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Ma tänan oma juhendajat, Ioannis Lykourast, kelle motiveeritus mu teemapüstituse osas inspireeris
mind veelgi enam. See magistritöö ei oleks saanud loomulikult sündida ilma Keri saare kogukonnata.
Ma tänan kõiki inimesi, kes leidsid aega mu küsimustele vastata ning nende üle arutleda. Jätkake
oma imelist tegevust! Tänan ka sõpru ja kursakaaslasi, kes olid toeks nii magistritöö ajal kui ka terve
õpingute perioodi.
Aga suurim tänu kuulub mu perekonnale, kes sel niigi keerulisel perioodil võimaldasid mulle väikse
tütre kõrvalt aega magistritöö kirjutamiseks!
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ABSTRACT
Rural areas have a number of abandoned buildings which

lighthouse that helps to analyse the current values associated

Based on the theoretical study and the analysis of Keri

are often lacking the financial resources and interest to deal

with lightstations. The practical part creates a vision for the

island, a system of modules was developed to meet the

with them as most of the last century’s building heritage is

lightstation on one of the northernmost islands in Estonia -

temporary needs of an isolated site. The toolbox has been

not yet valued. This master’s thesis is driven by the problem

Keri island.

proposed in two parts - in addition to a modular system, a
digital platform that increases general awareness, helps

that these buildings decay quickly without a human factor,
however, human activities can damage existing values

The theoretical part examines the typology of Estonian

managing community activities and provides information

unknowingly.

lightstations and their different values for people based on

about the usage of the modular system.

social media. For Keri island, the history of the lightstation,

8

The aim of the master’s thesis is to propose a toolbox to

wind conditions, attendance and current values of the site are

The practical part presents a vision for Keri island that is

revitalise abandoned sites sustainably without damaging the

studied in more detail. Small islands, like many other isolated

one possible way how the modular system can be used

existing values.

sites, are limited both in terms of location and resources.

on the island to create new possibilities without the need

Everything that is brought to the island must also be taken

for significant additional resources and at the same time

For the solution to be widely used, the focus has been on

away from the island. This paper looks at adapting a circular

preserving the existing buildings of the lightstation.

areas with more extreme conditions – remote areas like small

economy strategy to the small island level. The principles

islands. As a typology, lightstations (lighthouse complexes)

of modularity and flexibility are transferred to the buildings

This master’s thesis considers the intermediate use of

have been selected. Lighthouses are still important objects,

through a reversible building strategy. The integration of

buildings as a temporary approach based on the needs

but the surrounding buildings have lost their function and

previous principles with existing buildings is based on the

arising from spontaneous visits. As a next step an economic

have been neglected. However, it is the significance of the

concept of space within space.

analysis should be carried out to realise this modular system.
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ANNOTATSIOON
Inimasustusest hõrenevad maapiirkonnad on jätnud hulga maha-

praktiline osa loob visiooni ühe Eesti põhjapoolseima väikesaare

ligipääsetava koha ajutistele vajadustele ja oleks paindlik. Lahendus

jäetud hooneid, millega tegelemiseks puuduvad tihti finantsilised

- Keri saare tulejaamale.

on väljapakutud kaheosalisena – lisaks paindlikule moodulite

ressursid ja ka huvi, sest suurt osa eelmise sajandi ehituspärandist

süsteem ka digitaalne platvorm, mis võimaldaks suurendada üldist

veel ei väärtustata. Käesolev magistritöö on ajendatud probleemist,

Töö teoreetiline osa uurib Eesti tulejaamade tüpoloogiat üldiselt

teadlikkust ning samas ka hallata kogukonna tegemisi ning anda

et ilma inimtegurita lagunevad need ehitised kiiresti ning samas

ning

informatsiooni moodulite süsteemi kasutamise kohta.

võib inimtegevus ka teadmata kahjustada olemasolevat väärtust.

kanalite põhjal. Täpsemini on uuritud Keri saare ehitiste arengut,

nende

erinevaid

väärtusi

inimestele

sotsiaalmeedia

tuuleolusid, külastatavust ja hetkeväärtuseid. Väikesaared nagu

Praktilise osa tulemusena on esitatud üks võimalik visioon, kuidas

Magistritöö eesmärk on välja pakkuda praktilised abinõud

mitmed teisedki eraldatud paigad on piiratud nii asukoha mõttes

Keri saare kogukond saab välja pakutud vahenditele toetudes luua

(toolbox), mis võimaldaks mahajäetud hoonete ala taas kasutusele

kui ka ressursside poolest. Kõik, mis saarele tuuakse, peab

saarele võimalusi, ilma, et järgnevad muudatused vajaksid olulisi

võtta jätkusuutlikult ilma olemasolevaid hooneid kahjustamata.

ka saarelt ära viidama. Käesolev töö vaatleb ringmajandusel

lisaressursse ning eelmise sajandi tulejaama hooned säiliksid ka

põhineva

vaatamata pidevalt muutuvatele vajadustele.

strateegia

kohandamist

väikesaare

tasandile.

