia. Parema tuleviku nimel ei piisa kahjuks enam ainult uusarenduste 

paremini tegemisest. Analüüside kohaselt on näiteks naftaplatvormide demonteerimine 

keskkonnale vaenulikum, kui selle hülgamine.2 Teisalt, kas sama kõrgete vormide kui näiteks 

Eiffeli torn hülgamine on tõesti mõistlik? Olles nii suured mahud juba loonud, tasub anda neile 

uus väärtus.  

Sõltumata sellest, millises maailma punktis keegi asub, võib aeg alati varem lõppeda kui 

teadlaste ennustused ütlevad – seega tänapäeva arhitektide ülesandeks on ehitada parem 

maailm, mitte parem hoone. 

  

 
1 E. Hermann, Wood Works: Open architecture lectures, Tallinn, 18.XI.2020 

2 A. Scarborough Bull, M.S. Love, Worldwide oil and gas platform decommissioning: A review of practices and reefing options. – Elsevier 

2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569118304484#fig1 (vaadatud 09.I 2021) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569118304484#fig1
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Kliimasoojenemist kui probleemi kajastatakse aina rohkem, seega teemakohast kirjandust on 

laialt. Lisaks kirjalikele materjalidele, toetavad antud magistritööd ka intervjuud platvormil 

viibinutega, kliimateadlastega ning pagulasküla töötajatega, objektide külastused ja küsitlused. 

Bruno Latour on oma kliimakriisi manifestis öelnud: „Donald Trump on nagu sümbol - üks 

paljude seast.“ 3  Samuti nagu Donalt Trump ei esinda üldsust, vaid sümboliseerib teatud 

käitumis- ja arvamusmustreid, on naftaplatvormid üks paljudest keskkonna koormajatest. 

Naftaplatvorm üksi ei hävita planeeti, kuid on selles töös sümboliks mitmete teiste hävitajate 

ühise nimetajana.  

„Kui hoone ei täida enam oma funktsiooni – on see vananenud.“4 Pigem tihti kui harva 

infrastruktuursed vormid jäävad lihtsalt kestadeks ning funktsioon võtab uue vormi. Veega 

seostuvad vormid on omanäolised ja komplekssed, kuid õige käsitluse korral sobituvad heaks 

aluseks taaskasutusele. 

Luues naftaplatvormile kui probleemi allikale kliimapõgenikele suunatud küla ehk paigutades 

sellele probleemi all kannatajad, moodustub olukord, kus platvormile loodav kujund on selle 

enda ohver. Must auk kuhu tõmbume on meie endi tekitatud. 

 

 

  

 
3 B. Latour, Down to Earth: Politics in the New Climate Regime. Cambridge: Polity press, 2018, lk 8 

4 L. Winstead, Breath Look Stand up, The second life of water infrastructure – Int AR Water as Catalyst, 2017, lk 17 
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„Kodukujundusajakirjade kõrval on ülioluline 

rääkida sisearhitektuuri kui eriala olemusest ja 

sisearhitekti professionaalsest rollist – kuidas kiiresti 

muutuvat maailma asustada – nii tänases maailmas 

kui ka homses Eestis nii sotsiaalses, kultuurilises, 

poliitilises kui ajaloolises taustsüsteemis.“ 

 

T-K. Vaikla, Ringtee. – Sisu-Line 2017, nr 1, lk 10 
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1.  KLIIMA SOOJENEMINE 

Kliima soojenemine on keskmise temperatuuri tõus maapinnalähedases atmosfääris ja 

ookeanis. Viimastel aastakümnetel on märgatud suuremaid temperatuuritõuse ning eeldatakse, 

et see jätkub.5  

 

Illustratsioon 1 Globaalne keskmise temperatuuri erinevus. Kuvatõmmis Met Office kodulehelt. 

Inimtegevuse tagajärjel tekivad kasvuhoonegaasid, mis põhjustavad kliima soojenemist. 

Sellest tulenevalt toimub aina enam laastavaid katastroofe nagu üleujutused, orkaanid, 

põlengud, kahjurite levik, äärmuslik kuumus, puhta joogivee puudus ja merepinnatõus.6  

Lisaks suurtele ja märgatavatele kahjudele on aga ka palju väikseid, mida esmapilgul ei 

märgata. Arhitektid peaksid arvestama, et temperatuuri tõus puudutab ehitustegevust eriti 

rängalt, sest suur osa sellest toimub vabas õhus. Iga kuum päev vähendab kollektiivi 

kohalolekut, kuna töötajad ei suuda väsimuse ja haiguste tõttu regulaarselt endast maksimumi 

anda ehk langeb ka tööviljakus. Uuringute kohaselt nõuab sajandi lõpuks tüüpilise 

teraskonstruktsiooni püstitamine vähemalt 7%7 rohkem töötunde kui täna.  

Saab järeldada, et kliima soojenemise mõjud on palju laiemad, kui arvata võiks. See puudutab 

iga elu valdkonda ning inimeste käitumismustri muutmine on hädavajalik. 

Tänases olukorras elame nii-öelda surnud ringis, kus valitakse kolmest kaks: hetkeline 

elukeskkond, inimese heaolu ja kliima. Jätkusuutliku elu nimel Maal peaksime toimima 

panema kõik kolm korraga. 

 
5 Globaalne soojenemine – Wikipedia, https://et.wikipedia.org/wiki/Globaalne_soojenemine (vaadatud 15. IX 2019). 

6 N. Rajkovich, As the climate changes, architects and engineers need to design buildings differently. - The Conversation 24. X 2019, 

https://theconversation.com/as-the-climate-changes-architects-and-engineers-need-to-design-buildings-differently-119590 (vaadatud 8. XI 

2020). 

7 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. - Architect Magazine 4. X 2017, 

https://www.architectmagazine.com/design/editorial/the-climate-is-changing-so-must-architecture_o (vaadatud 8. XI 2020). 

https://et.wikipedia.org/wiki/Globaalne_soojenemine
https://theconversation.com/as-the-climate-changes-architects-and-engineers-need-to-design-buildings-differently-119590
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Paljude linnade, nagu ka Veneetsia näitel saab öelda, et need on hävimas ja uppumas. See on 

jahmatav ülevaade sellest, kuidas inimtegevuse tagajärjel kiirenenud kliimamuutused mitte 

ainult ei muuda ainulaadset ja habrast eluviisi, vaid uhuvad selle täielikult ära.  

Kliimasoojenemise üks suurtest mõjutajatest kui ka mõjutatavatest on vesi. 70% maakerast on 

kaetud veega, millest puhas ehk seitsme miljardi elaniku vajaduste katmiseks on vaid 1%.8 

Kliima probleemidest tulenevalt kahaneb ka see üks protsent, elanike arv kasvab ning puhast 

vett jagub aina vähem. 

Kasvuhoonegaasid, mille oleme juba atmosfääri paisanud, hajuvad aastatuhandeid9, seega 

kliimasoojenemisse tuleb suhtuda kui hädaolukorda. Nii positiivsed kui ka negatiivsed 

muutused ei ole koheselt nähtavad, kuid tagantjärele pöördumatu mõjuga. 

 

Illustratsioon 2 Kliima riskid, ekstreemsed olud ja tulenev mõju. Kuvatõmmis WMO kodulehelt. 

1.1.  PÕHJUS 

Inimtekkelise kliimamuutuse peamisteks põhjustajateks on: fossiilkütuste - söe, nafta, gaasi ja 

põlevkivi põletamine energia tootmises, kus näiteks Eestis põhjustab just põlevkivitööstus üle 

70% kogu meie kasvuhoonegaaside heitest.  Lisaks ka transport, põllumajandus, ulatuslik 

loomakasvatus ning lämmastikku sisaldavate väetiste kasvatamine, metsade maha raiumine ja 

turbamaade kuivendamine.10 

Inimtegevusest sõltumatud tegurid on näiteks päikese aktiivsuse muutused, muutused Maa, 

Kuu ja teiste taevakehade orbiitides, metaani vabanemine ookeanidest ja igikeltsast. Ehk 

 
8 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 

9 Samas. 

10 Põhjused ja tagajärjed – Kliimamuutused, https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed (vaadatud 30. VI 2020). 

https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed
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looduslikud protsessid, mille on siiski vallandanud inimtekkeline kliima soojenemine ja 

vulkaaniline tegevus.11 

On palju meist sõltuvaid kui ka sõltumatuid tegureid, kuid peamine probleem on ohu 

tunnistamine. Põhjus miks kliimaküsimustes lähtutakse vaid enda eluajast, mitte nende laste 

või lastelaste omadest, on suuresti peavoolumeedia ja äride aususest tulenev.  

Uuringute põhjal tunnistab vaid 12 protsenti fossiilkütuseid tootvatest ettevõtetest, et tegemist 

on probleemiga ning 81 protsenti väljendab selles kahtlust. On jätkuvalt tõendeid, et ettevõtteid 

püütakse kaitsta turureaktsiooni eest, väites, et olukord on kontrolli all.12 

1.2.  TAGAJÄRG 

Kliimasoojenemise mõjud võib laias laastus jaotada kolmeks – mõju maakerale, mõju 

elurikkusele ja mõju inimesele. Kõik kolm kannatavad võrdselt ja üksteisest sõltuvalt. 

2020. aastal elab Maal 7 500 000 000 inimest ning maismaapinda on 150 000 000 km2 ehk 

võrdselt jaotades ruutkilomeetri kohta on 50 inimest koos kõigega nende vajaduste katmiseks. 

Eestis on see arv 31 ehk rahvastiku tihedus on tunduvalt hõredam, kui oleks kogu maapinna 

peale võrdselt jaotatult.  

Kliimateadlased on loonud neli võimaliku stsenaariumi 2100. aastaks. Kui inimene oma 

tarbimisharjumusi ei muuda, siis 80 aasta pärast on maapinnalähedases kihis temperatuur nii 

palju kõrgem, et kõrb ulatub Kesk-Euroopani. Kui praktiliselt kogu lõunapoolkera ala on 

elamiskõlbmatu ning sealne elanikkond peaks kolima ekvaatoris üles poole, oleks kogu 

rahvastiku vahel jagatavat maismaa pinda umbes 75 000 000 km2.13 

 

Illustratsioon 3 Mida tähendab +4°C planeet? Kuvatõmmis Liginull kodulehelt. 

 
11 Põhjused ja tagajärjed. 

12 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 

13 Eesti Arhitektide Liit – Liginull, http://liginull.info/ (vaadatud 6. VII 2020). 
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Stsenaariumitest positiivseim ennustus on 1,5 kraadine temperatuuritõus – mis on samuti 

maakerale äärmiselt kurnav, kuid selle saavutamiseks peame oma praeguseid 

tarbimisharjumusi muutma. Kõige tõenäolisem ja negatiivseim on stsenaarium 4, mille 

kohaselt temperatuur tõuseb umbes 4,5 kraadi – sel juhul oletatakse kõrb ulatuvat Pariisini.14 

 

Illustratsioon 4 Neli võimalikku stsenaariumi aastaks 2100. Kuvatõmmis Liginull kodulehelt. 

Lisaks kliimast tulenevate rännete kasvule on ohus ka üldine rahvastikutiheduse kasv. 2100. 

aastaks prognoositakse rahvaarv olevat umbes 10 900 000 000 inimest15 ning julgemate 

prognooside järgi isegi 16 miljardit16.  

Jaotades oletatav kõrbestumise arvelt kahanenud maismaa pind kasvanud rahvastiku vahel 

võrdselt ära, tähendab see ruutkilomeetri kohta 145 inimest. Mõeldes praegusele Eesti 

asustusele, ei pruugi viis korda tihedam elanikkond esmapilgul traagiline tunduda, kuid selle 

sisse peab mahtuma ka iga inimese jagu rohkem tootmismaad, parki, kooli, töökohta ja muud 

vajalikku ehk privaatset ala ei jagu. Arvestades sinna juurde ka veetaseme tõusu faktor, 

vähendab see kasutatavat pinda veelgi.  

 

Illustratsioon 5Maismaa rahvastiku keskmine tihedus. Autori illustratsioon. 

 
14 Eesti Arhitektide Liit, Liginull. 

15 D. Chow, World's population could swell to 10.9 billion by 2100, U.N. report finds – NBC Mach 17. VI 2019,    

https://www.nbcnews.com/mach/science/world-s-population-could-swell-10-9-billion-2100-u-ncna1017791  (vaadatud 6. VII 2020). 

16 Projections of population growth – Wikipedia, https://www.nbcnews.com/mach/science/world-s-population-could-swell-10-9-billion- 

2100-u-ncna1017791 (vaadatud 6. VII 2020). 

https://www.nbcnews.com/mach/science/world-s-population-could-swell-10-9-billion-2100-u-ncna1017791
https://www.nbcnews.com/mach/science/world-s-population-could-swell-10-9-billion-
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1.2.1.  MAAKERALE 

1880. aastaga võrreldes on maailma keskmine temperatuur tõusnud ühe kraadi võrra. See 

tundub vähe, kuid ÜRO sõnul suurema tõusu kui 1,5 kraadi tagajärgedega toimetulek käib 

inimestel üle jõu.17  Viimased 19 aastat on olnud ajaloo kuumimad. Kasvuhoonegaasi 

kontsentratsioon on enneolematult kõrged, näiteks tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes 

on need tõusnud 40%. 18 

Maismaa- ja arktika merejääd vähenevad. Igal aastal kaotab Gröönimaa 287 tonni ja Antarktika 

134 gigatonni jääd. Vahemikus 1981 kuni 2010 vähenes merejäähulk igal kümnendil 13,3%. 

Temperatuuri tõusu tõttu jää sulab, vesi paisub ning sellest tulenevalt tõuseb maailmamere 

veetase. Võrreldes aasta 1993 seisu 2016. aastaga oli veetase tõusnud 8,48cm. Arvutuste 

kohaselt võib 2100. aastaks olla tõus 0,8 – 2 meetrit ehk mitmed saarelinnad upuvad ning 

inimesed peavad elukohta vahetama. Illustratsioonil 5 on tähistatud 2-meetrine veetasemetõus, 

mille järgi on vee all näiteks ka pool Hollandit. Praeguseks on näiteks Vaikses ookeanis 

mereveetõusu tõttu uppunud juba viis Saalomoni saarte alla kuulunud saart.19, 20, 21 

 

Illustratsioon 6 Veetaseme tõus kaks meetrit. Kuvatõmmis FloodMap kodulehelt. 

Oletatakse, et sajandi lõpuks on tegevusetuse tõttu New Yorgis kahe nädalaste vahedega orkaan 

ja üleujutused ning USA edela piirkonnas põud. Üle ujutatud Miami saab olema maha jäetud 

ja Missouri sama kuum kui Arizona.22 

 
17 Ipcc, Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C approved by governments 8. X 2018, 

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/ 

(vaadatud 10. XI 2020). 

18 Mõju maakerale – Kliimamuutused, https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed/tagajarjed/moju-maakerale (vaadatud 30. VI 

2020). 

19 C. Nunez, Sea level rise, explained. - National Geographic 4. X 2017, https://www.nationalgeographic.com/environment/global-

warming/sea-level-rise/ (vaadatud 8. XI 2020). 

20 Mõju maakerale. 

21 Five Pacific islands lost to rising seas as climate change hits. - The Guardian 10. V 2016, 

https://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/five-pacific-islands-lost-rising-seas-climate-change (vaadatud 18. XI 2020). 

22 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
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1.2.2.  ELURIKKUSELE 

Kliima ning selle kiire muutumine ohustab paljusid liike. Nende levimine sobiva kliimaga 

piirkondadesse on takistatud maastike lõhestumiste23 tõttu ja lisaks temperatuuri muutumisest 

tingitud ohtudele on elurikkusele endiselt alles ka muud inimeste poolt põhjustatud ohud. 

Elurikkus on oluline vahend kliimamuutuse leevendamiseks seega liigirohkuse säilitamine on 

hädavajalik.  

Teadlased räägivad kuuendast väljasuremise lainest, mis tähendab massilist liikide ligikaudu 

samaaegset väljasuremist. Seda tõukab ja kiirendab intensiivne tarbimine ja kliimamuutus. 

Näiteks peavad mägedes elavad liigid kolima aina kõrgemale, millest tulenevalt on toidu 

otsimine üha keerulisem. Elurikkuse vähenemine ei ole ohuks ainult taimedele ja loomadele, 

vaid ka inimliigile.24, 25 

1.2.3.  INIMESELE 

Ehkki orkaanid ja üleujutused põhjustavad struktuuridele olulist kahju, ei saa me tähelepanuta 

jätta inimese poolt ja inimesele tehtavaid mõjusid. 

Kliimamuutus paneb rändama sobivamate tingimuste suunas. Hinnatakse, et praegusel hetkel 

elab kliima poolt tugevalt ohustatud piirkondades 880 miljonit inimest. Suurimad kannatajad 

on vaesed ja üle-rahvastatud piirkonnad, mille elanikud sõltuvad tugevasti ümbritsevast 

looduskeskkonnast. 2-kraadine tõus tähendaks troopilise kliimavöötme elanikele ligikaudu 

1000 kilomeetri pikkust rännakut elamiskõlblike tingimuste suunas.26 

Vaesemad ning põllumajandusest tugevasti sõltuvad piirkonnad hakkavad kannatama põudade 

all ning arvatakse, et suured ränded muudavad riigipiirid häguseks ja sellest tulenevalt konflikti 

allikateks. Kui kannatajateks on peamiselt vaesemad, siis põhjustajateks pigem jõukad ja 

suured riigid.  

 
23 Mõju elurikkusele – Kliimamuutused,  https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed/tagajarjed/moju-elurikkusele (vaadatud 

30. VI 2020). 

24 Samas. 

25 Holocene extinction. – Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_extinction (vaadatud 15. IV 2019). 

26 Mõju inimesele – Kliimamuutused, https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed/tagajarjed/moju-inimestele (vaadatud 30. VI 

2020). 
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Eelduste kohaselt võib 2050. aastaks olla 150 miljonit kliimapõgenikku ja 2100. aastaks juba 

neli miljardit27 kliima tingimuste all kannatajat.28  Rahutused suurenevad kogu maailmas, nagu 

ka põua käes vaevatud Süürias - osaliselt seetõttu, et kuumus paneb inimesi ärrituma ja teisalt 

sellest, et halvenevad tingimused suunavad inimesed lihtsalt meeleheitele.29 

Suurenevad vihmasajud hakkavad põhjustama sõiduteede vajumisi ja talvisel ajal 

jäiteperioode.30 Katkised teed kujunevad omaette ohuallikaks ja nende parandamine ühtlasi ka 

keskkonda koormavaks. 

Kliima soojenemise otseseid mõjusid tervisele ei pea enam oletama. Iga järgnev ja kuumem 

suvi Euroopas on näidanud, kuidas kuumus on eelkõige eakatele muutunud eluohtlikuks ja 

väljakannatamatuks. Näiteks suri 2003. aastal kuumalaine tõttu Pariisis ühe nädala jooksul 

umbes 12 000 inimest 31.  