Et pakutav lahendus oleks võimalik laialdaselt kasutatav, on

Hoonetele kanduvad modulaarsuse ja paindlikkuse põhimõtted

fookusesse võetud ekstreemsemate tingimustega alad – eraldatud

läbi tagasipööratava ehitusstrateegia. Eelnevate põhimõtete

Käesolev magistritöö käsitleb hoonete vahekasutust kui ajutist

ääremaa väikesaarte näitel. Tüpoloogiliselt on valitud tuletornide

integreerimiseks olemasolevate hoonetega on lähtutud ruum

lähenemist ning lähtub spontaansetest külastustest tulenevatest

kompleksid ehk tulejaamad. Tuletornid on endiselt väga olulised

ruumis kontseptsioonist.

vajadustest. Lahenduse realiseerimiseks tuleks järgmise etapina

objektid, kuid nende kõrvalhooned on kaotanud oma funktsiooni

läbi viia majanduslik analüüs.

ning jäänud unarusse. Kuid just tuletorni märgilisus aitab

Töö teoreetilisest uurimusest ning Keri saare analüüsist lähtuvalt

analüüsida tulejaamadega seotud hetkeväärtuseid. Antud töö

töötati välja moodulite süsteem, mis vastaks eraldatud või raskesti
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EHITUS

KASUTUS

LAGUNEMINE

SEISUKORD

UUS KASUTUS

HÄVINENUD

AEG

Joonis 1. Hoone seisukord läbi erinevate etappide.
Autori joonis 2020
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SISSEJUHATUS
TEEMA TUTVUSTUS
Olemasolevate hoonete taaskasutamine on tänapäevases

säilitada nii, et idee, planeerimise või uute põlvkondade

inimesed, kellel on tekkinud Keril käimisega ja seal abikäe

jätkusuutlikuma elukorralduse poole pürgivas maailmas üha

ootuses hoone täielikult ära ei laguneks ning võimaldaks

ulatamisega saarega isiklik suhe.

enam päevakorral. Mahajäetud hooned on aga eelkõige

säilitada nii ajaloolisi väärtuseid, kui ka juba kasutatud

aktuaalsed linnades, kus lisaks suurele hulgale võimalikele

ressursse. Ilma inimtegurita lagunevad ehitised kiiresti

Saarel on lõppkasutuseks palju potentsiaale, selleks on

kasutajatele ning vajadusele kasutamata pinda hõivata, on

ning samas võib inimtegevus ka vähese teadlikkuse tõttu

juba kogukonna pikk teavitustöö vilja kandnud ning tuletorni

vaja tegeleda juba turvalisuse ning keskkonda esteetika

kahjustada olemasoltevaid väärtuseid.

taastamiseks eraldas riik finantsilised vahendid 2019. aasta
sügisel. Kuid nagu eelnevalt mainitud, ei ole magistritöö

pärast. Inimasustusest hõrenevad maapiirkonnad on aga täis
selliseid mahajäetud hooneid, kuid nende mõjupiirkonnas

Antud teemat innustas magistritööna käsitlema Keri saare

fookus mitte lõppkasutuse otsimine, vaid just tuletorni

on inimesi vähe. Eriti kriitiline on olukord eraldatud paikades,

külastus. Maagiline väikesaar on praktiliselt puudeta, pindala

ümbritsevate hoonete vahekasutuses hoidmisele. Saare

kus püsiasustust polegi. Seal kasvavad salaja loodusega

jääb alla 3 hektari ning saare identiteedi loob 300 aastat vana

keerukas ligipääs ning hoonete erinev funktsionaalsus ja

üheks paljud ehituslikud pärlid. Lisaks kasutajate puudusele,

poolenisti varisenud, kuid töötav tuletorn. Tuletornidel on läbi

seisukord tannab aluse leida nendele keerulistele oludele

puudub tihti ka huvi, sest suur osa eelmise sajandi lagunevast

sajandite olnud lisaks praktilisele funktsioonile ka tugevad

lahendus, mida seejärel oleks võimalik laialdaselt kasutada

pärandist on liiga noor, et näha potentsiaali. Sellise olukorra

emotsionaalsed ja isegi poeetilised tähendused, kuid vähe

ka teiste mahajäetud hoonete puhul.

jätkumisel ei jää aga järgmistele põlvkondadele midagi

tähelepanu on pööratud tuletorni teenindamiseks ehitatud

väärtustamiseks. Maapiirkondadega tegelemise aktuaalsust

hoonetele, mis on tänapäevaks ka Keri saarel kaotanud

Tänu kogukonnale on saar elus ning samas säilitanud oma

on tõstnud 2020. aasta eriolukord, kus kriisi ajal inimesed

oma funktsiooni ning laguneva hooned on antud kogukonna

maagilise poollagunenud, kuid kasutuses oleva keskkonna.

võimaluse korral maale suundusid ning on võimalik, et see

hallata, kes vabatahtlikkuse alusel üritavad hooneid kiiremini

Juba alanud vahekasutuse protsess võimaldab põhineda

aktuaalsus jääb ka pärast kriisi möödumist.

lappida, kui need lagunevad suudavad. Sellele ei aita

konkreetsele

kaasa karmid avamerel valitsevad tuuled ja tormid ning

tegevusele kaasa aidata.

Käesolev magistritöö on ajendatud probleemist, kuidas

raskendatud ligipääs saarele. Kuna saarel püsiasustust

oleks võimalik väheste ressurssidega mahajäetud hooneid

pole, on kogukonnaks lihtsalt saare käekäigust huvitatud

analüüsile,

et

leida,

kuidas

kogukonna
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MAHAJÄETUD HOONETE SÄILIMIST
JÄRGMISTELE PÕLVKONDADELE VÕIMALDAB
JÄTKUSUUTLIK VAHEKASUTUS TEADLIKU KOGUKONNA
MÕTESTATUD TEGEVUSE LÄBI.
THE PRESERVATION OF ABANDONED BUILDINGS FOR FUTURE GENERATIONS CAN BE ACCOMPLISHED
THROUGH THEIR SUSTAINABLE INTERMEDIATE USE
PROVIDED BY CONSIDERATE ACTIVITIES FROM A CONCIOUS COMMUNITY.
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PROBLEEMIPÜSTITUS JA EESMÄRK

TEOREETILISED LÄHTEPUNKTID JA
UURIMISMETOODIKA

TÖÖ STRUKTUUR

Teema tutvustusest koorub välja probleem laguneva

Teoreetiline raamistik põhineb üldisemalt ringmajanduse

Töö koosneb kolmest osast, mille kõik osad on tihedalt seotud.