Lisaks suuremale füüsilisele pingutusele mõjuvad kuumemad temperatuurid ka vaimsele 

tervisele. Soojade temperatuuridega soovitatakse püsida kodus, mis võib põhjustada 

üksildustunnet ja sotsiaalset isolatsiooni. Teadlaste32 sõnul mõjuvad psühhotroopsed ravimid 

soojemas keskkonnas ebaefektiivsemalt, mille tulemusel võidakse neid rohkem tarbima hakata. 

Taiwanis läbi viidud uurimus33 näitas, et iga lisanduv ühik õhusaastet kahekordistab Alzheimeri 

riski. Sarnast mustrit on täheldatud ka Mehhikos. 

Merepinnatõus, ekstreemne ilm ja põud on tingimused, mida osa maakera elanikest veel ettegi 

ei kujuta, kuid teised kannatavad selle all juba aastakümneid. Kui mõned püüavad uute 

tingimustega kohaneda, siis teised näevad elu võimatust uutes tingimustes juba algfaasis. 

Probleemi ulatuse hindamine on praegu vaid oletuslik ning on võimatu öelda mitu inimest selle 

all kannatab. 2018. aasta statistika34 järgselt oli kliimast tingitud ümberasumist ligikaudu 2/3 

rohkem kui konfliktidest ja vägivallast tulenevalt. 

 
27 E. Pennisi, Heat is killing more people than ever. Scientists are looking for ways to lower the risk. – Sciencemag 12. XI 2020, 

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/heat-killing-more-people-ever-scientists-are-looking-ways-lower-risk inimestele (vaadatud 30. 

VI 2020). 

28 Mõju inimesele, Kliimamuutused. 

29 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 

30 Mõju inimesele, Kliimamuutused. 

31 E. Pennisi, Heat is killing more people than ever. 

32 Mõju inimesele, Kliimamuutused. 

33 D. Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth. New York: Tim Duggan Books, 2019. 

34 Kes on pagulane? – Eesti pagulasabi, https://www.pagulasabi.ee/kes-pagulane (vaadatud 15. XII 2020). 

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/heat-killing-more-people-ever-scientists-are-looking-ways-lower-risk
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/heat-killing-more-people-ever-scientists-are-looking-ways-lower-risk
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/heat-killing-more-people-ever-scientists-are-looking-ways-lower-risk
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Alates 2018. aastast hakati kliimat arvestama rändetõukejõuks35, enne seda peeti põhjuseks 

vaid konflikte. Kliimapõgenikud on rahvusvaheliste poliitikakujundajate jaoks eriline 

proovikivi. Kui mõnda mõjutab konkreetne katastroof, nagu halb torm, siis teised on sunnitud 

liikuma aeglaselt algavate muutuste, näiteks merepinna tõusu ja veepuuduse tõttu. Lisaks 

võivad mõjutada muud klimaatilised tegurid, mis sunnivad liikuma, kuid neid ei ole võimalik 

loetleda ja tuvastada kliimapõgenike statistikas. 

 

Illustratsioon 7 Rännete kolded ja põhjused. Kuvatõmmis IDMC kodulehelt. 

Katastroofidega seotud uute ümberasustatud isikute koguarv oli 2018. aastal 17,2 miljonit. 

Neist enim Filipiinide, Hiina, India, USA ja Indoneesia piirkondades. Ilmastikutingimustest 

põhjustatud ümberasumisi oli neist 16,1 miljonit.36 

Kliimamuutused on midagi enamat kui vaid ökoloogiline küsimus: see on inimõiguste37 

küsimus! Iga uus elupaik ja uue ümbruse defineerimine on inimesele kurnav, kohanemist 

nõudev ning stressirohke.  

  

 
35 Climate Change & Forced Migration: The Biggest Refugee Crisis Yet? 4. VII 2017, https://www.ach.org.uk/news-and-features/climate-

change-forced-migration-biggest-refugee-crisis-yet (vaadatud 15. XII 2020). 

 

36 Climate Change & Forced Migration: The Biggest Refugee Crisis Yet? 

37 Kes on pagulane? 
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„Võib jääda mulje, et on käimas suur teadlastevaheline 

debatt selle üle, kas üleilmne kliimamuutus on 

inimtekkeline, või veelgi enam – kas seda üldse ongi. Kuid 

vaid põgusaimgi süüvimine näitab kiirelt, et see „debatt” 

käib ainult konfliktiihalusest ajendatud ajalehtede-

ajakirjade veergudel, blogides ja Interneti-saitides ega 

põhine mitte mingil moel teaduslikul teadmisel 

globaalsetest kliimaprotsessidest.“ 

 

S. Rattasepp, Kliimaskeptikud ja silmamoondajad. – Sirp, 17. XII 2009 
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2.  PAGULANE JA VARJUPAIGA TAOTLEJA 

Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi on pagulane inimene, kes on oma kodumaalt siirdunud 

varju rassist, usust, rahvusest, poliitilistest tõekspidamistest või muudel põhjustel tuleneva 

tagakiusamise eest. Ta on inimene, kes on sunnitud rändama endast mitteolenevatel põhjustel. 

Kõnekeeles on tekkinud väärarusaam pagulasest kui igasugusest välismaalasest ning ka talvel 

Tais puhkavad eestlased kipuvad nimetama end kliima-pagulasteks. Tegelikkuses  on rännet 

puudutav terminoloogia väga konkreetne ning räägib inimestest, kes vajavad abi. 

2.1.  KES? 

Keskkonna põgenikud38 on üks alaliik põgenikest, kelle kodust lahkumise põhjuseks on 

keskkonnaseisundi (nii loodus- kui ka inimtekkeline) halvenemine või elulise loodusvara - 

näiteks vee ja viljaka pinnase ammendumine. Looduslikud tingimused saavad olla näiteks 

tormid, üleujutused, maavärinad, vulkaanipursked ja muu taoline. Inimtekkelised on 

keskkonnareostused ja õnnetusjuhtumid (nt Tšornobõli katastroof). 

Praeguse seisuga on suurimad sundlahkujad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, Lähis-Idas, 

Põhja-Aafrikas ning Sahara-taguses Aafrikas, kuid mõnekümne aasta jooksul tõuseb laine aina 

kõrgemale põhjariikide poole. Enim pagulasi elab Pakistanis, Iraanis ja Liibanonis.39 

2.2.  MIKS?  

Looduslikel põhjustel rahvaste liikumine, tuleneb enamasti maavärinatest põhjustatud 

üleujutuste tagajärjel. Nende sündmuste korral juhtub lühikese aja jooksul palju ning liikuma 

peab suur mass elanikkonnast. Näiteks vahemikus 2008-2013 jättis looduskatastroofide tõttu 

kodu ligikaudu 27 miljonit inimest.40 

Hoolimata sõdade ja põgenemiste rohkest ajaloost, ei kipu eestimaalased põgenikke omaks 

võtma. Tänasel päeval on Eesti veel üks väikseima pagulaste arvuga riike Euroopas, kuid 2100. 

aastaks toimuvate muudatuste tõttu on oletuslik keskmine rahvastiku tihedus maailmas viis 

korda tihedam kui praegu ja ka siin uut elupinda otsivaid inimesi rohkem. Abivajajate 

tõrjumine ei ole sellises olukorras enam mõeldav ning ka eestlastel tuleb ulatada "abikäsi". 

 

 
38 Pagulane. – Wikipedia, https://et.wikipedia.org/wiki/Pagulane (vaadatud 2. XII 2020). 

39 Samas. 

40 Samas. 
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2.3.  ASÜÜLI TAOTLUS 

Varjupaigataotleja on isik, kes lahkub elukohariigist, siseneb teise riiki ja taotleb seal 

rahvusvahelist kaitset ehk asüüli. Kui ta juhtum aktsepteeritakse, peetakse teda pagulaseks. 

Oluline on eristada neid kahte mõistet, sest sageli peetakse pagulaseks inimest, kellel veel ei 

ole kaitset. Kuniks ametlik teises riigis viibimise taotlus pole kooskõlastatud, on isik 

varjupaigataotleja, mitte veel pagulane. Iga riigi vastav asutus otsustab, kas kaitse antakse või 

mitte. Keeldumise korral saab isikust ebaseaduslik sisserändaja, kellel tuleb riigist lahkuda. 

Eestis majutatakse asüülitaotlejaid Vao Keskuses, mille maksimaalne mahutavus on 70 

inimest, millest hetkel on täidetud 19.  

„Eesti ühines 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta New Yorgi 

protokolliga 1997. aastal, mis tähendab, et Eesti on võtnud endale rahvusvahelise kohustuse 

kaitsta neid välismaalasi, kes vastavad dokumendis esitatud nõuetele. Eestis tegeleb 

varjupaigataotlejatega Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ja teeb selleks koostööd ka Ühendatud 

Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga (United Nations High 

Commissioner for Refugees - UNHCR). Samuti tegeleb varjupaigataotlejatega 

Sotsiaalministeerium.“ 41 

Kaitse küsimuse protsessi käigus, kui menetletakse põhjuseid, tausta ning info tõesust ei ole 

taotlejatel võimalik töötada ega riigist lahkuda. Mõnel juhul võib protsess toimida mõne kuuga, 

kuid võib venida ka aastate pikkuseks perioodiks. Kuude viisi võimaluseta töötada ja ringi 

rännata, mõjub rusuvalt ning keskendudes vaid ootamisele pikeneb aja seismise tunne veelgi. 

Ootamise periood on heaks võimaluseks integreerumisele kaasa aitamiseks, kuid paraku seda 

eriti ei kasutata. Näiteks Vao külas võimaldatakse soovijaile keeleõpet, kuid seda kasutab alla 

poole olijatest. Hetkel, umbkaudu üks kolmandik. Lisaks korraldatakse ekskursioone, 

tähistatakse erinevaid sündmusi ning peetakse hüpik üritusena „Kohanemiskohvikut“. 42 

Eriti praegusel koroonaperioodil, kus ka stabiilse koduga inimestel on raske, on veelgi raskem 

inimestel, kes ka enne pandeemiat olid kildudeks murtud ja emotsionaalselt räsitud. 

Integreerumise soodustamise kõrval on oluline pakkuda taotlejale ka võimalust tunda ennast 

olulise ja vajalikuna. Veetes mitmeid kuid ootuses ja lootuses, võib motivatsioon ning siht 

kergesti kaduda. 

 
41 Rahvusvaheline kaitse – Politsei- ja Piirivalveamet, https://www.politsei.ee/et/juhend/rahvusvaheline-kaitse (vaadatud 10. IV 2021) 

42 J. Selesneva, suuline vestlus autoriga, 9. IV 2021. Märkmed autori valduses.  

https://www.politsei.ee/et/juhend/rahvusvaheline-kaitse
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„Ka Fredric Jameson on täheldanud, et kuivõrd 

sotsiaalsel tasandil määrab meie kujutlusvõimet liigagi 

ilmselt meie tootmisvormide olemus, siis parim, mida 

praegune utoopia võib saavutada, on meie 

kujutlusvõimelise/ideoloogilise vangistuse teadvustamine. 

Sellepärast, ütleb ta, on kõige paremad utoopiad need, 

mis kukuvad kõige arusaadavamal kombel läbi – need, 

mis annavad meile kõige põhjalikumat ja nüansseeritumat 

teavet meie kujutlusvõime piirangutest.“ 

 

J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni  

utoopiline realism. – Vikerkaar, IIX 2009 
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3.  ELU VEES 

Elu ei saa eksisteerida veeta, lisaks organismide arenemise võimalikkusele, on selle tähtsus 

inimese jaoks võtnud järgemööda uusi tähendusi nagu baasvajadus, töö, meelelahutus, 

turvalisus jne. 

Näiteks Veneetsia on ehitatud laguunis asuvate saarte ja saarekeste gruppi, mis on eraldatud 

Aadria merest kitsa maa-alaga. Sellesse laguuni suubub kaks jõge, kolm kanalit kulgeb 

maismaast läbi, suunates laevad Aadria merre. See on linn, mis on ehitatud tuhandetele muda 

sisse paigutatud puidust vaiadele, kuid merepinna tõus ja tihe kruiisilaevaliiklus hävitab kallast, 

põhjustades linna järkjärgulise vajumise.43 

Samuti nagu Veneetsia, on vette tekitatud ka muid eluks võimalikke keskkondi ja kommuune, 

olgu selleks siis saarestik, mõni liikumisvahend või alus. 

3.1.  HÄVIV LINN VENEETSIA 

Princetoni ülikooli geoteaduste ja rahvusvaheliste suhete professori Michael Oppenheimeri 

sõnul on USA kliimamuutuste aruandes väljavaated Veneetsiale sünged. Linna enda kaal surub 

saarestiku allapoole mulda ja aluspõhi kaotab veelgi mahtu. Olukord on võrreldav oma keha 

järk-järgult vanni langetamisega. Kuna veetase tõuseb – saab keha kiiresti veega kaetud.44 

Kui inimeste tekitatud süsiniku hulga protsent õhus ei vähene, peaks Oppenheimeri valitsuste 

vahelise kliimamuutuste raporti kohaselt ekstreemsed veetõusud 2050. aastaks Veneetsias 

korduma iga kuue aasta tagant ning 2100. aastaks kord viie kuu tagant.45 

UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvas Veneetsias on Itaalia renessansi meistrite 

hindamatuid kunstiteoseid ja ajaloolisi basiilikaid. Üleujutused ei ole lihtsalt kulukas 

ebamugavus vaid kultuuri häving.  

Veneetsia juba oli vee all, järgmised võivad olla ka teised suuremad Euroopa linnad. Itaalia 

peaminister Giuseppe Conte ütles peale 2019. aasta üleujutusi: „Veneetsiat tabanud katastroof 

 
43 J. Henley & A. Giuffrida, Two people die as Venice floods at highest level in 50 years - The Guardian 14. XI 2019, 

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/waves-in-st-marks-square-as-venice-flooded-highest-tide-in-50-years (vaadatud 

12. XII 2020). 

44 K. Bellware, Venice floods threaten priceless artwork and history — and a unique way of life - The Washington Post 17. XI 2019 

https://www.washingtonpost.com/history/2019/11/17/venice-floods-threaten-priceless-artwork-history-unique-way-life/ (vaadatud 18. XII 

2020). 

45 Samas. 
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on löök meie riigi südamesse, valus on näha nii kahjustatud linna, selle kunstipärand on ohus 

ja äritegevus põlvili.“  

3.1.1.  ACQUA ALTA 

Veneetslased on veetõusu ja langusega harjunud. Mõnikord põhjustavad tugevad tuuled ja 

halvad ilmad ebaharilikult kõrgeid mõõnaaegu, mis tavaliselt kestavad kaks kuni neli tundi. 

Seda sündmust kutsutakse Veneetsias acqua alta ehk kõrge vesi. Acqua alta all peetakse silmas 

tõusu, mis on rohkem kui 80 sentimeetrit üle keskmise merepinna. Novembris ning talvekuudel 

on see nähtus tavapärane ja igal Veneetsia kohalikul on paar kalosse ja kaupluste ukselävel 

klaasbarrikaadid.46 

Alatest 1.4 meetrit kõrgeid tõusulaineid loetakse aga väga kõrgeteks. Taolisest olukorrast teada 

andmiseks kostub üle linna sireen. Näiteks ainuüksi 2019. aasta novembris oli seda neljal 

korral.  

Püha Markuse väljak, mis on Veneetsia üks kuulsamaid ning vee poolt haavatavamaid 

piirkondi, on 1,4 meetrise tõusulaine korral 60 sentimeetri kõrguse vee all.47
 

Hooajaväline turism on saanud aina populaarsemaks ning sellest tulenevalt suurenenud ka 

ilmastiku üle üllatuvate turistide hulk Veneetsias. Acqua Alta vältimiseks tasub linna 

novembris ja detsembris mitte külastada. Sattudes Püha Markuse väljakule kõrge vee ajal, 

öeldakse naljatades „Istu kohvikusse ja pea meeles, et see kaob mõne tunni pärast.“48 

3.1.2.  2019. ÜLEUJUTUS 

Kliima muutuste otsene tagajärg põhjustas 2019. aasta novembris Veneetsias suurt kahju. 85% 

linnast jäi vee alla ning põhjustas rahalist kulu rohkem kui 5 miljoni49 euro jagu. Lisaks 

majanduslikule ja kultuuriliste sümbolite kahjule nõudis see ka inimelusid50. 

 
46 A. Momigliano, The Flooding of Venice: What Tourists Need to Know. 

47 Samas. 

48 Samas. 

49 BBC, Venice floods: Climate change behind highest tide in 50 years, says mayor. - BBC News 13. XII 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-50401308 (vaadatud 18. XI 2020). 

50 J. Henley & A. Giuffrida, Two people die as Venice floods at highest level in 50 years. 
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Veetase oli piirkonnas enam kui viimase viiekümne aasta kõrgeim, 1.87m. Vaid korra 

veetaseme mõõtmise ajaloos on see kõrgem olnud ning seda 1966. aastal kui vesi tõusis 1.94 

meetrit.51
 

Meteoroloogide sõnul põhjustas Veneetsia üleujutuse kombinatsioon kõrgetest kevadistest 

tõusulainetest ning tormist, mida vedasid kahest erinevast suunast, üle Aadria mere, rohkem 

kui 33m/s puhunud tugevad, soojad tuuled.52 Kui need kaks sündmust saavad kokku võib 

oodata veetaseme tõusu. Kliima muutudes tõuseb veetase ning linn nagu Veneetsia, mis ühtlasi 

ka vajub, on sellistele muutustele väga vastuvõtlik.  

Muutuva kliima üks võimalikke tagajärgi on see, et joavool on sagedamini meridionaalne ja 

blokeerivad ilmaolud muutuvad sagedasemaks. Kui see juhtub, on suurem tõenäosus, et need 

sündmused kombineeruvad astronoomiliste kevadiste tõusulainetega ja suurendavad sellega 

Veneetsias üleujutuse võimalust. Lisaks saab meridionaalse joa voolu siduda Vaikse ookeani 

loodeosa tugevamate taifuunidega, põhjustades sagedamini külmapuhanguid Põhja-Ameerikas 

ja asustamata Vahemeri on samuti üks mõjualadest.53 

2019. aasta üleujutused olid niivõrd tugevad, et põhjustas ohtu Püha Markuse basiilika 

konstruktsioonile ja kahjustatud on ka Püha Markuse krüpt, mis jäi umbes 24 tunniks vee alla. 

Lisaks seisis kanalisatsioonivee all mosaiikpõrand. Ägedad tuuled puhusid ära Basiilika kupli 

plaadid ning esimest korda hoone ajaloos ulatusid tulvaveed selle akendeni.54,55 

 
51 BBC, Venice floods: Climate change behind highest tide in 50 years, says mayor. 

52 Samas. 

53 Samas. 

54 C. Rizzo, Venice Flooding Caused More Than $5.5 Million in Damages to St. Mark’s Basilica – Travel and Leisure 26. XII 2019, 

https://www.travelandleisure.com/attractions/venice-flood-st-marks-square (vaadatud 6. VII 2020). 

55 BBC, Venice floods: Climate change behind highest tide in 50 years, says mayor. 

Illustratsioon 8 Veneetsia uputus. Kuvatõmmis BBC kodulehelt. 

https://www.travelandleisure.com/attractions/venice-flood-st-marks-square
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Kahjustaja ei ole ainult vesi ise, vaid ka kuivamisprotsess, mis põhjustab suuri mõrasid.  Lisaks 

oli laastavaks ka jõud, millega vesi hoonesse tungis. Nähtavatest kahjudest ei pruugi hoone 

seisukord hirmutada, kuid konstruktsioonide sees on pilt teine ja kahjud on progresseeruvad.  