ehituspärandi

põhine

põhimõtetel ning nende kasutamisel nii saare kui ka hoonete

Esimene osa on töö teoreetiline uurimus, mille esimene

tegutsemine seni hoidnud hooneid küll varisemisest, kuid

tasandil. Sellega seoses vaadeldud hoonete paindlikkust

peatükk loob tööle konteksti käsitledes ehituspärandi

pidev soov olukorda parandada võib hoonete ajaloolisi

Elma Durmisevici tekstidel põhinedes ning olemasolevate

väärtuslikkust ning kogukonna-põhist vahekasutust. Teine

väärtuseid kahjustada. Sellest tulenevalt on töö eesmärk

hoonetega tegelemisel toetutud ruum ruumis kontseptsioonil

peatükk uurib tüpoloogia-põhiselt tulejaamasid, nende

selgitada välja jätkusuutliku vahekasutuse meetodid, mis

põhinedes D. Alfirevici ja S. S. Alfirevici analüüsil.

arenguid läbi eelmise sajandi ja praegust olukorda – kaitset,

väärtustamisel.

Kogukonna

kasutust, potentsiaale ja hetkeväärtuseid. Käesolev töö

säilitaks olemasolevat pärandit.
Töö käigus kasutati erinevad uurimismeetodeid. Töö käigus

keskendub taotluslikult väheväärtustatud kõrvalhoonetele

Uurimuse põhiteesiks on: mahajäetud hoonete säilimist

analüüsiti ja kaardistati Eesti tulejaamade ajaloolist arengut,

kohalikus Eesti kontekstis. Kolmas peatükk uurib asukoha

järgmistele

jätkusuutlik

hetkeolukorda ning potentsiaale. Tulemuste põhjal valiti

spetsiifiliselt Keri saart.

vahekasutus teadliku kogukonna mõtestatud tegevuse läbi.

tulejaamad, mille väärtuseid analüüsiti sotsiaalmeedia

põlvkondadele

võimaldab

põhjal.

Kui teine ja kolmas peatükk otsivad vastuseid küsimustele
mida ja miks, siis neljas ja viies peatükk keskenduvad

Sellest lähtuvalt töös vastata küsimustele:
Keri saare puhul koguti statistikat ka viimase viie aasta

küsimusele kuidas. Uuritakse jätkusuutlikku vahekasutust

Kas kõik väärtuslik peab olema kaitstud?

tuuleolude, saare 2019. aasta külastatavuse ning kogukonna

võimaldavaid strateegiaid nagu ringmajanduse põhimõtted,

Ja kas ainult kaitstud on väärtuslik?

tegevuste kohta, lisaks küsitlus ning intervjuud kogukonna

demonteeritavad ehitised ning ruum ruumis lahendused.

-

Mis on tulejaamade hetkeväärtused?

liikmetega.

-

Kuidas saab ajutine kasutus olla jätkusuutlik?

Uurimuse alusel tehakse töö teises osas ettepanek

-

Kuidas luua paindlikku lahendust?

võimalikuks lahenduseks ning kolmandas osas luuakse

-

Kuidas luua ühiskonnas paremat teadlikkust ümbrit-

eelnevate osade põhjal Keri saare näitel visioon.

-

sevast ehituspärandist?
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I OSA

TEOREETILINE UURIMUS

I OSA - TEOREETILINE UURIMUS
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Kogukonna väärtus

Konteksti väärtus

Ajaline väärtus

Loomingu väärtus

Objekti väärtus

Spetsialisti väärtus

Joonis 2. Pärandi olemuse alused.
Allikas: (Meurs 2016)
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1 KONTEKST
1.1 Väärtuslikkus ja kaitse
lihtsustatud kujul erinevad pärandiga seotud aspektid.

Eestis on väga palju eraldatud piirkondi, kus aga puudub

mahajäetud hoonetega, eriti kui tegemist on kaasaegse

Spetsialisti

kohalik elanikkond üldse. Statistikaameti 2011. aasta

varemega - midagi, mis pole pärit kaugest minevikust, aga

väärtustega ning teiselt võib hoone väärtus peitud hoopis

rahvaloenduse

pole enam osa ka olevikust (Camocini & Nosova, 2017).

kontekstis, mitte eraldiseisva hoonena. Lisaks võiks pärandi

tihedamini asustatud põhi- ja tugimaanteede äärsed kuni

Eelmise sajandi arhitektuuri teadvustamine ning uurimine

puhul vaadelda ühe aspektina ka avaliku ja erasektori huvi

ühe kilomeetri raadiusesse jäävad alad (66% elanikest),

Eestis sai olulise tõuke Sakala keskuse lammutamise

pärandi kaitsmiseks ning sektorite koostööl selle nimel.

kaugemal kui 5km elab vaid 6% elanikest. Sama efekt on

kontekstis alles 2007. aastal (Eesti Kunstiakadeemia, 2012).

Üheks vastanditeks on ka ajaline ning disaini väärtus. Mändel

rannikul, väljaspool asulaid kaob ranniku mõju pärast 6 km.

Algas ulatuslik 20.sajandi arhitektuuri kaardistamine ja

(2019) toob välja, et näiteks lähimineviku ehitusmaterjalide

Keskmisest asustustihedusest märksa parema ülevaate

analüüs. Kogu projekti tulemusena üritati ühtlustada lisaks

väheväärtuslikuks pidamine võib tuleneda justnimelt nende

annab ruutkaart, kus Eestit vaadeldakse 1km2- suuruste

mälestiste riikliku kaitse alla võtmise korda ning alates 2019.

ülekasutusest, kuid neil võib olla oluline muinsuskaitseline

ruudukestena. Selle põhjal on koguni 50% Eestist püsivalt

aastal loodud määrusega on loodud kaitse alla võtmiseks

väärtus.

asustamata. (Statistikaamet, 2013)

selektiivsust, originaalsubstantsi säilivust ning tehnilist

Kuid kõike väärtuslikku ei saa jäigalt kaitsta, inimkond ja

Mõned

seisukorda. Lisaks neljale üldisele, kehtivad ehitusmälestisele

seega ka keskkond, kus me oleme, on pidevas muutumises.

kohtadesse. Seda on nõudnud kas funktsioon (näiteks töö

veel 16 kriteeriumit.

Kõike kaitstes ei saa loomulik areng toimuda. Riikliku kaitse

fookuses olevad tulejaamad) või eraldus ise (nt matkamajad).

kõrval on oluline hoida ja arendada ühiskonna tunnetust – ta-

Paljud ääremaa ehitised on jäänud aga eraldatusesse aja

saada

het ja soovi väärtustada. Mahajäetud hooneid tuleks vaadata

jooksul. Infrastruktuurimuutused (nt kitsarööpmelise raudtee

mälestiste kaitse alla võtmise alustest. Kaitse alla võetakse

kui ressurssi (Camocini & Nosova, 2017), mitte kui möödunu

kadumine) või töökohtade kadumine (nt. kolhooside ja

vaid jäämäe tipp meid ümbritsevast ehituspärandist, kuid

koormat. Lagunenud hooned või varemed võivad olla inspi-

tööstuste kadumine) on tühjaks jätnud terveid piirkondi.

hoonete väärtuslikkus ei pruugi väljenduda alati riiklikul

ratsiooniallikaks oma mittetäieliku reaalsuse ja vaataja kujut-

Eralduses mahajäetud hooned on katkenud asustuse tõttu

kaitsestaatuse tasandil. Juhtumid, kui hoonet hakatakse

lusvõime dialoogis (Camocini & Nosova, 2017). Mälestised

kaotanud oma kollektiivse mäluga kasutajad, kuid see

lammutama ning selle vajalikkusest tekib palav avalik

ei ole vaid materiaalsed, vaid ka immateriaalsed – väärtused

ei tähenda, et koha vaimsust ei või taasluua. Pärandil on

arutelu, näitavad, et hoonel on kellegi jaoks suur väärtus.

nagu mälestused, usk, traditsioonid ning kiindumus koha

tegelikult vähe tegemist minevikuga, vaid see koorub välja

Ehitatud keskkond on ühiskonna jagatud ruum ning selle

vastu. Füüsilised ja vaimsed elemendid koos loovad paigale

mineku ja oleviku suhtest vaatega tulevikku (Harrison, 2013).

pideval lõhkumisel ja uuendamisel võib kannatada kuuluvus.

tähenduse, väärtuse, emotsiooni ja salapära. Kuid seda ei

Inimestel

on

väga

erinevad

emotsionaalsed

seosed

väärtused

ei

pruugi

ühtida

kogukonna

tulemuste

analüüsi

põhjal

on

kõige

konkreetsed kriteeriumid, mis käsitlevad objekti olulisust,

Koostatud

kriteeriumid

aitavad

selgemini

aru

ehitised

ongi

ehitatud

taotluslikult

eraldatud

juhtuks ilma inimeseta, tema suhtluse ning osaluseta. (ICOPärandi olemuse keerukust kirjeldab joonis 2, millel on

MOS, 2008)
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1.2 Kogukond ja vahekasutus
Eraldatud paikade puhul ei saagi rääkida kogukonnast

Samuti võib iseloov tegevus osutuda piiravaks oskuste

interim. Esimene lähenemine on sündmus, näiteks kontsert,

kui kohalikust elanikkonnast. Käesolev uurimus ei otsi

ning teadmiste poolest ning ajalooliste paikade puhul

kunstiinstallatsioon, pidustus vms. Selline üritus võib olla

kogukonna mõistele sotsiaalteaduslikku definitsiooni, vaid

võib kogukonna parandamise soov olemasolevat pikas

unikaalne ja kordumatu võimalus pääseda mahajäetud alale.

vaatleb kogukonda kui inimeste gruppi, kes on huvitatud

perspektiivis

muudatuste

Sündmus kestab lühikest aega, kuid aitab paremini esile

mahajäetud hoonete säilimisest ning teevad selle nimel

vajadus kollektiivne või üksikisikuline, kuniks lõppkasutuse

tuua koha väärtuseid, potentsiaale ning aktiveerida kahte

vähemal või suuremal määral koostööd. Pärandi hoidmisega

planeerimine ei ole otstarbekas ega optimaalne, aitaks

järgmist lähenemist. Teine lähenemine viitab järjestikulistele

võivad tegeleda ka erialaseltsid nagu muinsuskaitseseltsid

vahekasutus

sekkumistele, mis ei pea olema omavahel seotud. Seda

või erioskustega ühendused nagu näiteks MTÜ Vanaajamaja

ajaraamistikus, mida kasutaja vajab.

hoopis

hävitada.

ruumi

Olgu

modifitseerida

siis

justnimelt

selles

võib vaadelda kui alibit, et pidevalt edasi lükata oluliste
otsuste vastu võtmist lõppkasutuse või lammutamise

(Alatalu, 2019), mida iseloomustab erinevate objektidega
töötamine. Käesoleva töö fookuses on kogukonnad, kes on

Käesolev uurimus käsitleb hoone lõppkasutust kui püsiva

suhtes. Kolmanda lähenemise puhul on lõpplahendus

seotud pigem konkreetse kohaga ning neil puudub erialane

eesmärgiga loodud funktsiooni, millel on näiteks ärinduslik

kindel (taaskasutamine või lammutamine) ning seega on

haridus.

sisu.

vahekasutus määratud ajalise kestvusega. (Camocini &

Mahajäetud

hoonete

lõppkasutusele

võtmiseks

kohandamine ja ümberehitamine vajab ideed, finantsilisi
Kogukonna

põhist

tegevust

iseloomustab

kohaloome

ressursse

ning

aega

teostuseks.