Mereveest imbus sool marmorisse ja tellistesse. Kihtide vahelt vesi väljub, kuid soola 

kristalliseerumine purustab nii tellist kui marmorit. Vee kuivades laiendavad soola graanulid 

kivi, tellise ja marmori sisse mitu pisikest plahvatust, mis nõrgendavad nende struktuuri. 

Hoones olnud 130st erinevast marmorist, mis jutustavad muistseid vallutuslugusid,  mitut enam 

ei eksisteeri. Sool sööb ära ka mosaiigid ja kiriku kivi-, telliskivi- ja mördi vundamendid. 56,57,58 

3.2.  SAARESTIKUD 

Vees tegutsevateks või majandavateks ühikuteks saab lugeda ka väiksemaid ja suuremaid 

saarestikke. Olgugi, et mõningane väline abi lihtsustab elu, toimivad mitmed laias laastus 

iseseisvate kommuunidena. 

3.2.1.  GANVIE, BENIN 

Ganvie asub Aafrikas, Beninis, Nokoué järvel. See on 20 000 elanikuga küla, mis loodi 16. või 

17. sajandil Tofinou rahvaste poolt. Tofinoud elasid algselt Benini erinevate jõgede kallastel, 

kuni nad pidid põgenema Foni sõdurite eest, kes otsisid inimesi, keda Euroopasse orjadeks 

müüa. 59 

Foni sõdurid ei olnud veega palju kokku puutunud, mistõttu ei osanud nad ka ujuda. Tofinoud 

kasutasid seda ära ja otsustasid rajada oma elupaiga keset Nokoué järve, sest sinna pääseb vaid 

 
56 L. Garcia-Navarro, Flooding Damages St. Mark's Basilica In Venice. – NPR 17. XI 2019, 

https://www.npr.org/2019/11/17/780231732/flooding-damages-st-marks-basilica-in-venice?t=1593275613202 (vaadatud 6. VII 2020). 

57 C. Rizzo, Venice Flooding Caused More Than $5.5 Million in Damages to St. Mark’s Basilica.  

58 Associated Press, Venice Flood Damage to St. Mark's Cathedral Totals Millions. - Voa News 21. XII 2019, 

https://www.voanews.com/europe/venice-flood-damage-st-marks-cathedral-totals-millions (vaadatud 6. VII 2020). 

59 Tofinoy people – Exploring Africa, https://www.exploring-africa.com/en/benin/tofinou/tofinou-people (vaadatud 26. VI 2021). 

Illustratsioon 9Püha Markuse krüpt uputuse korral. Kuvatõmmis BBC kodulehelt 

https://www.voanews.com/europe/venice-flood-damage-st-marks-cathedral-totals-millions
https://www.exploring-africa.com/en/benin/tofinou/tofinou-people
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mööda vett. Legendi kohaselt aitasid krokodillid Tofinoudel materjali järve keskele vedada. 

Majad on ehitatud piikpuust ja katused põhust. Tänapäeval on tegemist peamiselt kalurikülaga, 

kuid koht on väga populaarne ka turistide seas. Külasse saab endiselt vaid paadiga.60 

3.2.2.  SANTA CRUZ DEL ISLOTE, COLOMBIA 

Santa Cruz del Islote on Kolumbias, Morrosquillo lahes asuv tehissaar. See on kahe 

jalgpalliväljaku suurune ja seal asub 97 väikest maja. Saare ehitasid ligi 150 aastat tagasi 

kalamehed, kes leidsid merepinnaga peaaegu tasapinnalise koralli.61 

Algselt kasutati saart puhkamiseks ja tormide eest varjumiseks, kuid ajapikku otsustasid 

kalurid saarele paikseks jääda. Algupäraselt väike saar ehitati merest leiduvate karpide, 

korallide ja muu toel suuremaks ning hiljem hakati tooma ka liiva kõrval saartelt, et seda veelgi 

suurendada.62 

Hetkel elab Santa Cruz del Islotel ligi 40 perekonda, kes töötavad peamiselt kõrval asuvatel 

saartel hotellides või kaluritena. Saar on saanud populaarseks ka turistide seas, kuid kohalikud 

ei ole sellega rahul, soovimata olla vaatamisväärsusteks.63 

3.2.3.  MIGINGO SAAR, KEENIA 

Migingo on Keenias, Victoria järves asuv kivist saar, mille esimene alaline elanik kolis sinna 

1990ndatel. Saar on veerand hektari suurune ning seal elab väidetavalt 400-500 inimest.  

Aastatega on Migingo suurenenud, kuna veetase järves on langemas. Sealsed elanikud elatuvad 

täielikult kalapüügist, sest ümbruses elab palju Niiluse ahvenat, mis on hea eksportkaup 

Euroopasse.  

 
60 J. Misachi, Ganvie, Benin - Unique Places Around The World – WorldAtlas 3. VIII 2017, https://www.worldatlas.com/articles/ganvie-

benin-unique-places-around-the-world.html (vaadatud 26. VI 2021). 

61 L. Sherriff, Jam-packed Colombian island preserves quiet way of life – CNN Travel 27. VIII 2018, 

https://edition.cnn.com/travel/article/santa-cruz-del-islote/index.html (vaadatud 26. VI 2021). 

62 C. Cordero, The magical realism of Santa Cruz del Islote - photo essay – The Guardian, 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/02/the-magical-realism-of-santa-cruz-del-islote-in-pictures (vaadatud 26. VI 2021). 

63 H. Brady, See Photos of the Most Crowded Island on Earth – National Geographic 14. X 2017, 
https://www.nationalgeographic.com/photography/article/most-crowded-island-santa-cruz-del-islote-photograph-colombia (vaadatud 26. 

VI 2021). 

https://www.worldatlas.com/articles/ganvie-benin-unique-places-around-the-world.html
https://www.worldatlas.com/articles/ganvie-benin-unique-places-around-the-world.html
https://edition.cnn.com/travel/article/santa-cruz-del-islote/index.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/02/the-magical-realism-of-santa-cruz-del-islote-in-pictures
https://www.nationalgeographic.com/photography/article/most-crowded-island-santa-cruz-del-islote-photograph-colombia
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Kalavarude tõttu on alates 2004. aastast omavahel vaidluses Uganda ja Keenia, kes ei suuda 

kokku leppida, kellele saar kuulub. Kaardi järgi asub see täpselt kahe riigi piiril. 64 65 66 

3.3.  ELU ALUSEL 

Naftaplatvormidel ning muudel taolistel alustel elamise näiteid on mitmeid. Näiteks 

tsiviilelaniku poolt üle võetud töötav platvorm aga ka juhus, kus inimene ehitas oma enda 

platvormi. Pikaajalise elupaigana näitavad need juhtumid, et ka vabatahtlikus korras võiks 

platvormidele elupaigad rajada. 

3.3.1.  ROOSI SAARE VABARIIK 

Vees paiknevatel monumentidel on olnud üheks eeliseks Offshore-piirkond ehk kuulumine nii-

öelda mitte kellegi maale, seega neid ei piira ega takista seadused ja reeglid. Reeglitevabast 

elust huvitatuna rajas Itaalia insener Giorgio Rosa aastal 1967 Aadria merre, sel ajal veel 

avamerre, oma riigi mille presidendiks ta ühtlasi ennast määras.67 

Hipidele suunatud 400-ruutmeetrisel alusel oli peamiselt pidutsemiseks loodud paik koos 

elukohtade, baari ja postkontoriga. Insener püstitas merre betooniga täidetud teraspostid ning 

ehitas nendele platvormi. Sel ajal oli territoriaalvete piir väiksem kui täna, ehk ranniku lähedal 

vees oli seadusejärgselt vaba voli tegutsemiseks. 68   

Saarele sai saatuslikuks võimude süüdistus maksudest kõrvale hiilimise kohta, mille tõttu see 

dünamiidiga õhku lasti. Paiknedes Itaalia territooriumilt väljas, käitusid võimud juriidiliselt 

ebakorrektselt ning nad ei oleks tohtinud seda õhkida, kuid kartes, et Roosi saarest vormub 

pretsedent, mis inspireerib ka teisi, otsustati see hävitada hoiatusmärgina. Pretsedendiks sai 

saar sellegipoolest, sest territoriaalvete piire nihutati just antud rajatise tõttu. 69 

 
64 Y. Chiba, Life on the tiny island of Migingo in pictures – The Guardian 24. X 2018, 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/oct/24/life-on-the-tiny-island-of-migingo-in-pictures (vaadatud 6. VII 2020). 

65 T. Lakritz, A tiny, 0.49-acre island in Africa houses 131 inhabitants and caused 'Africa's smallest war' – Insider 22. X 2018, 

https://www.insider.com/migingo-island-shanty-fishing-island-africa-2016-10 (vaadatud 6. VII 2020). 

66 Migingo Island: Africa’s ‘smallest war’ – Aljazeera, https://www.aljazeera.com/gallery/2019/2/18/migingo-island-africas-smallest-war 

(vaadatud 26. VI 2021). 

67 I.-K. Hein, Itaalia insener rajas hipidele ja anarhistidele riigi, mis kestis 55 päeva Postimees. – Postimees 9. I 2021,  

https://www.elu24.ee/7150147/itaalia-insener-rajas-hipidele-ja-anarhistidele-riigi-mis-kestis-55-paeva (vaadatud 26. VI 2021). 

68 S. Sibilia, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, 9.12.2020, Groenlandia. 

69 Samas. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/oct/24/life-on-the-tiny-island-of-migingo-in-pictures
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/oct/24/life-on-the-tiny-island-of-migingo-in-pictures
https://www.insider.com/migingo-island-shanty-fishing-island-africa-2016-10
https://www.aljazeera.com/gallery/2019/2/18/migingo-island-africas-smallest-war
https://www.elu24.ee/7150147/itaalia-insener-rajas-hipidele-ja-anarhistidele-riigi-mis-kestis-55-paeva
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Illustratsioon 10 Roosi saar. Kuvatõmmis Popsugar kodulehelt. 

3.3.2.  SEALAND 

Sarnaselt Aadria meres olnuga, kuid positiivsema saatusega, on Põhjameres asuv Fort Roughsi 

rannakaitseplatvorm. See kujunes 1967. aastal kui meres olnud platvormi hõivas Paddy Roy 

Bates. Ta kuulutas selle enda vürstiriigiks ning platvormi peetakse „Kuubaks“ Inglismaa 

ranniku lähedal.70 

Sarnaselt Roosi saare omanikule on ka Sealandi omanik öelnud: 

 „Selle põhjuseks on rahulolematus valitsusega ja soov teha asju omal viisil. Sealand on eriline 

selle poolest, et ta on olnud kaua aega probleemidest hoolimata iseseisev ja vilistanud 

seadustele. 1960. aastatel kui Sealand loodi, oldi Suurbritannias tolerantsemad, bürokraadid 

arvasid siis, et ei ole mõtet sellega tegeleda. Oli paar juhtumit, milles Sealandi üritati üle võtta 

ja selle tegevust lõpetada, kuid see ei õnnestunud. Tegemist on mikroriikide seas ühe 

vastupidavamaga“71 

 

Illustratsioon 11 Fort Rough rannakaitseplatvorm. Kuvatõmmis Atlas Obscura kodulehelt. 

 
70 I.-K. Hein, BBC ajakirjanik uuris: millist elu elatakase praegu Sealandi vürstiriigis, mida keegi ei tunnusta? 

71 Samas. 
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Sealand asub teise maailmasõja paiku rajatud platvormil, kus tegutses 300-meheline üksus. 

Iseseisva saarena oli selle tippaeg 1970.ndatel, kui seal elas 50 inimest, kellest enamik olid 

Batesi sugulased ja sõbrad.72 

Nüüdseks on see nimetatud väikseimaks saareks kogu maailmas ning toimib tänaseni. Saare 

praegune omanik – algataja poeg Michael või enda sõnul vürst läks sinna 14 aastaselt ja on 

nüüdseks elanud kauem kui 50 aastat. Elurütm kulgeb peamiselt maismaalt saadetisi oodates. 

73 

3.4.  ALLVEELAEV 

Elu naftaplatvormil kui vees, keset metalli ja eraldatust loob paralleeli eluga allveelaevas. See 

on heaks allikaks emotsionaalse poole ja sellest tulenevalt ka võimalike funktsioonide 

analüüsimiseks. Allikate kohaselt, vajab sealne töö ja pikka aega olemine kannatust, ning 

inimene peab tõesti soovima seda teha. Laeval olevate kaaslastega tuleb tunda ennast mugavalt 

ning neid usaldada. 

Ajakirjanik Stephen Moss liitus eksperimendi käigus Briti tuumaallveelaevaga ning kirjutas 

käigu ja kuuldu põhjal järgnevalt:“Sealse eluga ei harju kunagi. Redelid tekkide vahel 

väsitavad ning löön pea alati ära.“74 

Elu on rutiinne - töötajad saavad aru mis päeva osa on, ainult selle järgi, mis toitu neile 

serveeritakse, alati keegi magab, seega ustega ei tohi paugutada ning lärmata. 130 töölise peale 

on kaks duši ja surve tõttu tuleb osata wc-d käsitleda, vastasel juhul lendab sisu välja. Laeval 

on üks meiliaadress kuhu pereliikmed teateid saavad, kuid sinna tulevat infot filtreerib üks isik, 

kes valib kas tööline peab info saama või edastatakse see talle vahetuse lõpus – näiteks lähedase 

surma kohe ei öelda. Ainult kaptenil on oma kajut, teised magamise ala on väga väike. Üks 

voodi kahe mehe peale – ehk kahe erineva vahetuse liikmed jagavad seda.75 

Tavapärane ametist loobumise aeg on paari aasta möödudes, sest privaatsus puudub, välja 

magada ei ole võimalik, vestlused muutuvad sisututeks ning psüühika hakkab kannatama ja 

noored alustajad lõpetavad tihti närvivapustusega. 

 
72 I.-K. Hein, BBC ajakirjanik uuris: millist elu elatakase praegu Sealandi vürstiriigis, mida keegi ei tunnusta? 

73 Samas. 

74 S. Moss, Life on board a British nuclear submarine - The Guardian 21. VII 2012, https://www.theguardian.com/uk/2012/aug/21/life-on-

board-nuclear-submarine (vaadatud 10. IV 2021) 

75 S. Moss, Life on board a British nuclear submarine. 
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Allveelaeva sadama külastus on enamasti kahe kuu tagant, kui laetakse juurde toitu. Üldiselt 

ollakse järjest pardal 77 päeva üks vahetus, 25 päeva koos uue pardale tulnud vahetusega, ning 

seejärel esimene vahetus lahkub.76 

Sarnaselt erinevas mõõtudes naftaplatvormidega on ka allveelaevu väga erinevaid. Näiteks kui 

Stephen Moss külastas pigem väikest siis on ka tunduvalt suuremaid – näiteks vene typhoon 

klassi laev, mis on 175 meetrit pikk ning mille pardal on muuhulgas saun ja bassein.77 

Ebamugavus ning stress allveelaevas on karmiks kuid heaks näiteks naftaplatvormile 

elukeskkonna rajamiseks. Sealsed puudused ning emotsioonide mäng annab aimu, mida vee 

kesksesse elupaika rajada ja mida mitte. 

 

  

 
76 S. Moss, Life on board a British nuclear submarine. 

77 Samas. 
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„Me kõik oleme kliima vaikijad, kui tehes mitte 

midagi, loodame, et lõpuks saab kõik olema korras.“ 

 

B. Latour, Down to Earth: Politics in the New Climate Regime.  

Cambridge: Polity press, 2018, lk 8 
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4.  PROJEKTEERIMISE ÜMBERMÕTESTAMINE 

Kliimamuutuste mõju on üha enesestmõistetavam ja kulukam, kuid üks viis mõju 

leevendamiseks on läbimõtestatult projekteerimine. 

ÜRO sõnul on kliimamuutuste peamine süüdlane hoonete ehitamine. 2019. aasta globaalse 

staatuse aruande kohaselt moodustasid hoonete ehitustööstused 2018. aastal 36 protsenti 

energia lõpptarbimisest ja 39 protsenti energia ja protsessidega seotud süsinikdioksiidi 

heitkogustest. Jõudmaks tulemusi andva ja jätkusuutliku lahenduseni, tuleb ÜRO 

keskkonnaprogrammi sõnul hoonete energiatõhusust igal aastal 3% parandada.78 

CO2 püüab atmosfääri päikeseenergiat, soojendades sellega planeeti, olles kliimamuutuste 

peamine mõjur. Seeläbi kandub ehitussektori õlgadele suur vastutus ning tuleviku päästmiseks 

ja energiatõhususe poole liikumiseks on vajalik tööstuste tegevuse ja nende eeskirjade 

reguleerimine riigi ja rahvusvahelisel tasandil. 

Lootustandvalt on loodud liite – näiteks „Architecture 2030“79, mis propageerivad 

jätkusuutlikku disaini ning teadvustavad ja levitavad probleemi olemasolu. 

4.1.  TULEVIKU PROJEKTEERIJAD 

Tuleviku osas eneseharimine peaks olema igaühe enda teha, kuid hetkel pannakse see suuresti 

arhitektuurikoolide80 õlule. Just koolidest tulevad järgnevad arhitektide põlvkonnad ja nende 

oskus kriitiliselt mõelda ja projekteerida võib päästa maakera hävingust. Noorte kaasamine 

varakult keskkonnaprobleemidesse annab teoreetilised, esteetilised, tehnilised ja 

kontseptuaalsed teadmised, mis on jätkusuutliku projekteerimise jaoks hädavajalikud. 

Tuleviku projekteerijad teavad, kui oluline on säästev disain ja kuidas kasutada tehnoloogiat 

energiatõhusate struktuuride soodsaks ehitamiseks. Iga tuleva kümne aasta tagant saab 

eesmärke vaadelda ning ringi mõtestada. Nii klient, haldaja kui ka projekteerija peavad 

mõistma, et mitmete lahenduste puhul võivad ettemaksukulud olla suuremad, kuid sellest 

tulenevalt pikaajalised tegevuskulud madalamad. Kahjuks ei ole tellija tihti haldaja seega 

kliimast ei hoolita. Tulemusteni jõudmiseks tuleb arhitektidel kasutada neile omast leidlikust. 

 
78 E. Stamp, How the Architecture Industry Is Reacting to Climate Change – Architectural Digest 2. III 2020, 

https://www.architecturaldigest.com/story/climate-change-design-architecture (vaadatud 12. X 2020). 

79 N. Rajkovich, As the climate changes, architects and engineers need to design buildings differently. 

80 E. Stamp, How the Architecture Industry Is Reacting to Climate Change. 

https://www.architecturaldigest.com/story/climate-change-design-architecture
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Mõjualas ei ole ainult uusehitus, vaid ka olemasoleva ümbermõtestamine. USA liikumise AIA 

andmetel on umbes 95 protsenti kõigist USA hoonetest vanemad kui kümme aastat ja 82 

protsenti riigi ärihoonetest on ehitatud enne 2000. aastat.81 Arhitektid seisavad silmitsi 

valikuga: ehitada ehitatud keskkond ümber nii, et see ei tekitaks süsinikdioksiidi, või jätkata 

tavapärast tegevust ja elada tagajärgedega.  