Vahekasutust

Nosova, 2017)

aga

(placemaking), mis on kohati spontaanne ja muutlik, ilma

iseloomustab üldiselt piiratud ressurssidega „lõppkasutuse

Vahekasutust eristab lõpplahendusest tema ajutine iseloom,

aktiivse juhtimiseta, ent toimib kogukonna võimekuse,

ootamine”. Vahekasutusest on valdavalt kirjutatud linnaruumi

mis ühtlasi võimaldab testida erinevate funktsioonide

iseloomu ja vajaduste põhjal. Ühine pingutus aidata üksteist

kontekstis, kus mahajäetud hoonetega seostuvad ohutus,

potentsiaali, vajadusi ja olla nendele reageeriv ning on

ning paika ühendab nii inimesi omavahel kui ka loob

linnaruumi alakasutus,

silma muu

vastuvõtlik ka vigadele (Camocini & Nosova, 2017). See

jagatud väärtusi. (Melcher, Stiefel, & Faurest, 2017) Sellel on

tegevuse käigus . Tihedas linnaruumis on lihtsam leida nii

võimaldab olla küll paindlik kogukonna vajadustele, kuid

kogukonnaliikmete jaoks hoopis isiklikum tähendus.

huvilisi kui ka kasutajaid. Asulavälise vahekasutuse võlu

peaks lähtuma ressursside ning olemasolevate materiaalsete

loob pigem keskkond, mida kirjeldab inimtekkelise ning

ja mittemateriaalsete väärtuste hoidmiseks mõtestatud ja

looduskeskkonna omapärane sümbioos - omamoodi ürgsus.

jätkusuutlikust tegevusest.

Teisalt ei pruugi mahajäetud paikade kogukonnad olla väga

esteetika;

riivavad

püsivate liikmetega, sest nad on seotud piirkonnaga tahte,
mitte elukoha ega omandisuhte põhjal, mis tähendab, et

Eraldatud kohtadesse enamasti ei satuta, vaid pigem

kogukonnas tehtud otsused ja teadmised võivad kergesti

minnakse.

kaduda, kui neid pole võimalik jäädvustada ega hallata.

strateegilised lähenemised nagu sündmus, järgnevus ning

Selleks

on

esile

toodud

vahekasutuse
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2 TÜPOLOOGIA
2.1 Tulejaamade areng
Tuletorn. Tuletornid on olulised merenavigatsiooni jaoks,

Tulejaam. Varasemad tuletornid vajasid tule hoidmiseks

misruum koos veekatla ja leiliruum ahjuga. Kaev oli kaetud

kuid tavainimesele on nad ka tähtsad maamärgid, mis ai-

meeskonda ning tervet linnakut. Magistritöös kasutatud

väikese laudadest majakesega. Toiduvarude jaoks oli ait ja

tavad maastikku lugeda ning annavad kohale tugeva iden-

mõiste „tulejaam“ on kasutusele võtnud muinsuskaitsja Jaan

kelder. Aidas hoiti meeskonna mitteriknevat toiduvaru ja ka

titeedi, eriti kuna nende eesmärk ongi eristuda. Tüüpiliselt

Vali raamatus „Eesti tuletornide ajalugu“. Mõiste tähistab tu-

tuletorni tagavaraseadmeid. Vastavalt vajadusele oli see jao-

on tuletorn väga lihtsalt eristuv teistest tornidest – iseloomu-

letorni koos selle teenindushoonetega (Vali, 2011).

tatud sektsioonideks. (Vali, 2011)

vaatlusel on tuletornid väga erinevad nii ehituse, kõrguse,

Hooneid võis tulejaamas olla mitukümmend. Hooned võib

Tuletornide pika ajaloo jooksul on tehnoloogiad teinud läbi

materjalide kui ka ümbritsevate hoonete poolest. Pimedal

jagada kaheks – inimese jaoks tarvilikud hooned (elamu,

suuri arenguid. Seda ka tuletorni valgustite osas. Erinevad

ajal eristab tuletorne erinev tulekarakteristik. Päevasel ajal

saun, kelder ja ait) ning tuletorni teenindavad tehnilised ning

tehnoloogiad vajasid aga erinevaid hooneid. Petrooleumi-

üksteisest eristamiseks on neile antud erinev kuju ja värv

laohooned. Tulejaama kompleks oli ristkülikukujuline ning

ait on väike võlvlaega kiviehitis, mis tekkis tulejaama alates

vastavalt taustale. (Vali, 2011)

piiratud perimeetril asuvate hoonete ning nende vahel asu-

1880. aastatest, kui valgustid viidi üle mineraalõli toitele.

va kõrge puidust või kivist taraga. (Vali, 2011) Vastupidiselt

Elektrivalgusele üleviimisega tekkis 20. sajandil tulejaama

Tuletornide erinevus hakkas vähenema kui 1924. a Virtsu ja

massiivsele tuletornile, olid ülejäänud hooned inimmõõt-

generaatorihoone. Algul kahe auru- ja hiljem kahe diiselgen-

Kübassaare tuletornid juhatasid sisse samatüübiliste raud-

melised - madalad viil- või kelpkatusega valdavalt ühekor-

eraatoriga – üks töötas ja teine oli varuks. Hiljem hakati ka-

betoonist tuletornide rajamise. See võimaldas kasutada kor-

ruselised hooned olid ju tuletornivahile, ta perele ja teistele

sutama akusid, mis võtsid sageli enda alla terve toa. (Vali,

duvalt sama valuvormi. Need tuletornid erinevad vaid kõr-

teenistujatele koduks.

2011)

jäid tänu tule- ja sidearengule ilma vahiruumita ja sageli ka

Inimese vajadusega seotud muutused tulejaama ajaloos on

Muudest funktsioonidest on nõudnud eraldi hoonet või

laternaruumita. (Vali, 2011)

pigem olnud seotud inimeste arvuga. 19. sajandi tüüpilises

hooneosa udusignaal. Tulejaama territooriumile rajati lae-

tulejaamas oli tuletorniga ühisele õuele rajatud üks või kaks

vadega suhtluseks ka signaalmaste, hiljem mereside hoo-

Tuletorni funktsioon on küll tänapäevase tehnoloogia taustal

elamut ning saun, kaev, ait, kelder ja välikäimla. Ülevaata-

neid. Olenevalt asukohast võis tulejaamas olla ka paadi- või

oma tähtsust kaotanud, kuid siiski veel toimiv. Küll on aga

ja elamus asusid tuletorni ülevaataja kolmetoaline eraldi

merepäästekuurid, ilmajaam või riigikaitselised hooned.

automatiseerimisega kaotanud oma funktsioonid praktiliselt

köögiga korter ning ühise köögiga toad tuletorniteenijatele.

(Vali, 2011)

täielikult tuletorni linnaku hooned.

Tähtsamatest tuletornides elasid ülevaataja ning teenijad

liku kõrge torni otsas on tugev valgusallikas. Kuid lähemal

guse ja vundamendi poolest. Alates 1960. rajatud tuletornid

eraldi elamutes. Tulejaama saunas on väike eeskoda, pese-
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Joonis 3. Tuletornide paiknemise diagramm.
Autori joonis 2020
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2.2 Tulejaamade hetkeolukord
Eesti tuletorninimistusse kuulub 41 töötavat tuletorni ning

Otse merre on tuletornidest ehitatud Tallinnamadala tuletorn.

Kuigi

3 mittetöötavat tuletorni. Tuletorni ning tulepaagi erinevus

Ülejäänud jagunevad mandri ja saarte vahel (vt joonis

sarnasemad, on siiski tegemist väga erinevate tulejaamadega.

sõltub tule nähtavuse kaugusest. Erandkorras on mõned

3). Mandrile jääb 34% tornidest, neist vaid üks on seotud

Ainus ametlikult avatud tuletorn on Osmussaarel. Neist

nähtavuse järgse liigitusega tulepaagid saanud tuletorni

siseveekoguga – Mehikoorma. Ülejäänud tornid asuvad

tuletornidest on kaitse all Keri ja Mohni, viimasel on kaitse alla

klassifikatsiooni tänu oma unikaalsusele või ajaloole.

saartel. Eesti saari jaotatakse suur- ja väikesaarteks pindala

võetud ka kompleks. Keril toimetatakse kogukonna-põhiselt,

alusel. Suursaared on üle 100km2 ning neid on kolm:

Viirelaiul asub aga puhkekompleks. Mohni on eravalduses,

Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu. Vormsi ning sellest väiksemad

Vaindloo oluline riigikaitseliselt ning Sorgu potentsiaal on

kannavad väikesaare nimetust.

alles avastamata.

Tuletornide

paiknemine.

Tulejaamade

tüpoloogia

täpsemaks uurimiseks on töös vaadeldud tuletornide nende

need

tuletornisaared

on

tüpoloogiliselt

kõige

jagunemist asukoha järgi. Tuletorni funktsioonide täitmiseks
peab tuletorn asuma ranniku või ohtliku madaliku läheduses,

Tuletornisaared. Tuletornidega väikesaari on Eestis 14.

tuli peab paistma üle kasvava metsa, aga ei tohi olla liiga

Uurimisandmete põhjal võib neist eristada väiksemad saared

kõrge, kuna võib jääda madalate pilvede varju. Arvestada

ehk tuletornisaared, millel tuletorn on saare domineerivaks

tuleb ka teiste lähedal olevate tuletornidega. Ebasobiv

elemendiks. Pindalaliselt jääb kahe selgelt eristatava jaotuse

asukoht on saanud saatuslikuks näiteks Laidunina tuletornile,

vahele Osmussaar, mis saart analüüsides jääb tuletorni

monteeritavate tuletornide puhul on kasutatud ka asukoha

dominantsuse põhjal siiski tuletornisaareks. Kokku on

muutmist. (Vali, 2011)

tuletornisaari seega 8, millest kõrvalhooned on kuuel: Keri,
Sorgu, Vaindloo, Mohni, Viirelaid ja Osmussaar.
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Joonis 4. Tänaseni säilinud tuletornide ajatelg.
Autori joonis 2020
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1980

VILSANDI

MEHIKOORMA

Tuletornide kaitse. Eestis on töötavatest tuletornidest on

Tulejaamade tänapäevane kasutus ja potentsiaal. Tuletornid

gad on jäänud ka sinna edasi elama ning kompleksid on

kultuurimälestiste registri järgi riikliku kaitse alla võetud 13

on kasutuses hoolimata digitaalsetele navigatsioonisüs-

eraomandis (nt Suurupi sihi ülemine).

tuletorni, lisaks 3 mittetöötavatest tuletorni. Joonisel 4 on

teemidele. Lisaks funktsionaalsele omadusele on tuletornidel

näha kaitse alla võetud tornid ajalise väärtuse järgi (joonis-

ka emotsionaalne tähendus – kohalolek, valgus, vaated.

Mõningad on kasutuses majutusasutustena nagu Viirelaiu
puhkekompleks ning Vilsandi energiamaja (ülevaatajaela-

el roosad). Kaitse alla pole võetud ühtegi pärast 1920ndaid
ehitatud tuletorni, ei tüüpprojekti paremaid näiteid ega ka ta-

Tuletornid on kõrged maamärgid, mis pakuvad silmailu nii

mu). Lisaks on saanud mõningad üksikud ehitised uue elu,

astatud torne.

eemalt, kui ka selle tipust. Külastajate ligipääs ülemisele plat-

näiteks Vilsandi merepäästekuur. Keri kompleksi hoiavad

vormile peab toimuma ilma valgusseadmete juurdepääsuta,

elujõulisena vabatahtlikud saarevahid. Tallinna sihi ülemise

Tuletorni juurde kuuluvad hooned on kaitse alla võetud 10

samuti võivad ohtlikuks osutuda kõrged trepid ja madalad

tuletorni kompleksi alale planeeritakse elamuarendust.