ZeroEnergy Design bürood juhtiv  Stephanie Horowitz kirjeldab sama teemat järgnevalt: 

„Uued kodud, mida me projekteerime ja ehitame, on madala rippuvusega viljad, väljakutse on 

olemasolev eluase.“82 Ehk ainult uusarenduste abil sektorit enam ei päästa. Raskem väljakutse 

on olemasolevad hooned ning peamine fookus peaks minema nendele. 

Jätkusuutlike liikumiste algatamine võib päästa tuleviku, mida täna on kahjuks veel vähe.  

Näiteks 20 000-st Ameerika Ühendriikide arhitektuuribüroost osaleb umbes vaid 400 AIA 

2030 eesmärgis saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2030.83 

Arhitektid saavad edendada parimaid tavasid, kogudes kokku nende käsutuses olev teave 

muudatusettepanekuteks. Rangete juhtumianalüüside väljatöötamiseks, mis tõestavad 

jätkusuutliku ja vastupidava ehitustegevuse väärtust, peavad kutseala töötajad koguma 

võrreldavaid andmeid ja analüüse. 

Kliimaküsimus ei seisne enam ainult paremini soojustamises, vaid analüüsida tuleb tervikpilti. 

Jätkusuutlik on projekt, kus analüüs algab toodete soetamise asukohast, ning mõtleb läbi ka 

transporti ja tootmist puudutava. Säästlikkus ei tohi enam keskenduda ainult ühele aspektile84, 

vaid töötab kui paigas on kogu protsess. 

4.2.  TULEVIKU PROJEKTID 

Töötades kliima huvides, tuleb analüüsida millal, kus ja miks me mingeid materjale kasutame 

ning kas mingis olukorras on teatud otsused mõistlikud. Kuraatori tuuril näitusel „Leviaatan: 

Paljassaare peatükk“ esitles Kärt Ojavee vees lagunevat kalamehe mütsi, viidates selle 

ebapraktilisusele. Samaväärne on näiteks kilekotis biolaguneva jäätme ladustamine, kus 

lahendus matab algidee. 

 
81 E. Stamp, How the Architecture Industry Is Reacting to Climate Change 

82 Samas 

83 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 

84 E. Hermann, Philosophical exploration on climate change and standards, Woodworks seminar, 2020, Tallinn. 
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Kliima kontekstis tuleb mõista millistes olukordades on määratud elueaga materjalid 

väärtuslikud ja millistes mitte. Näiteks õlgkatus või vees lagunev vee tööriist. Üldises vaatluses 

igasugune uitmateeria, vetikas ja muu looduslik materjal on kliimale kindlasti kasuks, kuid 

seda õiges kohas. Analüüsides kliimat ja ruumi kui globaalset üksteisest lähtuvat mõistet, tekib 

eeldatavasti info hulk, mis aitab mõista muutuse vajadust läbi materjalide valiku ja 

funktsioonide segamise.  

Teisalt ei võeta jätkusuutlikust enam ainult, kui ökoloogilise jalajälje vähendamist, vaid pigem 

positiivse jalajälje85 suurendamist. Lisaks läbimõeldud projekteerimisele, peab ka kasutaja läbi 

mõtlema oma vajadused. Luues parima tehnoloogiaga ning kliimast lähtuva ja ise-majandava 

kodu väga kaugele töökohast – ei ole see enam säästlik. Kahju teenib see tagasi muude 

tegevuste arvelt. 

Üleujutused saavad olema regulaarsed ning hoonete püsimise jaoks tuleb leida lahendus. 

Veneetsia üleujutuste näitel mõjub vesi vanadele struktuuridele kui vähk, mõjutades kogu 

seinasüsteemi. Kaitset on vaja nii tuleva vee eest kui ka juba tehtud kahjude vastu. 

Üleujutuste vastuvõtmiseks on üks strateegia esimese korruse tõstmine, mis ei ole osade 

lahenduste juures mõeldav. Variant on ka märgveekindlus ehk lähenemisviis, mis võimaldab 

tulvaveel siseneda konstruktsiooni kahjustamata. Selleks on vaja hoone kindlalt maapinnale 

kinnistada, veealustel aladel kasutada üleujutuskindlaid materjale, kaitsta mehaanilisi ja 

tehnilisi seadmeid ning kasutada avausi, mis lasevad üleujutusveel välja põgeneda.86 

Tuleviku projektidel peab olema minimeeritud energia- ja süsinikumahukate tehnoloogiate, 

näiteks elektrivalgustuse ja kliimaseadmete kasutamine ning maksimeeritud madala 

tehnoloogiaga lahendused – näiteks passiivne ventilatsioon. 87 Arhitektid peavad kasutama 

oma võimu tootevalikute tegemisel ja eelistama lahendusi, mis on paremad kui praegused 

normid nõuavad. 

Minevikus on arhitektid sageli õigustanud suure süsinikusisaldusega materjalide kasutamist, 

arvutades uue hoone ehitusega seotud heitkogused kogu tulevase eluea kohta. Argumendiks 

on, et suured heitkogused esimesel päeval on väärt investeering, kui projekt on nii jõuline, et 

suudab seista aastakümneid. Hooneid, kus on kasutatud tuhandeid tonne betooni, võib seetõttu 

 
85 R. Koster, & A. Kil, Suurendada oma positiivset jalajälge. SISU-LINE 1, 2017, lk 14-27. 

86 N. Rajkovich, As the climate changes, architects and engineers need to design buildings differently. 

87 N. Cramer, The Climate Is Changing. So Must Architecture. 
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nimetada „jätkusuutlikeks“ põhjusel, et nende eeldatav tööaeg on sada või enam aastat. See 

loogika näib esmapilgul mõistlik, kuid tegelikult on see ohtlik fantaasia, sest ühegi hoone 

eluiga ei ole teada.88 

Hoonete eluea arvutamise valem tuleks ümber mõtestada, kui uurime taktikat vähem 

vastupidavate ehitiste jaoks, mis vajavad rohkem remonti. Ei saa öelda, et sillutatud haljasalad 

ja asfalteeritud munakivitee on jätkusuutlikud, sest materjal püsib kaua. Näiteks kunagi laialt 

levinud õlgkatus oli katusetehnika, millel oli hea soojapidavus, üli-madal keskkonnamõju ja 

omapärased skulpturaalsed omadused. Tänapäeval põhjendatakse selle mitte kasutamist aeg-

ajalt ebamugava parandamise tõttu. Suurte tornmajade klaasfassaadid ei vaja sageli vahetamist, 

küll aga regulaarset puhastamist. Liikudes tagasi traditsioonide juurde näeme, et materjali pikk 

eluiga ei ole see, mis annab maksimaalse keskkonnasäästlikuse vaid selle tagavad 

jätkusuutlikud89 materjalid. 

Me ei saa enam mõelda ehituses eralduvatest gaasidest, jaotades need kasutusajale – selleks on 

liiga hilja ning samasuguse tempo juures oleme kardetud 1,5 kraadise temperatuuritõusu juures 

õige pea.90 Nii nagu muutuma peab kogu ehitussektor, rõhutab ka käesolev projekt vormide 

taaskasutuse vajadust enne uue loomist. Katastroofid tihenevad ning kannatajaid lisandub iga 

aastaga. Tempo vähendamiseks tuleb teadlaste uurimustele toetudes läbi mõelda iga otsus 

alustades loodava vajalikkusest, planeeringust ning lõpetades materjalide valikuga lähtudes 

süsiniku tootlusest. Säästlik kodu ei ole töökohast kaugel, seega loodav platvorm peab katma 

kõik inimese vajadused täitmaks oma eesmärki. 

 

 
 

 

 

 

 
88 P.  Harper, We're seeing an unprecedented mobilisation of architects in the fight against climate change – Dezeen 11. VI 2019, 

https://www.dezeen.com/2019/06/11/radical-architecture-climate-change-opinion-phineas-harper/ (vaadatud 14. III 2021). 

89 Samas. 

90 Samas. 

https://www.dezeen.com/2019/06/11/radical-architecture-climate-change-opinion-phineas-harper/
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“Minnes tagasi hästi kandva metafoori juurde 

Titanicust,  valitsevad klassid mõistavad, et 

laevahukk on kindel; broneerivad nad endale 

päästepaadid ning paluvad orkestril jätkata 

hällilaulude mängimist, kasutades ära pimedust 

varjates nende taganemist enne kui teavitatakse teisi 

klasse." 

B. Latour, Down to Earth: Politics in the New Climate Regime. Cambridge: 

Polity press, 2018, lk 8. 
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5.  KULTUUR JA KLIIMAKRIIS 

Kultuuris on kliima kujutamiseks omad meetodid – nii utoopilisemaid kui realistikumana 

tunduvaid, leebemaid, kui ka kritiseerivamaid. Peamise kriitikana ühiskonna suunas tõuseb 

esile de-regulatsioonile viitamine, mis on nüüdseks laiemalt levinud nimetusega 

kliimamuutuste eitamine. Bruno Latouri sõnade kohaselt maapeale tulekut91 ehk probleemi 

tunnistamist lükatakse edasi ning kui üldse teemasse kuidagi suhtutakse, siis üldsõnaliselt. 

Latour toob välja, et ühiskonnas kiputakse kriisi kujutama  leebena, ning lähtuvalt sellest kuidas 

eliidil mugav on. Sürrealistlikuna näiv teema, kas ei jõua päriselt või taheta et jõuaks kohale, 

mistõttu kliimakatastroofi pidurdamine tundub võimatu. 

5.1.  EITAMINE 

Kliimast on saanud justkui usu küsimus, kus jagunetakse leeridesse vastavalt kliima muutumise 

tunnistamisele ning eitamisele.92 Süstemaatiliselt pingutatakse, eitamaks93  kriisi ning 

kuvatakse väärarvamusi.  

Probleem ei tundu aktuaalne ja tõene, kui esitatakse infot justkui kliimateadlased ei oleks 

üksmeelel. Tegelikkuses on teadlased vägagi üksmeelel. Ainsaks lahkarvamuseks on küsimus 

kust otsast peaks maailma päästmist alustama - kas ehitussektoris hoonete aina paremini 

soojustamine on ainus suund või peaks alustama laiemast pildist, mis hõlmab ka tootmist ja 

transporti.94 

Kliimamuutused toimuvad pikas perspektiivis ning ei ole hetkeliste muutustena tajutavad, 

sellest tulenevalt ei võeta probleemi tõsiselt ning räägitakse soojenemisest kui kaugest 

tulevikust. Teisalt on probleemid tegelikkuses tunnetatavad, kuid kuna skaala on liiga lähedal95 

ja muutused nähtavad vaid pikaajalise statistikana, puudub igapäevaselt tajutav 

võrdlusvõimalus. 

Samaväärne eitamisega on tunnistamine, kuid mitte millegi paremini tegemine. Oodates, et 

elukeskkond oleks parem, vaadates samal ajal pealt kuidas kõik halveneb võiks sama hästi 

 
91 B. Latour, Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime. Lk 12. 

92 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism. – Vikerkaar VIII 2017, 

https://www.vikerkaar.ee/archives/21767 (vaadatud 4. III 2021). 

93 B. Latour, Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime. Lk 8. 

94 E. Hermann, Philosophical exploration on climate change and standards. 

95 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism. 

https://www.vikerkaar.ee/archives/21767
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öelda, et kliima muutus ei ohusta meid. Kuna kliima mõjutab lisaks kõigele muule ka meid 

endid, tundub mitte millegi tegemine suitsiidne valik. 

5.2.  GLOBAALISEERUMINE + JA - 

Bruno Latour pakub kliimakriisi valguses kahesugust globaliseerumise mõõtmestamise viisi: 

globaaliseerumine + ja -.96 Positiivne globaliseerumine võiks tähendada seda, et globaalsel 

tasandil tegutsedes ei unustata oma päritolukohaga seonduvaid spetsiifilisi teadmisi, fakte ja 

sidet ainelise ning ökoloogilisega. Latouri järgi näeme aga valdavalt paraku negatiivset 

globaliseerumist, kus globaalne tasand on vaesustunud, geneeriline ja üldistav ning on 

kaotanud sidemed lokaalse kultuuri ja ainelise-ökoloogilisega. Latour ütleb tabavalt, et meie 

materialism on seni tegelikult olnud idealism97 – lähtunud kontseptsioonidest, mitte füüsilisest 

ainest (tegelikust ressursist). 

Kriisist välja tulemiseks on vaja, et hakataks vaatama laiemat pilti kui ainult enda krunt, kuid 

samas seda mitte unustades üldistuste käigus. Selle kasuks räägib asjaolu, et analüüsides enda 

maalappi ollakse tunduvalt innukamad98 kui rääkides kogu planeedi korras- ja heaolust. 

Ühendades erineva tausta ja teadmiste pagasiga inimesed, oleks võimalik iga paiga ja teemaga 

eraldiseisvalt tegeleda nii et ka üldpilt paraneks, kuid praegu tegeletakse peamiselt 

idealiseerimisega ja üldsõnalisusega. 

Igaühe enda ala on osa kogu maakerast. Iga pinnakatte all nii pealmistes kui ka madalamates 

kihtides on see sama planeet. Igaühe tegevus mõjutab alumiste kihtidega toimuvad ja see 

omakorda nii igaühe enda, naabri kui ka maakera teise poole üldist tervist. 

Globaalset ja lokaalset probleemistikku võrreldes on meie planeet samaaegselt liiga suur ning 

liiga väike. On muutjaid ja muutujaid, mis on analüüsimiseks ühe vaatenurga alt liiga suured 

ning teise jaoks liiga väikesed. Samamoodi nagu kogu universumi mastaabis näib 

inimtekkeline  kliimamuutus liiga intiimne99 ja olematu, kuid inimmõõtmes tohutu. 

Globaalne ja lokaalne vaade on justkui skaala, kuhu igaüks ennast paigutama peaks. Ei ole vaja 

olla üks või teine äärmus, kuid aru saama mõlemast – töötades seeläbi planeedi ja elurikkuse 

huvides.  

 
96 B. Latour, Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime. Lk 17. 

97 Samas, lk 78. 

98 Samas, lk 13. 

99 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism. 
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Kaasaja inimene justkui kujutaks ette, et on planeedil üksi ning ühe inimese tegevus ei muuda 

ju midagi. 7,7 miljardi hulgas on selliseid arvamusi paraku liiga palju, et mitte omada võimu. 

Tegelikkuses kui enamik meist nii ei arvaks, ei oleks peavarjuta ka nii palju kliimapõgenikke, 

kui neid täna on. 

5.3.  KIRJANDUS 

Kriitilisemad ning vabama sõnaga autorid, kelle artiklid mingil põhjusel laialt ei levi, on teema 

käsitlemise tugevalt ette võtnud ning nad ei räägi enam pelgalt kliima muutumisest vaid 

muutunud kliimast. 

„TED Talks“ seminaril harutas Michelle Xurreb teemakohase fraasi lahti järgnevalt: 

Kliima muutus (justkui midagi anonüümset) > kliima muutunud > kliima muutumine. 

Meid puudutab eelkõige viimane ning selle aeglustamaks peab tõene info jõudma meediasse ja 

kuulajaskonnani ning sealt tõsiselt võetavat kõlapinda saama. 

Olukorra tõsidust kirjeldab ka aspekt, kuidas näiteks väljaanded The Guardian ja New York 

Times on kliimat puudutavat sõnavara konkretiseerinud ja hüüdvamaks muutnud. Kliima 

soojenemisest on saanud kliima kuumenemine100 ja kliima muutusest globaalne soojenemine. 

Kliimast rääkimine, kõlab asjatundmatule kuulajale pooleks kui teadus ja fantaasia. Teadusliku 

poole katavad arvutused, mineviku analüüs, liikide suremus, mõõdetav temperatuuritõus jne. 

Tuleviku kujutlemise pool on prognoos, mis tehakse toetudes teadusele. Võimalikud muutused 

on iga indiviidi kätes, kuid paraku ei tõuse enamike jaoks kliimaküsimustes esile teadus, vaid 

kuuldakse vaid fantaasiana tunduvaid prognoose ning jäädakse ükskõikseks.  

Sellest tulenevalt suhtutakse planeedi hävimisesse kui utoopiasse ning mitte teadlasele jääb 

tuntav oht kaugeks.101 On paratamatu, et eksperte ei taheta kuulata ning usutakse vaid teemasid, 

mis kuuluvad otseselt vaid igaühe enda igapäeva ellu. 

Olevikku kritiseeriv näiline utoopia-kirjandus räägib tulevikust viidates minevikule ja 

olevikule. Hüpates aja etappides ei tundu globaalne soojenemine tõsiseltvõetavana, kuid 

muudmoodi ei ole seda võimalik kirjeldada.  

 
100 J. Watts, Global warming should be called global heating, says key scientist. - The Guardian 13. XII 2018, 

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/13/global-heating-more-accurate-to-describe-risks-to-planet-says-key-scientist 

(vaadatud 22. III 2021). 

101 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism. 

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/13/global-heating-more-accurate-to-describe-risks-to-planet-says-key-scientist


43 

 

Elu aastal 2100 või 3000 kõlab kui lõpmatult kauge aeg - miski, kuhu me kunagi ei jõua. 

Tegelikult on tegemist lõpmatuse asemel hoopis lõplikkusega, kus juba meie eluajal 

katastroofid tihenevad ning ajakulg piinarikkamaks muutub. 

Kliima kajastamine on surnud ringis. Seda ei kajastata, sest see tundub hoomamatu teemana 

ning nagunii ei usutaks, kuid samal ajal seda ei usuta, sest ei kajastata piisavalt. Laialt levinud 

uudiste portaalides ei ole kliima teemad kunagi peauudised, need on kadunud, koerapiltide ja 

tehnikauudiste vahele. Usutavalt kõlamiseks ning inimeste uskuma panemiseks tuleb näha 

vaeva, seega tundub et kellel isegi on olemas piisavad teadmised selle tegemiseks, ei jaksa 

tegeleda näiliselt võimatuga.  

Veelgi vähem tõsiselt võetakse filosoofe, kes kliimaküsimustes kaasa püüavad rääkida. Kui 

tegemist on mingi materiaalse ja tegeliku ressursiga, ollakse seisukohal, et filosoofial sellega 

mingit pistmist ei ole. Filosoofide seisukohtade kõrval  paistavad omakorda näiliselt utoopiast 

rääkivad teadlased siiski tõsiselt võetavad.102 

Arhitekti võimekuses on olla kultuuri tootja. Ühendades pilt ja sõna võiks visualiseeruda igale 

kuulajale ja vaatajale lugu, mida ainult teadus selgeks teha ei suuda. Ka käesolev projekt hõljub 

utoopia ja hirmutava realistlikkuse vahepeal. Esmamulje võib tunduda utoopiline, kuid tegelik 

sõnum on realistlik ja jahmatav. 