tulejaamal. Suurim kaitse alla võetud kompleks on Vilsandil

piirded. (Vali, 2011) Tänaseks on võimaldatud külastajatele

(koos torniga 10 hoonet). Vähemal või rohkem määral säili-

avada 12 töötavat tuletorni. Mahajäetud tornidel on poten-

Kuigi igasse tuletorni ei saa muuseumi rajada, on siiski igal

nud komplekse on kokku 27 (Vali, 2011), mis tähendab, et

tsiaal toimida vaateplatvormide või linnuvaatlustornidena.

kohal oma lugu, mida näidata. Inimesega seotud vajadused
jäänud samaks, aga tehnikaga seotud hooned on jäänud

kaitse alla on võetud üle kolmandiku. Eelmisel sajandil ehitati uusi tuletorne juba valdavalt kõrvalhooneteta (joonis 4,

Kui tuletornidele kasutuse leidmine on piiratud, siis komplek-

funktsioonita. Tänu kompleksi lihtsatele hoonetele on neid

heledam roheline). Tulejaamadega tuletornid on varasemate

sil tervikuna on suur potentsiaal oma asukoha poolest kauni-

lihtsam kasutusele võtta.

kompleksidega. Kuna tulejaamades kasutati valdavalt tüüp-

tel rannikutel. Kuigi tuletornid on väga massiivsed ehitised,

projekte, siis suur kaitstavate linnakute arv, näitab, et tulejaa-

siis kompleks ise on inimmõõtmeline – kunagi kellegi koduks.

made linnakud on siiski väga erinevad. Seda enam tuleks

On majakavahte, kes pidasid oma ametit aastakümneid.

väärtustada ka neid, mida pole kaitse alla võetud.

Viimased tuletornivahid lahkusid 2000. alguses, kuid mõnin-
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Joonis 5. Teemaviitega #eestituletornid ja #estonianlighthouses kajastatud tuletornid.
Autori joonis 2020
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Tuletornide ja -jaamade hetkeväärtused. Et aru saada tule-

Tuletornisaartest on kõige aktiivsemas tegevuses Viirelaid.

Ajaga merre jäänud Kiipsaare mahajäetud tuletorn on hu-

tornide ning nende kõrvalhoonete hetkeolukorra väärtustest,

Kui Keri saar toimub kogukonna-põhisena, siis Viirelaiul on

viväärsus, kus suur osakaal on inimeste jäädvustamisel koos

siis analüüsiti inimeste teadlikku kuvandi loomist nendest

äriline funktsioon puhkebaasina. Seetõttu on tuletorni ning

torniga. Kuna kohapeale on pikk matk, siis on sümboliteks

läbi sotsiaalmeediakeskkonna Instagram. Analüüsiti avalik-

eriti olemasolevate hoonete tähtsus uushoonestuse ning

saanud praktiliselt kõik, mis seal leidub – puujuurikad, hoo-

ke fotosid, mis oli postitaja poolt teadlikult seotud tuletorni

uute sümbolite ees kahvatu.

nete varemed, graffiti ning maismaale jäänud paadi varemed.

teemaviitega. Tuletornisaarte puhul oli teemaviiteks ka asukoht.

Mohni saare puhul oli fookuses aja jäljed. Pildistati nii torni
lagunevat fassaadi, renoveerimata hooneid kui ka maha-

Lisaks Kiipsaare tuletornile on kajastatud ka teisi maha-

Eesti tuletornide üldist seisu analüüsiti teemaviidete #eesti-

jäetud paati. Vihjeid korrastatud hoonestusele leiab väga

jäetud torne nagu Laidunina ning Ihasalu. Kui Laidunina

tuletornid ja #estonianlighthouses põhjal. Nende põhjal on

vähe. Mohni sümboliteks oli veel Mohni kirjaga kivi, kivide

puhul oli tegemist rohkem kohas viibimise jäädvustamisega,

näha kõige tüüpilisem tuletornide kuvand – torni kaugvaat-

labürint ning sealne laudtee.

siis lagedal Ihasalu neemel domineerisid tuletorni mahajäetust eksponeerivad võtted – dramaatilisust loodi taeva ning

ed. Lisaks ametlikele tuletornidele, on kajastatud ka mõned
tulepaagid. Tuletornide kajastamise arv on kantud joonisele

Kihnu tuletorni puhul oli märgata detailide tähtsust – süm-

5. Populaarseimad olid Sõru, Kiipsaare ning Kõpu tuletornid,

boliks sinise trepi punane käsipuu ning vaateplatvormi

väikesaartest Kihnu ja Mohni.

punased postikaunistused, mis oli viisiks ühendada jagat-

ümbritseva taimestikuga.

av vaade asukohaga. Sama meetod ka tuletorni akendest
Konkreetsete tuletornide teemaviidete puhul on vaade kir-

nähtava vaate puhul.

jum. Tulejaamade hetkeväärtuste analüüsimiseks valiti eelneva tüpoloogia uuringu põhjal välja lisaks Keri tuletornile

Mandri tuletornidest vaadeldi Pakri tuletorni. Pakri tuletorn

veel kaheksa tuletorni nii, et kaetud oleks erinevad aspektid

on lähedal Tallinnale ning olnud aastaid avatud. Seega on

nagu asukoht, külastajatele avatus, populaarsus, aktiivne

suur osa sisevaateid, mille dominantseks motiiviks on tule-

funktsioon, kasutatavus.

torni keerdtrepp. Ka kooruvast värvist on saanud tuletorni
iseloomulik osa.
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3 ASUKOHA KONTEKST
Keri saar on eelnevalt välja toodud tüpoloogilise liigituse järgi tuletornisaar. Oma väikse pindala tõttu annab tuletorn väga suure osa
saare identiteedist ning moodustab saarele kaugelt äratuntava silueti. Antud saare puhul on tähelepanu nõudvaid aspekte palju,
kuid järgnevad peatükid keskenduvad saare tulejaama ajaloolisele arengule, tuulele, saare külastatavusele ning hetkeväärtusele
kogukonna ja külastajate jaoks.