5.4.  POLIITIKA 

Eliidi huvides eelistatakse kliima teemasid poliitikast eraldi hoida. Isegi kui probleemi 

tunnistataks, ei saadaks seda välja öelda – kaitstes iseenda mugavust. Tunnistades probleemi, 

peaks iga valitsuse liige ning kaasarääkimise võimalusega inimene oma elukorralduse ringi 

mängima, mistõttu on lihtsam jätta muljet ebakõlalisest teadlaste kogust.  

Sarnast situatsiooni nägime ka Covid-19ga. Kui teadlaste jutt ei olnud enam mugav ja tulevaste 

valimistega seoses häälte kogumist soodustav, otsustati et teadlased ei näe tervikut.  

Samamoodi nagu elus ja eluta ei saa olla ühe teema kaks vastanduvat tahku, ei saa ka poliitika 

teadusest eraldi olla. Need ei ole vastanduvad valdkonnad. Nii nagu eluta objektide loomise 

otsus peab sündima lähtuvalt elusobjektidest, võiksid ka poliitilised otsused sündida teadlaste 

soovituste põhjal. Teadus peaks olema poliitika lähtematerjal, kuid praegu töötavad üksteise 

kahjuks. 

 
102 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism. 
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Kõik globaalsed küsimused taanduvad mingil hetkel väikesele skaalale, millest tulenevalt on 

iga poliitiku otsus ning tavakodaniku samm kliimale mingit sorti mõjuavaldaja. Praeguses 

seisus kaalub intellekti pessimist üle tahte optimismi, kuid teadvustades probleemi ning luues 

selle suunamiseks vajalikud regulatsioonid, on võimalik tahte abil pessimism üle kaaluda. 

Vikerkaares avaldatud usutluses toob Jaak Tomberg välja David Graberi võrdluse103 võla- ja 

kliimakriisi vahel. Mis iganes võlg on elamine tuleviku arvelt, lubades et tulevikus on midagi 

parem. Kui me praegu oma kliimavõlga aina kasvatame, siis tulevikus ei ole selle arvelt paraku 

midagi parem. 

Muutus hakkab toimuma hetkest, kus kasulikum on probleemi tunnistada, mitte seda salata. 

Praegune olevik on hirmuäratavalt rahuldav, võrreldes lähituleviku prognoosidega. 

Eelnevat kirjeldab ilmekalt Jean Baudrillardi öeldu: „Arvan, et igaüks meist suudab vastu 

seista, kuid sellisel vastupanul oleks keeruline poliitiliseks muutuda. Mulle ei jää muljet, et seal 

võiks olla organiseeritud poliitiline vastupanu. See oleks alati erand ja kõik, mida teete, on 

selles mõttes alati erandlik… Oleme lõplikult sukeldunud kultuurikorda, st kuni apokalüpsise 

saabumiseni.”104 Ehk igaüks meist võib probleemi tõstatada, kuid kui see ei ole organiseeritud 

ei ole sellel jõudu. 

 

  

 
103 J. Tomberg, Kuidas kujutada kliimakriisi? Kim Stanley Robinsoni utoopiline realism 

104 C. van Gerrewey, How Soon Is Now? Ten Problems and Paradoxes in the Work of Dogma - LOG Journal for Architecture, 2015, lk 27-

47. 



45 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

„Kliimasoojenemine on hüperobjekt – see laotub 

kõikjale, asudes ühtaegu nii horisondi taga kui 

koduõuel, ent ometi ei saa seda otseselt näha, 

kuulda ega katsuda. Hüperobjektid on sellised 

kummalised asjad, et maailma mõistmisel peaks 

nendega nagu arvestama, aga käegakatsutava 

ümbruse suhtes näivad nad paratamatult 

utoopilistena.“ 

 

H. Sova & P. Põldver, Hüperobjekt ja argimõistus. – Sirp, 10. VII 2020  
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6.  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.105,106 

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. Platvorme on väga erineva vormi ning ka suurusega. On tüüpe 

kuhu mahuks terve linnak ning ka tunduvalt väiksemaid.107,108  

Naftaplatvorme nimetatakse kui linnasid mis kunagi ei maga, kus elab ja töötab sõltuvalt 

suurusest korraga mõnikord lausa kakssada inimest. 

Kogu maailmas on umbes 1470 avamere naftaplatvormi, mis tähendab, et see amet võib viia 

ükskõik kuhu – Suurbritanniasse, Austraaliasse, Mehhiko lahte või ka Lähis-Idasse. 

6.1.  AJALUGU 

Avamere puurimist alustati aastal 1897. Sellest viis aastat hiljem oli California piirkonnas juba 

150 avamere kaevu. Algselt olid need pigem muulilaadsed, mitte ujuvad nagu praegu. 1932. 

aastal ehitas väike naftaettevõte Indian Petroleum Corp miili kaugusel avamerest terasest 

muulisaare. 1938. aastal avastati Texase lähistelt väli ning sai alguse laialdasem puurimine ka 

kaugemates vetes.109,110 

 
105 Oil platform. – Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_platform (vaadatud 15. II 2021). 

106 Морские платформы для добычи нефти и газа. Нефтяная платформа тролль. - Edu torzhok, https://edu-torzhok.ru/ (vaadatud 16. II 

2021). 

107 Oil platform. 

108 Морские платформы для добычи нефти и газа. Нефтяная платформа тролль. 

109 B. A. Wells, Aoghs. - Offshore Petroleum History 9. XI 2020, https://www.aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history/ (vaadatud 

10. XII 2020). 

110 History of offshore drilling units – PetroWiki, https://petrowiki.spe.org/History_of_offshore_drilling_units (vaadatud 10. XII 2020). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_platform
https://www.aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history/
https://petrowiki.spe.org/History_of_offshore_drilling_units
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Teise maailmasõja ajal kogu puurimine peatus, kuid taaskäivitus peale sõda. 1945. aastal 

korraldas Louisiana avamere osariigi vete rendimüügi ning suurem kaubitsemine elustus taas. 

Algne veepuurimine toimus madalapõhjaliste pargaste abil.111,112 

 

Illustratsioon 12 Avamere puurimise algus. G. H. Eldridge, foto, 1901. 

  

Illustratsioon 13 Avamere puurimise algus. J. L. Alig, foto, 1890. 

Esimene avamerekaev, mis on määratletud ka kui nii-öelda maa vaateväljast väljas, alustas 9. 

septembril 1947 Mehhiko lahes Kerr McGee omanduses olnud puurimisüksus TAD. 1949. 

aastal alustas tööd esimene praam-tüüpi jaam, mis oli tervenisti teisaldatav ja puurimisseade 

mahtus ühele rajatisele.113,114 

Breton Rig 20, hiljem tuntud kui Transworld Rig 40, oli suur samm edasi, kuna välistas kogu 

avamere tüüpi puurseadme puitplatvormi ehitamiseks vajalikud kulud ja aja. Ehkki puuriti 

ainult madalas vees, võib Breton Rig 20 olla esimene liikuv avamere puurimisseade.115,116 

 
111 B. A. Wells, Aoghs. - Offshore Petroleum History 9. XI 2020, https://www.aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history/ (vaadatud 

10. XII 2020). 

112 History of offshore drilling units – PetroWiki, https://petrowiki.spe.org/History_of_offshore_drilling_units (vaadatud 10. XII 2020). 

113 B. A. Wells, Aoghs. - Offshore Petroleum History 

114 History of offshore drilling units. 

115 B. A. Wells, Aoghs. - Offshore Petroleum History 

116 History of offshore drilling units. 

https://www.aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history/
https://petrowiki.spe.org/History_of_offshore_drilling_units
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6.1.  PLATVORMIDE TÜÜBID 

Naftaplatvorme on erineva kuju ning funktsiooniga. Iga erinev vorm annab omamoodi 

märguruumi ning piirangud. Nende peamiseks eesmärgiks on ette nähtud töö teostamine, 

millest tulenevalt abiruumid ja heaolufunktsioonid moodustavad kogu mahust väga väikese 

osa.  

Platvormid jagunevad funktsiooni põhiselt, kuid laias laastus saab neid vaadelda kui ujuvad ja 

statsionaarsed. Funktsioonideks on puurimisrajatised, tootmis- ja ladustamisrajatised ning 

mõnel juhul eraldi ka elamuplokk.117 

 

Illustratsioon 14 Platvormide tüübid. Kuvatõmmis AOGHS kodulehelt. 

Illustratsioonil 13 jagunevad platvormide tüübid järgnevalt: 

1-2 Klassikalised fikseeritud platvormid.  Need on ehitatud betoonist või terasest jalgadele 

või mõlemale, mis on ankurdatud otse merepõhja. Sellised platvormid on oma liikumatuse tõttu 

loodud väga pikaajaliseks kasutamiseks.118  

3 Torn platvorm.  Sihvakatest tornidest ja vaivundamendist vormid on konstrueeritud külgsete 

läbipainete ja jõudude vastu ning toimivad gravitatsiooni põhiselt. Peamine kasutusala on 

veesügavustes vahemikus 370 kuni 910 meetrit.119 

4-5 Vertikaalsele tõmbele töötav mini-jalaga platvorm. Merepõhjaga ühendatult, ujuvad 

need platvormid viisil, mis välistab rajatise vertikaalse liikumise. Kasutatakse vees, mille 

sügavus on kuni 2000 meetrit.120 

 
117 Merekaevandusõli. Mis on puurimisplatvorm? Puurplatvormide tüübid- Solydus, https://solydus.ru/et/morskaya-dobycha-nefti-chto-

takoe-burovaya-platforma-vidy-burovyh-platform.html (vaadatud 12. III 2021). 

118 Oil platform. 

119 Samas. 

120 Samas. 

https://solydus.ru/et/morskaya-dobycha-nefti-chto-takoe-burovaya-platforma-vidy-burovyh-platform.html
https://solydus.ru/et/morskaya-dobycha-nefti-chto-takoe-burovaya-platforma-vidy-burovyh-platform.html
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6 Spar. See on merepõhja sildunud nagu 4 ja 5, kuid kui eelnevatel on vertikaalsed 

pingutusrihmad, siis sparidel on nii-öelda traditsioonilisemad sildumisliinid mitmes suunas. 

Sparil on rohkem loomulikku stabiilsust kui mini jalaga platvormidel kuna selle põhjas on suur 

vastukaal ning selle püsti hoidmine ei sõltu silletest. Kasutatakse 590-2438 meetri sügavusel.121 

7-8 Pool-sukeldatavad platvormid.  Nendel platvormidel on kere (sambad ja pontoonid), 

millel on piisav ujuvus, et põhjustada konstruktsiooni hõljumist, kuid samas ka kaalu piisavalt, 

et hoida konstruktsiooni püsti. Pool-sukeldatavaid platvorme saab teisaldada ühest kohast teise 

ja neid saab ballastiga üles või alla liigutada, muutes ujuvusmahutite üleujutuse suurust. 

Tavaliselt ankurdatakse need keti, trossi või polüesterköie kombinatsioonide abil paigale. 

Poolsukeldusi saab kasutada vees, mille sügavus on vahemikus 60 kuni 6000 meetrit.122 

9 Ujuv tootmis-, ladustamis- ja mahalaadimisrajatis. FSO ja FPSOd koosnevad suurtest 

monokujulistest struktuuridest, mis on tavaliselt (kuid mitte alati) laevakujulised ja varustatud 

töötlemisrajatistega. FSO-d on ujuvad naftahoidlad, mis on võimelised naftat hoidma ja 

ladustama rannikul. FSPO-d on ujuvad rajatised tootmise, ladustamise ja veo eesmärgil.123 

10 Merealuste tööde lõpuleviimise ja vastuvõtja külge sidumise rajatis. Viimane grupp on 

nii-öelda abi platvorm kõikide eelnevate toimimiseks.124 

6.2.  DEMONTEERIMINE 

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. Siiski on ka teisi võimalusi, mis hõlmavad platvormi struktuuri 

sukeldatud osade riffimist ehk kunstlikeks karideks tekitamist. 

Lammutuse ja paigalduse eesmärgil koosnevad platvormid kahest osast. Ülaosa ehk veepinna 

kohal nähtavad rajatised ja alumised konstruktsioonid ehk merepinna ja põhja vahelised 

elemendid.  

 
121 Oil platform. 

122 Samas. 

123 Samas. 

124 Samas. 
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Platvormide eemaldus koosneb järgnevatest protsessidest: mudajoonest 15 jalga allpool 

paiknevate kaevude kinni ühendamine ja kaevu korpuste eemaldamine, platvormi 

eemaldamine selle vundamendist – purustades kõik põhjas olevad komponendid, utiliseerimine 

vanarauaks ning lõpetuseks platvormi algse asupaiga kontrollimine.125,126 

 

Illustratsioon 15 Platvormi ülaosa eemaldamine. Kuvatõmmis GCaptain kodulehelt. 

 

Illustratsioon 16 Platvormi alaosa eemaldamine. Kuvatõmmis ScienceDirect kodulehelt. 

Demonteerimine on kulukas ning keskkonna vaenulik protsess. Veealuste betoonist ja metallist 

osade purustamiseks tuleb kasutada õhkamist, mis omakorda õhib kasutusaja jooksul jalgade 

külge ja ümber kujunenud organismide elupaiga. 

Viimasel ajal aina enam kaalutakse, kas mõistlikum on nende eemaldamise asemel hoopis 

sinnapaika jätmine. Sagenenud on juhud, kus eemaldatakse vaid veepealne osa ning vee all 

paiknevad jalad jäävad esialgu paigale. Küll aga nõuab seadus platvormi tegevuse lõppedes 

 
125 A. S. Bull & M. S. Love, Worldwide oil and gas platform decommissioning: A review of practices and reefing options - Ocean & 

Coastal Management, vol. 168 (veebruar), lk 278. 

126 L. Zeldovich, The Afterlife of Old Offshore Oil Rigs – ASME 31. X 2019, https://www.asme.org/topics-resources/content/the-afterlife-

of-old-offshore-oil-rigs (vaadatud 16. III 2021). 

https://www.asme.org/topics-resources/content/the-afterlife-of-old-offshore-oil-rigs
https://www.asme.org/topics-resources/content/the-afterlife-of-old-offshore-oil-rigs
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selle täielikku eemaldust juhul kui alusest ei tekitata riigi koosseisu kuuluv ala, mille näitena 

on Mehhiko lahes mitmeid alalisi platvorme kalurite püügi paikadena. 

 

Illustratsioon 17 Platvormi alaosa külge kujunenud elustik. J. Platko foto. 

6.3.  SÜSTEEM 

Platvormi elu peab toimima tervikliku süsteemina. Praegune süsteem nii sinna minek kui ka 

seal tehtav on terviklikult negatiivse mõjuga. Puurimise tagajärjel juhtuvad õlilekked, mis on 

ohtlikud taime- ja loomaliikidele. Õhusaaste tuleneb nii nafta töötlemisest, transportimisest kui 

tarbimisest. Kaevandused hävitavad elurikkaid maa-alasid. 

Isegi kui asendada platvormil seal tehtav positiivsega jääb minek kahjulikuks. Sellisel juhul on 

üldine sõnum ikkagi negatiivne. Oletades, et platvormile luuakse toidupood, kuid sinna 

pääsemine on kulukas ja kahjulik, siis ei ole platvormil kui süsteemil väärtust. Luues 

lahenduse, mis nii kasutuse kui ka infrastruktuuri poolest mõjuks positiivsena omab väärtust ja 

väärib edasi lahendamist, sest ei ole mõtet luua jätkusuutlikku keskkonda, kuhu ei ole 

jätkusuutlik pääseda. 2100 aasta perspektiivis võib oletada, et selleks ajaks on ka transport 

enamjaolt taastuvenergial baseeruv ning pääs platvormile ei ole nii vaenulik kui praegu. 

Killustatuse127 asemel tuleb nüüdisaja potentsiaali ära kasutada ning ühendada omavahel 

erinevad eluvaldkonnad. Tehnoloogia, suhtlus, linn, ruum jne, peaksid olema üksteisest 

sõltuvad ja koos töötavad võrgustikud. Teadmiste kihtide koos tööle panemine, võimaldab elu 

lihtsustamist ja kombineerimist.  

Paisates iga funktsiooni, riigi, huvi või mis iganes ambitsioonidega128 alad õhku laiali, ning 

ühendades sealjuures sarnased, saab võrgustiku tööle panna isegi kui hallatavad alad on 

üksteisest füüsilises mõttes kaugel.  

 
127 B. H. Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty. Cambridge: The MIT Press, 2016. 

128 AWJGGRAUaDVVTAT, The Ambition of the Territory – Belgia, 13. Rahvusvaheline Arhitektuuri Näitus, 2012, Veneetsia. 
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Illustratsioon 18 Naftaplatvormide võrgustik. Autori skeem. 

Selliselt saab ka üle maakera ühendada naftaplatvormide võrgustiku kriisikolletega. Kui 

käsitletava ideekavandi eesmärk on luua rahvusvaheliselt töötav süsteem, siis naftaplatvormid 

on sellele heaks aluseks. 

6.4.  RUUM 

Sisearhitektuur ulatub nii kaugele kui meeled ja seda on hästi näha naftaplatvormide juures. 

Analüüsides, mida tunnetavad erinevad meeled platvormi elanikel või kasutajatel tuleb esile 

üks tugev vastuolu. Kui muus osas on erinevalt eriolukordadest rahustav mere kohin, lõhn ja 

vaade, siis kombates on päevast päeva ja eranditeta tunnetatav vaid range ja massiivne metall. 

Metall, mis on justkui selle koha DNA, ei oma antud kontekstis rahustavat väärtust, nagu teiste 

meelte jaoks esile tulev.  

Teras on esmalt väga funktsionaalne materjal. See on mitmekülgne, jäik, vastupidav ning 

lihtsasti puhastatav. Olles 100% taaskasutatav, saab öelda, et tegemist on justkui rohelise 

materjalikasutusega. Tegelikkuses tagab metalli vastupidavuse keskkonnavaenulik värvikiht ja 

lakk, mis tihti merre koguneb. Vastupidavuse seisukohalt välitingimustes loogiline valik, kuid 

ka enamus siseruumid on 90% metalli-ilmelised.  

 

Illustratsioon 19 Platvormi funktsioonide jaotus. H. Moussavi, kuvatõmmis, 2019. 
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Platvormide ruumiprogramme analüüsides on üllatav, et majutusühikud on väga väike osa 

kogu mahust. Teine sama väike osa on ka meelelahutuseks, kuid metallist tekkide rägastik, 

mida sealne asunik nädalate kaupa läbib, näib olevat kõike muud kui nauditav. Teisalt pinda, 

mida mööda liikuda ja paremaks muuta on palju. 

Platvormid sisaldavad töötajate eluruume, puhkeruume ja tööalasid. Eluruumid erinevad 

platvormide põhiselt, kuid paljud on sarnased hotellimajutustega. Töötajad saavad 

puurseadmel olles tasuta toitu ja vaheaegadel suupisteid. Kuna töö toimub 24 tundi ööpäevas, 

on toiduvalikud saadaval ka ööpäevaringselt.129  

Töö platvormil on riskantne ning sellega kaasnevad väljakutsed. Need kellele füüsiline töö ja 

kodust eemalolek sobib, on see aga väga tulus valik. Platvormi elu saab käsitleda kui 

mitmekordset ruum-ruumis olukorda, kus ruum - platvorm, on suures ilmaruumis ja ruume 

platvormil on omakorda väga palju.  

 

Illustratsioon 20 Elamismoodulid platvormil. Kuvatõmmis Worldoils kodulehelt. 

On ettevõtteid, kes keskenduvad just naftaplatvormidele mõeldes konteinerelamute 

kujundamisele. Nad loovad kaasaegsemaid ning mugavamaid ühikuid, mis vastavad nõuetele 

ja sertifikaatidele, on hubasemad, kuid kahtlemata ka kallimad. Naftatööstuses töötamisload, 

koolitused ning muu selline on ajakulukas, seega ettevõtete jaoks on kasulikum tagada töötajate 

mugavus nende kauem ametis hoidmiseks kui mõne tuhande säästmine vanema eluruumi näol. 

Tüüpilised mitme otstarbelised moodulid on labor, laod, sisseseade ruumid, kontorid, 

raadiosaalid, WC / duširuumid, puhkeruumid, riietusruumid, töökojad jne. 

 

 
129 Life On An Oil Rig – OilScams, http://www.oilscams.org/life-on-an-oil-rig (vaadatud 15. I 2021). 

http://www.oilscams.org/life-on-an-oil-rig
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6.5.  ELU PLATVORMIL 

Elu platvormil toimib vahetustega, kus kollektiiv töötab pooleks 12+12 tunniste vahetuste 

kaupa. Nii toimib ööpäevaringselt näiteks ka värske toidu serveerimine, treenimine, 

puhkamine, töötamine, ühine ajaveetmine ja muu selline. 

Intervjuu põhjal Tanel Saimrega, kes on kuivdokis ehk kaldaäärses remondis töötanud kahel 

erineval platvormil, tekkis platvormist kui ruumist esmane selgem kujutluspilt. Norras olles oli 

tema esimene kogemus platvormil Borgland Dolphin ning teine Safe Bristolial. Esimest 

kirjeldas ta naljatledes kui tavalist tehast ning teist ehitusplatsi kontorina. 

Vaiksematel tööperioodidel platvormil ringi seigeldes uuris ta sealseid ruume ning tingimusi. 

Tavatoad Safe Bristolial olid naridega ning kõrgema taseme töölistel isiklikud toad. Kontori ja 

majutuse funktsiooniga platvormil olid lisaks ka töökojad, toitlustusala ning koosolekuruumid. 

Uurides mis taolises keskkonnas säilitab inimlikkuse, tõi Tanel välja eelkõige ümbritsevad 

inimesed ning väikesed rituaalid. On oluline, et sotsiaalne tegevus nagu kohvi- või söögipaus 

oleksid võimaldatud. Elemendid mis sealse hubasuse loovad on näiteks tavaolukorras 

elementaarsena tunduv vaibaga ruum. 

Oma raamatus „Minu Norra“ mainis Tanel Saimre väljendit „kiivritunne“ ehk miski, mis saab 

normaalsuseks – isegi kui kiiver ei ole peas, on tunne justkui see oleks. Raamatus välja toodule 

lisaks tekitab sama emotsiooni kogu sealne metalsus. Metall lõikuri hääl, metalli kõmin ning 

metalli tunne käe all ja silme ees. 

Hoolimata sellest, et arvatakse või loodetakse, et nafta aeg saab peagi läbi ja minnakse üle 

jätkusuutlikumatele energialahendustele, toimib praegu suur osa tööstusest siiski naftal ning 

platvormidel töötajad ei pea ega soovi mõtlema kuidas teha teisiti. 

6.6.  JUHTUMIUURINGUD 

Ideekavandeid luuakse taolistest „ülearustest“ mahtudest üha enam – nii on ka 

naftaplatvormide ümberkujundamisest loodud erineva funktsiooni ja eesmärgiga kavandeid. 

Lisaks Mehhiko lahes seisvatele, kalastajate poolt kasutusele võetud platvormidele, on 

teadaoleva info järgi praeguseks vaid üks platvorm, mis on uue funktsiooni läbi töötanud. On 

olnud juhte, kus naftakontsern paneb platvormi enampakkumisega üldoktsjonile, kuid need on 

läbi kukkunud. 
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„Seaventures“ sukeldumisjaam paikneb Malaisia lähistel ookeanis, ning toimib endisel nafta 

puurplatvormil ümberehitatuna. Aluse ostis töötamise lõppedes isikliku kalastus huvi tõttu 

Suzette perekond, kes leidis et sellest saaks luua sukeldujatele suunatud hotelli ning lasid selle 

pukseerida Mabuli lähistele Malaisias. Perekond võttis omale väljakutseks luua mugav hotell 

ning see käima saada. Strateegiliselt valitud platvormi uus asukoht pakub laia valikut erinevaid 

sukeldumispaikasid, õhtust puhkust ning 360 kraadist vaadet platvormil.130 

 

Illustratsioon 21 Seaventures dive rig. Kuvatõmmis Asia Diving Vacation lehelt. 

Prantsuse arhitektuuri firma XTU Architects loodud kavandi järgi võiks tulevikus platvormid 

olla alternatiivseks majutuseks. Hiina arhitektide Ma Yidong, Zhu Zhonghui, Qin Zhengyu, 

Jiang Zhe poolt loodud kavand „Noah Oasis“ kujutab platvorme kui merest õlilaike koguvat, 

elurikkusele elupaika pakkuvat ning tulevasteks katastroofideks varjupaika pakkuvat 

keskkonda.131 

 

Illustratsioon 22 Oil rig housing, XTU architects, kuvatõmmis, 2020. 

 
130  Alice, Recycling an Oil Platform into a One-of-a-Kind Dive Resort – The Seaventures Dive Rig. - Asia Diving Vacation, 

https://asiadivingvacation.com/blog/recycling-an-oil-platform-into-a-one-of-a-kind-dive-resort-the-seaventures-dive-rig (vaadatud 25. II 

2021). 

131 L.Myers, XTU architects imagines offshore oil rigs transformed into radical housing of the future - Designboom, 
https://www.designboom.com/architecture/xtu-architects-offshore-oil-rigs-transformed-into-housing-of-the-future-03-16-2020/ (vaadatud 

10.IV 2021) 

https://asiadivingvacation.com/blog/recycling-an-oil-platform-into-a-one-of-a-kind-dive-resort-the-seaventures-dive-rig
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Illustratsioon 23 Noah Oasis, M. Yidong & Z. Zhonghui & Q. Zhengyu & J. Zhe, 2015. 

 

2020. aastal osales TalTech-i arhitektuuri magistrant Agur-Andri Tarmo oma diplomitööga 

„Between Sky and Water“ rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel „Proximity Island“, mille 

eesmärgiks oli kavandada Itaalia gaasiplatvormile veemuuseum ja uurimiskeskus. Nagu ütleb 

ka pealkiri, oli autori sooviks luua kavand, mis sobituks maa ja taeva vahele ning ühtlasi kataks 

muuseumi toimimiseks vajaliku ja vastaks keskkonnasäästlikuse printsiipidele. Töö pälvis 

konkursil ergutusauhinna. 
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7.  PROJEKT 

Magistritöö raames loodav ideekavand on inspireeritud Brüsselis tegutseva arhitektuuribüroo 

Dogma mõttekäikudest, kelle ühiskonnakriitiline ja intellektuaalne looming on haaravalt 

provotseeriv, kuid peidab tõsiseid sõnumeid. Dogma tööde fookus on sotsiaalsus, lähenedes 

kaasaegsele linnale läbi mineviku ja tuleviku. Büroo rajajad Pier Vittorio Aureli ja Martino 

Tattara loovad pealtnäha arhitektuuripraksise pankrotini viivaid, utoopiamaigulisi visioone, 

mille  taga peitub olevikku nägev pessimism. 

Disainerid ei ennusta tulevikku, vaid loovad seda – nii ka Dogma, kelle üks paljudest 

sõnumitest on viidata arhitektuuri pidevale muutusele, mis eelkõige lähtub maailmast, mitte ei 

loo sellele vastandudes uusi ideaale. Lähtepunktiks on ühiskonnakriitilisus: näiteks 

kollektiivsust soodustavate lahenduste loomine, mille sõnumit võimedab provotseeriv ja 

jõuline arhitektuurne vorm.  

Heaks näiteks on 2013. aasta Tallinna arhitektuuribiennaali raames loodud kavand „Live 

Forever: The Return of the Factory.“ Arhitektuuribüroo Dogma tõlgendus Balti jaamast kujutas 

1600-le vabakutselisele uue elu- ja tööhoone loomist endiste tööstushoonete kohale ja 

adresseeris noorte vabakutseliste ebakindlat majanduslikku ja sotsiaalset positsiooni. Hoone 

oli mõeldud sarnase eluviisiga inimeste  koondamiseks ning kõige eluks ja tööks vajaliku 

võimaldamist sellel konkreetsel alal. 

Nende töö „Capital cities“ rühmitab keskklassi kodanikud kollektiivideks ning „44 Social 

houses“ rõhutab koos eksisteerimise võimalikkust – samad ideed kanduvad ka käesoleva 

naftaplatvormi kavandisse. Liigse uue ja killustunud elulaadi asemel tuleb leida võimalusi koos 

toimimiseks ja vähema loomiseks. 

Loodavas magistritöös on juba ehitatu tuleviku ressurss, mis sümboliseerib tuleviku 

ennustamist ja mineviku kombineerimist. Dünaamiline ja taaskasutatud ruum selgitab 

praktikate muutmise vajadust ja lähtub mõjust keskkonnale.  

Naftaplatvormile loodav projekt on progressi käigus rännanud nii ajas kui ka maailmakaardil. 

Kasutamaks ära kliimapotentsiaali – eelkõige päikeseenergiat, isemajandava keskkonna 

tarbeks, tundus esialgu loogiline käsitleda Mehhiko lahes paiknevat ujuvplatvormi „Perdido“. 

Teisalt arvestades, et Maa lõunapoolkera võib muutuda peagi kasutuskõlbmatuks ning et meile 

– põhjamaa inimestele paistab soojenev kliima olematu probleem, sai selle lähemale toomiseks 

ning arusaadavamaks tegemiseks valitud siiski Põhjameres asuv platvorm.   
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Ajaline rännak toimus korduvalt oleviku ja tuleviku vahel. Kirjeldades oleviku probleeme läbi 

tuleviku, on see heaks narratiiviks loomaks hoiatus-projekti tänasele inimesele. Näidates 

šokeerivat tulevikku, on usutavam, et teeme hetkel valesti.  

Kujutades projekt aastal 2100 ehk 80 aasta pärast on ajal oluline roll. Kuidas seda mõtestada? 

1941. aastal Hawaii lähistel uppunud laev Arizona lekib tänaseni ja tekitab jäädavat 

keskkonnakahju. Sellisest vaatepunktist tundub kaheksakümmend aastat lühikesena. Kui 2100 

kõlab kauge ja utoopilisena, siis paralleelina sama kaua lekkinud laev ei olegi nii 

kujuteldamatu. 

7.1.  EESMÄRK 

Loodava töö eesmärk on luua nii-öelda lõpetamata mini-linnak, kuhu on 2100. aastal 

koondunud kliimapõgenikud oma asüülitaotlusprotsessi ajaks. 

Nii nagu Lindsay Winstead on ajakirjas Int AR vee jaoks loodud ruumide problemaatika 

jaotanud kolmeks: hinga, vaata ja tõuse püsti132, on ka käesoleva projekti ülesandeks lahendada 

kompleksne ruum selliselt, et need baasvajadused tagada.  

Lisamata liigset ning planeerides vaid vajalikku, on tegemist 1969. aastal Ühendkuningriigi 

kollektiivi, kuhu kuulusid Reyner Banham, Paul Barker, Peter Hall ja Cedric Price, poolt 

tekkinud kontseptsiooniga. Käsitluse kohaselt non-plan = diferent kind of planning ehk 

tegemist on omaette sordi planeerimisega, kus vähene sekkumine on eesmärk 

eksperimenteerimaks vabadusega. Teisalt vältimaks Pier Vittorio Aureli mõttekäiku133 mille 

kohaselt mitte planeerimine võib viia kaoseni, peab toimima hea balanss planeerimise ja mitte 

planeerimise vahel. See on võimalik saavutada piisaval määral planeerides, kuid mitte 

piiritledes. Kavandis on võrdväärsed nii efektiivne kui afektiivne ruum ehk töötavalt juhuslik 

ja samaaegselt ka juhuslikult töötav. 

Projekt, kus on tasakaal uue ja vana vahel, pisut mõistatuslik ja transformeeruv, saab toimida 

kollektiivse ruumina, olles võimalikult paljudele meele järele, kohanduv ja koos või ise toimiv. 

Ruumil on võime meid defineerida – nii peab seda tegema ka platvormi mini-linnak, suunates 

kasutajat liikuma, ning ennast ja teisi toetama. Ala on kollektiivne, kui selle kõik kasutajad 

 
132 L. Winstead, Breath Look Stand up, The second life of water infrastructure – Int AR Water as Catalyst, vol 8, 2017, lk 14. 

133 P. V. Aureli, The city as a project, Berliin: Ruby Press, 2013, lk 243. 
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toimivad kollektiivina134. Selle saavutamiseks on vajalik ruumiliselt mitte võimaldada 

klassieraldatust ehk mõnele tarbijale paremaid tingimusi kui teistele. 

Paigas, kus kasutajad on eraldatud, vormid massiivsed ning inimeseks olemine võib kippuda 

ununema, on vajalik säilitada hubasus. Antud kontekstis on selle loomise võtmeks töötamine 

inimese mastaabis ehk proportsioonid lõike, plaani ning iga üksiku ühiku ja inimese vahel 

peavad olema võrreldavad. 

Kui tavaolukorras järgneb ehitis plaanile, siis antud töös on vastupidi. Plaan järgneb fotode ja 

videote põhjal tõlgendatud ruumile, probleemide ja nüansside tuvastamisele ning aja kihtide 

mõtestamisele.  

 

Illustratsioon 24 "Platvormi kui keha analüüs". Autori illustratsioon. 

7.2.  PROTSESSI LOGI – IDEEST LAHENDUSENI 

Kliima ning eraldatud vormi mõistmiseks ja mõtestamiseks olen püstitanud endale küsimusi, 

takistusi ja üldiseid märksõnu.  

Magistritöö loomeprotsessi ühe osana toimus residentuur Narvas, kus pidades silmas 

platvormil olemist, tõstatus küsimus - miks peaks keegi tahtma end ebamugavasse olukorda 

panna? Iseendale teema selgitamiseks tõmbasin kiire sekkumisena suure külastatavusega 

viaduktile nööri ette - nägemaks kuidas reageeritakse väikesele muutusele igapäeva rutiinis.  

Eeldades, et valdavaks saavad olema ärritunud näod, vandumine, nööri lõhkumine või tagasi 

pöördumine – oli üllatav kui mitte ükski nii-öelda takistusraja läbijatest ei reageerinud kuidagi. 

Möödujad kummardasid kergelt, näitamata ühtegi emotsiooni ja liikusid tavapärast teekonda 

mööda edasi. Eeldasin, et kui pisike muutus rutiinis ei ole takistuseks siis ka suuremad on 

harjumise küsimus. 

 
134 P. V. Aureli, The city as a project, lk 245. 
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Illustratsioon 25 Mugavuse tõkestamine. Autori fotod. 

Teine katse toimus samal, kaheksat rööpapaari ületaval viaduktil, mille ainus funktsioon on 

Narva elanikud üle raudteejaama juhatada. Arvestades selle massiivsust ja monumentaalsust 

näis üllatav, et selle eesmärk on olla vaid käigutee. Nähes parajasti all seisvaid nafta vaguneid, 

tekkis  paralleel naftaplatvormiga, mille ainus funktsioon on nafta pumpamine. Viadukti keskel 

olles, lähenes kohalik elanik ning palus sealt temaga koos lahkuda – arvates kavatsen alla 

hüpata.  

Elaniku südamerahuks liikusime ära, kuid läksin tagasi ning paigaldasin samasse kohta piirde 

külge nelikümmend õhupalli. Tegevuse eesmärgiks oli näidata massiivsele vormile funktsiooni 

ja ilme lisamist ning muutmist väiksel ja lihtsal moel. Lugesin katse õnnestunuks, kui järgmine 

mööduv inimene astus ligi ja küsis „Nii ilus, mida see tähistab“ ehk emotsioon samas kohas 

lühikese aja vahega oli väga erinev.  

Eesti ei ole veel üle rahvastatud ning tänases olukorras ei pea igal vormil olema mitmeid 

funktsioone, kuid prognooside kohaselt 2100. aastaks on, seega peame mõistma vormide 

võimekust ja võimalust funktsioonide laiendamise osas. 

  

Illustratsioon 26 Sama vorm - uus ilme. Autori fotod. 

Järgmine enesesse vaatamine toimus testiga, mille eesmärk oli analüüsida positiivseid ja 

negatiivseid momente oma elust. Muuhulgas tulid esile väärtused nagu vajadus ise reguleerida, 
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võimalus eemalduda või välja lülituda, võrdsus ja privaatsus. Uurides ning analüüsides kliimat 

ja sellest tulenevaid muutusi, mõistsin et kõike seda ühendab suhe oleviku ja tuleviku vahel, 

samas põgenike seisukohalt omavad need aspektid samuti olulist väärtust.  

 

Illustratsioon 27 Pesa. Autori makett. 

Täna, praeguses Eestis on privaatsus normaalsus. Eemaldumiseks ei ole vaja kohta kaua otsida, 

kuid inimtegevuse praeguse mustri jätkudes varsti enam nii ei ole. Kui rahvastikutihedus on 

viis korda suurem kui praegu, siis oma koha otsimine ei ole enam lihtne. 

Mida rohkem ökosüsteemi hävitame, seda vähem on kohti varjumiseks. Keskkond, kus surnud 

puu on rohkem väärt kui elav, ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Küll aga platvormil kasutatavate 

materjalide valikus tuleb analüüsida millises situatsioonis tasub valida looduslik ja millises ajas 

püsivam vahend. 

  

Illustratsioon 28 Materjali valik. Autori makett 

Lahenduseni jõudmise üks olulisemaid etappe oli sobiva platvormi valimine. Enne arusaama, 

kui kahjulik on keskkonnale ja veel enam liigirikkusele kohtkindlate platvormide 

demonteerimine, osutusid valituks ujuvplatvormid. Ujuva platvormi eeliseks oleks antud 

projektis olnud vajaduspõhine kasutuskoht ja sõltumatus kliimast. Eeldusel, et 2100. aastaks 

on ruutkilomeetri kohta üha rohkem inimesi, sobituks liigutatavad platvormid kasutatava 

elupinna laiendamise eesmärgil tehissaarteks, millele võib paigutada kõikvõimalikke 

funktsioone, mis tähistavad rannikuäärseid asulaid.  
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Illustratsioon 30Platvorm kui alus. Autori visuaal. 

Naftaplatvormi idee lummas enamike, kes teema osas kaasa arutasid, hetkeni kui lõin lisaks 

utoopilisele Eiffeli torni ning muid monumente kandva platvormi kollaažile (Illustratsioon 30) 

ka teise (Illustratsioon 31) provotseeriva visuaali Tallinna lahte paigutatud tehissaar 

platvormidest. Ootamatult isiklikult võeti “oma“ territooriumi selliselt käsitlemist.  

Kliimaküsimuste seisukohalt, tekitas see paralleeli, et seni on kõik hästi ja korras, kuniks mind 

ei puuduta. Kliimaküsimused puututavad paraku meid kõiki ning tehes see selgeks, tundub, et 

teadusel on jõud iga indiviidini jõudmiseks.   

Hoiatus-projektina töötaks selline lahendus ideaalselt. Šokeerides vaatajat tema jaoks 

ebameeldiva vaatepildiga tahaks eeldada, et muutused juhtuvad pigem kiiremini kui aeglaselt, 

kuid antud kavandis ei osutunud valituks pukseeritavad platvormid. 

Illustratsioon 31 2100. aasta utoopia linnad platvormil. Autori kollaaž 

Illustratsioon 29 Platvorm kui alus. Autori makett. 
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Tajumaks elu võimalikkust tehaslikus ning metalses keskkonnas, keset korrodeerumist ja 

tormi - on oluline tunnetada taolistes tingimustes inimeseks olemist ja sealseid takistusi. 

Kartes, et hubasust ei ole võimalik tagada, külastasin metalli kokkuostu platsi. Kuusakoski 

Tallinna terminalis tutvustas mulle antud teemat terminali juht Olev Rattiste, kes näitas 

metallikäitlusala ja selgitas, mismoodi ning millistel alustel metalli sorteeritakse, kuhu see 

edasi liigub ja kust käideldavad esemed tulevad. 

Jõudes peamise emotsioonini, mida sinna otsima läksin, olin üllatunud, rõõmus ja samaaegselt 

ka pettunud. Eeldades, et metalli kuhjade keskel olla on ebainimlik ning seal olemise 

meeldivaks tegemine vajab suuri jõupingutusi, tundsin vastupidiselt, et see on ootamatult 

kunstiline ning metalse paiga elamisväärseks tegemine ei ole võimatu katsumus ja minu 

murekohad paiknevad hoopis mujal. 

     

Illustratsioon 33 Jäätmekäitlus. Autori fotod. 

Metall ei ole miski, mis inimesel ajutises varjupaigas õnnetunnet vähendaks, oluline on 

keskenduda turvalisusele. Lisaks suurte elementide säilitamisele tasub võimalusel kaaluda ka 

väiksematele uue funktsiooni andmist. Näiteks erinevad tünnid istumisalusteks või 

korstnamahud mänguväljakuna. 

Illustratsioon 32 Tehissaar Tallinna lahes. Autori visuaal. 
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Illustratsioon 34 Ventilatsiooni agrekaat pesukuivatina. Autori skeem. 

 

Illustratsioon 35 Platvormi lahtised esemed mööblina. Autori skeem. 

Teema otsingute käigus, soovisin näha ka veerajatistega kaasuvaid ruumilisi puudusi ja 

tugevusi. Päeval, mil linnapildis suurt tuult ei tunnetanud, oli mere ääres üpris ebameeldiv. 

Jõudsin arusaamani, et platvormi olukorras tuuletõkked on kindlasti üks element millega 

tegelema pean. Kuidas lahendada need mugavalt ning kiirelt modifitseeritavaks. Kuidas luua 

hubane ruumistik kui väljas on torm. Ning kuidas tuua välja selle keskkonna parimad 

omadused. 

     

Illustratsioon 36 "Ilm kahel pool lainemurdjat". Autori fotod. 

Teekonna üheks suurimaks katsumuseks oli Covid-19 ajal sadama külastamine. Soovisin 

ükskõik millises sadamas näha mere ja merenduse mastaape võrreldes inimesega, kuid sain 

tunda merendusega seonduvat bürokraatiat hulganisti äraütlemisi erinevatelt sadamatelt, edasi 
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suunamisi ja pettumusi. Jalutades mööda Paljassaare sadamast, kust olin ühelt rentnikult 

külastuseks samuti eitava vastuse saanud, jäi silma auk tollitsooni aias.  

Seisin seal, kaaludes võimalusi. Soov näha ja uudistada oli suur ning olukord maakeral 

masendav. Kui suur probleem ja kellele see saaks olla kui alal natuke ringi uitaksin? Just sel 

hetkel tuli e-mail, mille sisuks oli, et siiski saan sadama-alale.  

Paljassaare sadam, mis muudetakse tulevikus haljaspromenaadiks, tegutseb praegu veel mitme 

ettevõtte all doki, naftasaaduste- ja puidulastimise ning remondi eesmärgiga. Nii nagu ka 

naftaplatvorme remonditakse kuivdokis, on seal laevade remondiks analoogne. Dokk 

uputatakse vee alla, laev sõidab sisse - misjärel tõstetakse see veest välja.  

Viimane otsingute käigus olukorra mõistmine toimus nähes lõpuks sarnaseid skaalasid 

veekeskkonnas. Kui minu valitud platvormil on tekist veetasapinnani umbes 34-35 meetrit, 

pean tagama turvabarjääri veetasandil platvormi jala ümber. Juhuks, kui keegi alla peaks 

kukkuma või muul põhjusel jala ümber uitama, ei ole võimalik kedagi aidata. Alal oli ka muid 

platvorme meenutavaid vorme, mis ideed lendu lasid ja ka küsimusi tõstatasid. 

7.3.  KÜSIMUSTIK 

Magistritöö raames viisin läbi uurimuse, mille eesmärgiks oli mõista inimeste suhtumist 

naftaplatvormidesse ning nendel elamise võimalikkusest. Küsitluses osales erineva taustaga 

inimesi, kelle seisukohade analüüsi ja võrdluse aluseks oli sugu, vanus ning välismaal elamise 

kogemuses. Vanusegrupid jaotusid järgnevalt: kuni 25, 26-40, 41-60 ning üle 60. 

Sajast vastanust 57 ütlesid, et nad kaaluksid naftaplatvormil elamist ja töötamist. 

Vanusegrupiliselt erines ainsana 60+, kellest vaid 33% vastasid “jah“, kuid teised olid üsna 

võrdselt 54-58%. Soolist seisukohtade erinevust ei esinenud. Varasemalt kodumaalt eemal 

elanute seast kaaluksid platvormi elupaigana 63%.   

Mitte kaalumise põhjuseks toodi enamasti, et meri hirmutab, puudub piisav info ning 

ettekujutus platvormide kohta, keskkond tundub väike ja ahistav ning levinuim oli et ei soovita 

perest eemal olla. 

Põgenike olukorras on need küsimused igapäevased. Ettekujutus tulevikust puudub ning ei 

teata millal järgmine kord lähedasi nähakse, kuid platvormiprojekti eeliseks on 

süstematiseeritus, millest tulenevalt aeg möödub kiiremini ja turvatunde tagab kogukond. 
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Vastanutest enamik 52%, olid seisukohal, et veedaksid sealses keskkonnas 1-6 kuud ja 15% 

kauemgi. See klapib ka kavandi narratiiviga, kus taotlusprotsess võiks kesta kuni kuus kuud. 

 

27% jaoks ei oma platvormi asukoht tähtsust, kuid samas ei olnud piirkonda mida mitte keegi 

ei valinud. Valikute põhjuseks toodi kliima eelistusi ning  poliitilisi ja majanduslikke aspekte.  

 

Küsimusele „Mis tingimused peaksid platvormile loodud mini-linnakus olemas olema, et 

muuta see atraktiivseks?“ vastati seda platvormi pigem kui kruiisilaeva ja puhkepaika nähes: 

erinevad ajaveetmise võimalused, liikumise võimalus, rohelus, meelelahutus, huviringid ja 

hobidega tegelemise võimalus, privaatsus, kultuur, teised inimesed ja tervishoid. 

7.4.  DRAUGEN 

Valides rohkem kui saja Põhjameres paikneva platvormi seast, kaaludes nende plusse ja 

miinuseid osutus valituks praegu veel töötav naftaplatvorm Draugen. Selle isikupärane vorm 

ning massiivsus näisid köitvad ning uurimist väärt. Lisaks on platvorm fikseeritud jalaga ehk 

demonteerimine eeldaks õhkimist. 
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7.4.1.  ASUKOHT 

Draugeni platvorm asub Põhjameres, Norras. 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. 

 

Illustratsioon 37 Draugeni platvormi asukoht. Kuvatõmmis Google kaardilt. 

Kristiansund on okeaanilises kliimavöötmes linn, kus madalaim mõõdetud temperatuur on -

14°C kraadi. Ilmakaartidel on Draugeni väli ühe kliimatüübi võrra jahedamas piirkonnas kui 

lähim linn, ehk elamiseks sobilik kliima on kindlasti tagatud. 

Põhjameres liigelnud meresõitjate sõnade kohaselt võivad sealsed tormid olla võimsad, aga on 

ka ilusa päikselise ja kuni poole meetrise lainega päevi. Ohtu ja ebameeldivust tekitab 

tunnetatav laine, mille kõrgeim mõõdetud on Põhjameres olnud 19 meetrit. Draugeni puhul ei 

valmista lained ohtu, sest teki tasand on merepinnast umbes 30 meetrit kõrgemal, jalg tugevalt 

fikseeritud ning kõikumist ei ole tunda. 

Põhjameri on jaotatud majandusvöönditeks - 12 meremiili ehk 20 kilomeetrit rannikust on 

territoriaalvesi, sealt kuni 200 meremiili majandusvöönd. Draugen on Norra majandusvööndis. 

See tähendab, et kehtivad Norra load ja seadused, kuid ei kuulu riigi territooriumi alla. 

7.4.2.  AJALUGU JA LAHENDUS 

Draugeni väli avastati 1984. aastal ning opereerimist alustas 1993. aastal ehk veidi vähem kui 

30 aastat tagasi. Selle käivitas Shell, kes nüüdseks on oma osakud maha müünud ning väli 

kuulub ettevõtetele Petro AS, OKEA ASA ja Neptune Energy Norge AS.  
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Illustratsioon 38 Draugeni mudel. T. Krav, foto. 

See on fikseeritud betoonist jalaga monotower, mis tegutseb koos tööd toetava tankerlaevaga. 

Platvorm on esimene ja siiani ainus gravitatsioonil töötav ühejalaline platvorm.  

Selle 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. 

Draugeni jala põhjas asuvad õlireservuaarid, mis toimivad üheaegselt nii gravitatsiooni abil 

püsti seismiseks kui ka süsteemi üldiseks toimimiseks. 

See koosneb 85 000 m3 betoonist, 17 000 tonnist metallist ja 1500 tonnist kaablist. 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. 

Normaaloperatsiooni käigus tegutseb platvormil 50 inimest, kui maksimaalse töövõimekuse 

korral 150. 

7.5.  DISAINI ETTEPANEKUD  

Eduardo Galeano: „Utoopia on horisondil. Liigun kaks sammu lähemale, see liigub kaks 

sammu kaugemale.“ Kombates piiri utoopia ning tõsise probleemi vahel, on Draugeni 

platvormile loodav kavand hoiatusprojekt 2100. aastal elu kajastamiseks. Ajal, mil 

elutingimused on tundmatuseni muutunud, ning kasutatavat pinda aina vähem, võib sealne elu 

olla reaalsus, ning praegune normaalsus utoopia. 
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2100. aastaks kui maailma kimbutavad üleujutused ja põud, võib platvorm erinevalt praegusest 

seisukohtadest põgenike jaoks olla hoopis turvapaik. Draugeni tekini laine ei ulatu ega saa 

ohustada ka põua perioodid. 

7.5.1.  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. Selles võtmes on platvormi elanikud justkui nomaadid ehk rändrahvad, 

kes mingite tingimuste suunas liiguvad või neid otsivad. 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.  Alari Alliku sõnu kasutades loob igaüks justkui hoone, mis voolab maailmaga 

kaasa.135  

 

Illustratsioon 39 Moodulid. Autori visuaal. 

Infrastruktuursed vormid jäävad tihti uute tehnoloogiate peale tulekuga kasututeks kestadeks 

ning varasem funktsioon saab uue keha. Antud kavandis laheneb konflikt, kus vaenlasest saab 

sõber ehk metalne jääk saab ning annab uue elukoha viisil, mis varjupaiga taotlejaile muidu sel 

hetkel ei oleks võimalik.  

See saab olema paik, kus inimese peamine tegevus on ootamine. Ootamine aga ei tohi kasutajat 

defineerima hakata, vaid peab suunama tegutsema, suhtlema ja liikuma, võimaldama tasakaalu 

 
135 A.Allik, Liikumata rändamine: Jaapani keskaegsete erakute noomadlikust eluviisist. SISU-LINE 1, 2017, lk 9. 
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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.  

Selline lahendus eeldaks seaduste korrigeerimist, kuid vähendaks põgenikelaagrites toimuvaid 

konflikte, mille põhjuseks on ootamisest tüdimus ja emotsionaalne kurnatus. Ideekavandis on 

saar justkui eraldi riik, mis pakub seal olijaile meelelahutust, tööd ja tulevaseks elupaigaks 

integreerumise tuge. 

7.5.2.  NARRATIIV 

Kui halvemal juhul võib asüülitaotlusprotsess kujuneda mitmeaastaseks, siis Globaalse 

platvormi andmebaasid võiks 2100. aastaks sarnaneda pigem Eesti digiriigile, kui tänastes 

laagrites mitte-toimivale vihiku süsteemile ning ka mitmel pool Euroopas endiselt kasutusel 

olevale paberimajandusele. Sellest tulenevalt võib oletada, et hoolimata taotluste hulkade 

kasvust, on protsessi kestvus praegune keskmine ehk kuus kuud või isegi vähem. Elanikkond 

oleks pidevas vahetumises, kuid samas piisavalt aeglaselt, et jõuaks tekkida usalduslik suhtlus 

kaasvõitlejate ja vabatahtlikega. 

 
Illustratsioon 40 Kliima ohvrid. Autori illustratsioon. 
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Kliimakriis mõjutab juba praegu paljusid ning muudel põhjustel asüülitaotlejaid on hulganisti. 

Erinevalt õnnetustest, kliimakatastroofid hüüavad tulles. Need hüüavad juba ammu, kuid 

tegevusetuse tõttu ollakse taolistes olukordades sellegipoolest üllatunud.  

 

Illustratsioon 41 Kontakteerumine ja pääsemine platvormile. Autori illustratsioon. 

Juhul kui 2100. aastal keegi katastroofi ohvriks langeb ning oma kodust lahkuma peab, saab 

pere kontakteeruda globaalse platvormi võrgustikuga, kust pere edasiseid soove ning  

võimalusi arvestades sobiv platvorm valitakse ja transport võimaldatakse. Elanike platvormile 

ning sealt ära transportimine võiks toimida mitte sagedamini kui kord nädalas. 

Lisaks ühekordse investeeringuna platvormide kohandamine põgenike keskusteks, oleks 

transport ainus kulu, milleks on vajalik rahvusvaheliselt reguleeritud rahastus. Oletades, et 

2100. aasta transport baseerub ainult taastuvenergial, ei pruugi see kulutus olla liialt suur.  

Eluks vajalik toodetakse kohapeal ning osa kataks ka annetused. Kui mandril toidu 

kasvatamine on muutunud võimatuks ning ujuvpõllud ainus lahendus, saaks platvormile luua 

ka ekspordiallika saare toimimiseks vajaliku raha teenimiseks. See eeldaks aga väga laia 

põldude võrgustikku.  

Alates saabumishetkest kuni lahkumiseni tegutseb platvormil segamini põgenikega ning 

võrdsetel tingimustel vabatahtlik tiim, kelle eesmärgiks on toetada integreerumist, suunata, 

keele õpetamine ning toetada taotlusprotsessi.  

 

Illustratsioon 42 Aeg platvormil. Autori illustratsioon. 
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Nii nagu ülejäänud inimestelgi, peaks endast sõltumatutel põhjustel uue kodu otsijate elu ja aeg 

mööduma naudingute ja mälestuste saatel, mitte lõputult oodates. Selleks, et eeldatavad kuus 

kuud mööduks kiiresti ning võimalikult vähe valusatele emotsioonidele keskendudes, peavad 

asüülitaotlejad saama tunda ennast vajalikuna ning tegevuses.  

Esmase sammuna koostöös vabatahtlike ja teiste taotlejatega püstitatakse saabunud perele 

isiklik elupaik. Järgnevad kuud mööduvad toidu kasvatamise, püüdmise, meelelahutuse, ühise 

õppimise, teadmiste jagamise ning kultuuride rohkuse keskel – nii nagu ka püsiva kodu 

omajatel mandril. 

Saades soovitud riigilt asüüli, toetatakse pere ümberasumisel. Lisaks katastroofist maha jäänud 

lähedastele, on pagulastel selleks hetkeks kujunenud võrgustik, kelle poole oma murede ja 

rõõmudega pöörduda. Erineva tausta ja teadmistega inimesed, kes endast sõltumatutel 

asjaoludel seal viibima peavad, saavad kasutada olukorra positiivse küljena teadmiste 

ühendamisi ja seeläbi elus kaugemale jõudmist. 

7.5.3.  RUUMIPROGRAMM 

2021. aasta Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt korraldatud Elava ruumi sarja loengus tõi 

Andres Kurg muuhulgas näiteid kollektiivsest ruumist. Üks neist oli Evgeny Bogdanovi 

kunstiprojekt „Tuhatoos“, kus toosis seisvad konid kujutavad justkui inimesei, kes omavahel 

lihtsavormilises keskses alas suhtlevad. Teise näitena oli NER-i „Kommunikatsiooni Keskus“, 

mille  perimeetrisse olid erivormilised funktsioonid ning keskel tühi tsoon sotsialiseerumiseks. 

Taolisel loogikal põhineb ka käsitletav ideekavad.  

Illustratsioon 43 Võrgustik. Autori illustratsioon 
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Illustratsioon 44 Evgeny Bogdanovi "Tuhatoos". Kuvatõmmis Elava ruumi loengust. 

 

Illustratsioon 45 NER - Kommunikatsiooni keskus, 1966. Kuvatõmmis Elava ruumi loengust.  

Kuigi meteoroloogide hinnangul 2100. aastaks on maakera temperatuur ühtlasem, kõikumisi 

vähem ja seeläbi ka vähem tuuli, ei kao need sellegipoolest ning perimetraalne ruumiplaan 

töötab lisaks kommunikeerumise soodustamisele ka tuulevarjuna. Platvormi gabariitmõõdud 

on suured ja keskmisesse alasse loomulik valgus ei jõua, millest tulenevalt funktsioonide 

jagamisel on lähtutud valguse vajadusest ehk eluruumid ning klassid on perimeetris ja vabam 

ala keskmises tsoonis.   

Draugeni olemasolevad tasandid on eriilmelised nii kõrguse kui pinna poolest – kuid 

brutopinda on umbes 15 000 m2. Osa sellest on normaaltingimustega korrusekõrgusest vähem 

ning osad tasandid mahutavad kaks või kolm korrust, seega ala on paindlik. 

Võttes aluseks põgenikelaagrite info, on neis inimese kohta umbes 45m2, mis sisaldab ka 

administratiivala, toitlustustsooni, hügieeni, haridust, majutust, tervishoidu jne. Jagades 

Draugeni umbkaudse pinna sama valemi alusel võrdselt, saaks seal peatuda 250-300 inimest. 

Antud pinna hulka ei kuulu platvormi jalg, rõdu ja muud loendamatud paigad, seega globaalse 

platvormi kavand on tunduvalt ruumiküllasem, kui enamik loodud lahendused. 
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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. Kuigi privaatne ala 

on taolises olukorras kahtlemata väga oluline, siis suhtlust, üksteise toetamist ning 

integreerumist soodustav tsoon on veelgi olulisem. 

Kultuuride rohkus, traditsioonide, õpetuste, rahvusköögi ja muude teadmiste jagamine on 

sealses keskkonnas heaks ajendiks tegevuste soodustamiseks ning uute ideede ja kodaniku-

algatuste tekkeks. 

 

Illustratsioon 46 Draugen tasandid. Autori skeem. 

Veetasand 

Kasutamaks ümbritsevat vee potentsiaali, töötab platvorm koos seda ümbritsevate ujuvate 

kuppelsaartega, mis on ankurdatud põhja ning väikeste mootorite abil puldist juhitavad, et 

liigutada vastavalt vajadusele platvormi tõstuki alla. 

Ühed kuplitest on kasvuhooned, kus kasvatatakse erinevad köögivilju. Taimede valikul on 

lähtutud nende kasvuperioodist ja kasvatamise võimalikkusest aastaringselt.  Valitud on 

tomatid, paprika, sibul ning baklažaan. Eesmärk on vajalik hulk värsket toitu kasvatada 

kohapeal ning kuivained ning muu pika säilivusega toiduained tuua mandrilt. Lisaks on 

kalapüügi ning prügi ladustamiseks mõeldud alused (Illustratsioon 44). 

- Kuplid 1-2 on kalapüügi alused, milles mõlemas on alla-lastav võrk igapäevase toidu 

püüdmiseks. 

- Kuplid 3-6 Tomati kasvatus: 3.7 kg/m2; 185 kg ühes tsüklis; aastas 4.2 tsüklit; 777 kg 

aastas ; Keskmine inimene tarbib 10kg aastas; 250 inimese jaoks vaja 3.2 platvormi. 
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- Kuplid 7-13 Sibula kasvatus: 1.9 kg/m2; 95 kg ühes tsüklis; aastas 2 tsüklit; 190 kg 

aastas; Keskmine inimene tarbib 6.2 kg aastas; 250 inimese jaoks vaja 8,1 platvormi 

- Kuplid 14-15 Paprika kasvatus: 3kg/m2; 150 kg ühes tsüklis; aastas 3.8 tsüklit; 570 kg 

aastas; Keskmine inimene tarbib 5 kg aastas; 250 inimese jaoks vaja 2,2 platvormi 

- Kuplid 16-18 Baklažaani kasvatus: 4 kg/m2; 200 kg ühes tsüklis; aastas 2 tsüklit; 400 

kg aastas; Keskmine inimene tarbib 4 kg aastas; 250 inimese jaoks vaja 2.5 platvormi 

- Kuppel 19 Biolaguneva jäätme komposteerimise alus. Alusele kogutakse biolagunev 

jääde, mis toodab mulda taimede kasvatuseks. 

- Kuppel 20 Mittelaguneva jäätme alus. Saare eesmärk on mittelagunevat jäädet mitte 

toota, kuid juhuks kui seda tekib, ladustatakse peale kokku pressimist jääde vastavale 

alusele ning pukseeritakse mandrile jäätmekäitlusesse nii harva kui vajalik. 

 

Illustratsioon 47 Kuppel võrgustik. Autori illustratsioon. 

Veetasandile pääseb ümber jala looklevat rada mööda, aga ka kapseltõstukite abil, milleks on 

platvormi ida ja lääne tiibades kummaski kaks šahti. Olemasolevate konstruktsioonide külge, 

platvormi alumise tasandi alla, saab luua relsside süsteemi, mida mööda kapslid platvormi all 

ringi liiguvad. Neid saab kasutada nii vajaduspõhiseks üles-alla liikumiseks – näiteks kuppel-

saarte vahel, aga ka aja veetmiseks vee ääres. 
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Illustratsioon 48 Kapsel tõstukid. Autori illustratsioon. 

Patvormi jalg 

Peale gaasijuhtmete eemaldamist on Draugeni jala sisse võimalik tekitada vaba ruumi ning 

kasutada seda tehnoruumidena. 

Platvorm asub Põhjameres, mille keskmine soolasus on 32 grammi liitri kohta. Selline vesi ei 

sobi joomiseks ega agrikultuuriks. Tarbimiseks kõlbuliku vee soolasuse tase on 20 mg/l 

kohta.136,137 

Magevee tootmiseks paigaldatakse platvormi jalga valmismooduleid, mis töötavad 

pöördosmoosi põhimõttel. Ühe mooduliga on võimalik toota kuni 100 ruutmeetrit vett tunnis. 

Peale filtreerimist on vesi kõlblik nii joomiseks, kui taimede kastmiseks.138,139    

Prügi toodetakse loodaval platvormil minimaalselt ning enamus sellest prügist on biolagunev. 

Lagunev prügi kogutakse päeva lõpus kokku ja viiakse selleks ettenähtud kuppelsaarele. 

Mittelagunev prügi pressitakse jala sisse paigaldatava hüdraulilise pressi abil väikesteks 

plokkideks, mis viiakse vastavale kuppelsaarele.140  

Tekk 

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. 

 
136 EPA, Drinking Water Advisory: Consumer Acceptability Advice and Health Effects Analysis on Sodium, Washington, veebruar 2003, 

lk 4. 

137 Approximate sea water analysis – Dardel 5. VII 2011, http://dardel.info/IX/other_info/sea_water.html (vaadatud 22. IV 2021). 

138 Brackish water TDS reduction – Pure Water Group, https://purewatergroup.com/brackish-water-tds-reduction/ (vaadatud 22. IV 2021). 

139 Oil & Gas – Meco, https://www.meco.com/industries/oil-gas/ (vaadatud 22. IV 2021). 

140 Stationary waste compactor – Direct Industry, https://www.directindustry.com/prod/husmann-umwelt-technik/product-90491-

2244009.html (vaadatud 22. IV 2021). 

 

http://dardel.info/IX/other_info/sea_water.html%20(vaadatud%2022
https://purewatergroup.com/brackish-water-tds-reduction/
https://www.meco.com/industries/oil-gas/
https://www.directindustry.com/prod/husmann-umwelt-technik/product-90491-2244009.html
https://www.directindustry.com/prod/husmann-umwelt-technik/product-90491-2244009.html
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Illustratsioon 49 "Liikumise soodustamine tasandite abil". Autori illustratsioon. 

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. Keskmises tsoonis asub 

ka peatrepp, mis suunab kasutaja igal korrusel esmalt keskmisesse alasse suhtluse 

soodustamiseks. Tasand avaneb idasse. 

 

Illustratsioon 50 Platvormi 1. korruse põhiplaan. Autori joonis. 

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. Tsentris asub valgus-šaht, mis jookseb läbi kõikide 

korruste.  Tasand avaneb läände. 

Poolkorrus 2,5 paikneb 2. korruse elamisühikute peal ning on samuti postsüsteemil privaatsete 

ühikute paigaldamiseks. 
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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. 

 

Illustratsioon 53 Platvormi 3. korruse põhiplaan. Autori joonis. 

Neljas 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. 

Kaks täis varustuses kööki on kohtkindlad, kuid vastavalt kultuurilisele taustale, saab iga grupp 

valmistada meelepärast toitu ka muudel viisidel. Korrusele saab luua erineva suuruse 

söögiruume, koosviibimise alasid, mängutubasid ja muud. Korrus avaneb kõikidesse 

ilmakaartesse. 

Sama tasandi kohal on poolkorrus 4.5 mille ida küljes on võimalus erinevate ruumide 

loomiseks ning läänetiivas ladustamiseks sobiv madalam ala. 

Illustratsioon 52 Platvormi 2. korruse põhiplaan. 

Autori joonis. 

 

Illustratsioon 51 Platvormi 2.5 korruse põhiplaan. 

Autori joonis. 
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Viies ja 5,5 tasandid on kasutatavad peamiselt pargialana. Nendel asuvad väikesed 

kasvuhooned maitsetaimede kasvatamiseks, talveaed ning helikopteri või drooni 

maandumisplats, kust saabuvad ja lahkuvad elanikud. Need on kõrgeimad platvormi alad, ehk 

ei jää ühelegi käiguteele ja sobivad privaatsust eelistavatele inimestele. 

 

 

7.5.4.  POST-SÜSTEEM 

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.  

1983. aastal arhitektuuri ajakirja AD poolt korraldatud arhitektuuri konkursile „Nukumaja“, 

saatsid Yuri Avvakumov ja Sergey Podyomstchikov kavandi „Isepüstituvad kaardimajad“. 

Mobiilsete, mänguasja laadsete makettide „ise püstitumine“ ehk võimalus muuta, kokku 

panna ning kaardid tagasi pakki panna – viitas sealjuures iseseisvumisele. Samuti lähtub ka 

Illustratsioon 54 Platvormi 4.5 korruse põhiplaan. 

Autori joonis 
Illustratsioon 55 Platvormi 4 korruse põhiplaan. 

Autori joonis. 

Illustratsioon 56 Platvormi 5.5 

korruse põhiplaan. Autori joonis 
Illustratsioon 57 Platvormi 5 

korruse põhiplaan. Autori joonis 
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platvormi post-süsteem isetegemisest ja kohandamisest. Ühisruum kujuneb kui selle 

kasutajad seda ühiselt pidevalt vormida ja muuta saavad. Seeläbi muudavad elanikud ruumi 

ning samaaegselt muudab ka uus kujunenud ruum elanikke.  

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.  

Illustratsioonil 56 tähistab roheline tsoon jagatud tuba ning roosa magamistube. Iga isiku 

kohta on ette nähtud üks magamistuba, kuid kasutades ühte ruumi kahepeale, jääb iga teise 

inimese kohta üks üle, millest saab luua elutoa või mõne muu ühise ruumi. Selliselt on grupis 

olla soovivate inimeste hulgast lähtuvalt laialt võimalusi ühikute ühendamiseks ja 

laiendamiseks. Lisaks elementide kinnitamisele on post-süsteemi eeliseks ka struktureeritus 

ning hoolimata lõputust variatsioonist loovad need korrapära ja liigne hektilisus ei saa 

tekkida.  

Nelja tüüpi elemente saab paigutada postide vahele, on omavahel ühendatavad ning heli ja 

tuulekindlad. Paneelid jaotuvad vastavalt: ukse paneel, ribi-klaas paneel, tumm paneel ning 

Illustratsioon 59 Seina elemendid. Autori joonis. 

Illustratsioon 58 Ruumivõrgustik. Autori skeem. 
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klaaspaneel. Lähtudes ilmakaartest ning isiklikest eelistustest, saab ruume kohandada ning 

liigutada. Samal tüpoloogial on rajatud ka kohtkindlad wc ja pesuruumi moodulid.  

Elemente on kahes kõrguses 2,5 m paneelid, mis sobivad kõikide majutusühikute korrustele 

ning 4.5 korruse ruumide loomiseks ja 3,5 meetrit kõrged paneelid 1. ja 4. korruse tarbeks, ehk 

õppeklasside ja sotsialiseerumise tasandi ruumidele. 

Lisaks seina moodulitele on ka kolmes mõõdus põrandaelemendid, mis võimaldavad süsteemi 

paigaldada kogu post-süsteemi ulatuses. 

Taoline paneelidel põhinev süsteem võimaldab igaühel ruumi kohandamist ja isikupärastamist 

vastavalt eelistustele, ilmakaartele, valgusvajadusele ning muudele tingimustele. 

 

Illustratsioon 60 Globaalne küla. Autori visuaal. 
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KOKKUVÕTE 

Milline on elu aastal 2100? Veel täna on see ennustamatu, kuid iga vale samm muudab kujutust 

mustemaks ja hirmuäratavamaks. 

Kliima muutub ja massilise väljasuremise peatamiseks peame ka meie muutuma. Eelduste 

kohaselt on 2050. aastani tulevik määratud, kuid kõik mis sellele järgneb sõltub tänastest 

sammudest.   

Covid-19 andis keskkonnale ebaharilikke eeliseid nagu puhtam õhk, madalamad 

süsinikuheited ja eluslooduse puhkamine. Olukorrast õpitut peame laiemalt rakendama ja 

looma rohelisema maailma, et 2100. aastaks ei rakenduks negatiivseim võimalik stsenaarium. 

Tänapäeva ulme on peagi reaalsus, seega kliimamuutuste ja mõistmine ning selle järgi oma 

tegevuse muutmine on hädavajalik!  

Ülemaailmsete katastroofide vähendamiseks tuleb tegutseda, sest mõjutusi on igas 

eluvaldkonnas. Uute materjalide ja tehnoloogiate välja töötamiseni tuleb uppuvate linnade 

päästmiseks kasutada ajutisi lahendusi nagu barrikaadid, kuid kas ja kui kauaks sellest piisab? 

Ehituse ja keskkonna säilimine tuleb ümber mõtestada ja uute baasteadmiste abil tulevik ümber 

projekteerida. Arhitektuur peab muutuma koos kliimaga, et inimkond püsiks ja õitseks. 

Vajadus lahendada ja elustada vana enne uue loomist on peamine sõnum, mida antud töö 

kannab. Loodav peab olema vajalik, sest üheotstarbelised monumendid ei ole pikas 

perspektiivis jätkusuutlikud ning iga uut ehitist projekteerides tuleb näha potentsiaalset 

ohuallikat.  

Inimeseks olemise väärtus on tegutseda mõtestatult. Oma teadmiste abil saame hoida loodust 

ja seeläbi omakorda iseennast. Inimkond peab töötama tervikuna. Ühendama erinevad taustad, 

kultuurid ja teadmised ning mõistma, kust tulime ja kuhu liigume.  

Marshall McLuhani mõiste „globaalne küla“ tähendas esiti inimeste ühendamist, seejärel 

teadvuse pikendust ning erinevate käsitluste läbi on tähendus ajas üha muutunud. Käesolev 

projekt on samuti globaalne, sest ajendiks on globaalne probleem ning töötab tuleviku 

platvormi ehk tõukelauana üle ilma koondunud inimeste – kliimapõgenike jaoks. Küla on Eesti 

Keele Instituudi kohaselt väike maa-asula, mille moodustavad üksteisega lähestikku asuvad 

talud või hooned ja mille inimesed tegelevad peamiselt põllu- või metsamajandusega. 

Niisamuti on globaalsel platvormil, ainsa erinevusega et tegemist ei ole maapinnaga. 
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Elu ja külad vees on eksisteerinud aastasadu. Vesi sealjuures on nii päästjaks kui hävitajaks. 

Kui mõnel pool on ohuks põud, siis teisel pool kannatatakse üleujutuste ja musta veega levivate 

haiguste käes. Ühendades globaalse probleemi allika – naftaplatvormi – ning selle all ühe 

jõuetuima kannataja – kliimapõgenikud –, moodustub kontrast, mis võtab kokku kogu 

kliimasoojenemise - samaaegne põud ja uputus. 

Muutus algab igaühest endast ning kui ühendada kõik 7,67 miljardit „ennast“ on koos päris 

mitu muutjat. Eesmärk, mille poole ühiselt liikuda, peab saama selgemini sõnastatud ja 

rahvusvaheliselt reguleeritud. Kõik eri valdkonnad nagu näiteks poliitikud ja teadlased, peavad 

töötama ühiselt ja vaatama päriselt suurt pilti, mitte paari aasta perspektiivis “suurt“ pilti. 
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SUMMARY 

What will life be like in 2100? Today it is unpredictable, but every wrong step towards it is 

changing the future vision darker and more appalling.  

Climate is changing and to stop mass extinction we too need to change. According to the 

assumptions future is definite until 2050, but everything that follows is dependent on the next 

steps we take from now on. 

Covid-19 has given unprecedented advantages for the environment such as cleaner air, lower 

carbon emissions and gave the planet a chance to breathe. We need to implement what we have 

learned in this situation and create a greener world, so for the year 2100 would not come to the 

worst-case scenario. 

Todays “sci-fi” is soon to be reality therefore understanding, believing and changing our 

actions accordingly for climate change is essential! Actions must be taken to reduce global 

disasters, as there are impacts in every field. Until development of new materials and 

technologies for rescuing sinking cities, temporary solutions need to be used such as barricades, 

but if or will it be enough and how long for? The preservation of construction and the 

environment must be rethought and redesign the future with new basic knowledge. Architecture 

must adjust with the climate for humanity to survive and flourish. 

The main message that this thesis carries is to solve and revive the old before creating a new 

one. Creation must be necessary as single-purpose monuments are not sustainable in the long 

term and when designing anything new a potential risk must be foreseen. The earth is not 

owned by humankind and we should not dictate nature through our actions, instead it should 

be the opposite as it was in the beginning of mankind. 

The value of being human is to act meaningfully. With our knowledge we can preserve nature 

and thus ourselves. Humanity must work as a whole, therefore combine different backgrounds, 

cultures and knowledge to understand where we came from and where we are moving towards 

to. 

Marshall McLuhan’s theory ,,Global village” firstly meant as connecting people then as 

prolongation of consciousness, but over time the meaning has changed through different 

approaches. This project is also global because it is driven by a global problem and working as 

a future platform aka “fresh start” for climate refugees from all over the world. According to 

Institute of the Estonian Language village means small rural area, formed by farms or buildings 
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close to each other and whose people are mainly engaged in agriculture or forestry. The same 

concept is applicable on the global platform the only difference being that it is not on the 

ground. 

Life and villages in the water have existed over centuries. Water being both a saviour and a 

destroyer. If on the one side is a risk of drought then the other side suffers from flooding and 

diseases from the dirty water. When combining the source of the global issue and the one most 

affected by it, a contrast is formed, that sums up the entire global warming- simultaneous 

drought and flood. 

Change begins within ourselves and if to combine all 7,67 billion ,,oneself” there would be 

quite many changers. The goal we are aiming towards together needs to be clarified and 

internationally regulated. All different fields such as politicians and researchers must work 

together and really concentrate on the bigger picture not only focusing on a few years’ 

perspective of the ‘’bigger’’ picture. 
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47. Kuppel võrgustik. Autori illustratsioon. 

48. Kapsel tõstuk. Autori illustratsioon. 

49. "Liikumise soodustamine tasandite abil". Autori illustratsioon. 

50. Platvormi 1. korruse põhiplaan. Autori joonis. 

51. Platvormi 2. korruse põhiplaan. Autori joonis. 

52. Platvormi 2.5 korruse põhiplaan. Autori joonis. 

53. Platvormi 3. korruse põhiplaan. Autori joonis. 

54. Platvormi 4 korruse põhiplaan. Autori joonis. 

55. Platvormi 4.5 korruse põhiplaan. Autori joonis. 

56. Platvormi 5. korruse põhiplaan. Autori joonis 

57. Platvormi 5.5 korruse põhiplaan. Autori joonis 

58. Ruumivõrgustik. Autori skeem. 

59. Seina elemendid. Autori joonis. 

60. Globaalne küla. Autori visual. 

 