3.1 Keri tulejaam
Keri tuletorn asub tähtsate laevasõiduteede läheduses ning

20. sajandi alguses oli saarel suurematest hoonetest tuletor-

võivad tunduda kui nõukogudeaegne tüüppärand, siis tege-

hoiatab rannikust kauge saare ja seda ümbritsevate mada-

nile ja kõrvalhoonele lisaks veel ülevaataja elamu ja saun.

likud juured võivad kaugemale ulatuda. Näiteks taastati

late eest. Andmed tulemärgi olemasolust saarel on pärit juba

Teiseks maailmasõjaks oli lisandunud veel motoristide ela-

puu- ja paadikuur suures osas samasugusena endisele asu-

17. sajandi lõpust, kuid säilinud tuletorni kivijalam on pärit

mu, puu- ja paadikuur ning torni kõrvalhoonele oli ehitatud

kohale ning selle tõttu võib eeldada, et hoonete vundament

19. sajandi algusest. (Vali, 2011) Kivist tuletorn lõpetati ma-

teine korrus udusireeni jaoks, kuid kõik need lisandunud

on varasem. Muutus vaid paadisilla asukoht, mis keerukate

dalamana kui esialgselt plaaniti ning ülemine osa asendati

hooned hävisid sõjaaegses põlengus.

mereolude tõttu pole selles kohas aga püsinud.

vajanud tihti parandamist ning aastal 1991 varises torni põh-

Nõukogude ajal ehitati taas üles puu- ning paadikuur. 1955.

Saare hoonestuse pidev muutumine on jätnud väga oma-

jasein. Varingu põhjuseks oli trepi all olev omavahel siduma-

aastast on pärit praegune elamu koos väikse generaatori-

moodi koosluse erinevatest ajastustest. Mitmesaja aasta

ta täide, mis vedelikuna käitudes avaldas väliskestale suurt

hoonega ning 1960. aastal ehitati kunagise motoristide ela-

vanune aukartust äratav tornijalam, tsaariaegne saun, nõu-

survet. (Muinsuskaitseamet, 2019)

mu asemele uus generaatorihoone koos kütusehoidlatega.

kogudeaegsed tüüpprojektid ning lagunevad kuurid põim-

1970ndatel toimusid saarel 250. aasta pidustused ning sell-

itud annetustest saadud punase-kollase kirju puukuuri ka-

Omaselt tulejaamadele, on saare ehitiste arengut sõltunud

eks ajaks lammutati senised puitelamud ning ehitati saarele

tuse ning elumaja uute pakettakendega. Saarel pole kindlat

palju tuletorni valgusti tehnoloogiatest. Oma riikidevahelis-

ümber varasemast suurema perimeetriga aed.

omast ajastut, millest lähtuda. Keerukas ajalugu ongi osa

praeguse metalltorniga aastal 1857. Tuletorni väliskest on

saare loost ning seda tuleks väärtustada. Ka nõukogude

est asukohast tulenevalt on saare ajalugu mõjutatud lisaks
piirivalve ja mereside funktsioonile ka otseselt sõdadest.

Keri saarel on kaitse all vaid tuletorn koos selle külge ehi-

aeg on olnud oluline osa ning loob saarele teatud nostal-

Ülevaatlikult kirjeldab hoonete ajatelge eelmisel sajandil joo-

tatud hoonega, teistest ehitistest on vanim tsaariaegne pui-

gia-hõngulist romantikat!

nis 6.

dust saunahoone ning kaevuhoone. Kuigi saare ehitised
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Joonis 7. Keri saare üldine tuuleroos (vasakul) ning saarevahtide hooaja tuuleroos (paremal).
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3.2 Tuule mõjud
„…Tartus on pilved ja päikeseloojangud toredad, aga mitte

paiknev välikäimla, mida tuul aeg-ajalt ka pikali on puhunud.

Aasta lõikes on kõige vaiksemad kuud olnud mai ja juuli ning

kunagi sellised nagu Keril. Ja Tartus pole tuule suunal ega

Kõige vaiksemad kohad on hoonete idaküljed.

kõige tuulisem detsember (vt joonis 8). Saarevahtide hooajal on tuuled valdavalt nõrgemad, kuid vaikne tuuline perio-

tugevusel mingit tähtsust.“
Tuulike Mänd

Lisaks kogutud tähelepanekutele, analüüsiti töö käigus

od on alla 40%, mis tähendab, et suurem osa ajast on siiski

täpsemalt tuule tugevusi ning suundi ning nende muutuseid

mugavam siseruumis veeta.

erinevas ajaraamistikus. Analüüs põhineb Tallinna TehnikaüElu Keri saarel dikteerib tuul. Selle eest on saareelanikke

likooli Meresüsteemide instituudi Keri ilmajaama viie aasta

Ööpäevases rütmis (vt joonis 9) suurenevad tuulekiirused

kaitsnud aed. Kuigi tänaseks on alles jäänud vaid postide

(juuni 2014 - mai 2019) kogutud andmetel. Tulemustes es-

õhtu poole. Joonisel on analüüsitud ööpäevast rütmi saare-

augud maapinnas, siis 1970ndatel ehitatud aed ümbritses

inev põhjasuuna liigne allasurutus tulenes ilmajaama anduri

vahtide hooajal. Kõige tuulisem on aeg 16-18 vahel, kõige

suurt osa saarest ulatudes praegusest elumajast kuni teis-

paigaldustingimustest (Tarmo Kõuts).

vaiksem aeg päevast on ajavahemikus 8-14. Eraldi on välja
toodud ka päikese tõusu ning loojangu ajal tuuleseis. Vara-

el pool saart asuva generaatorihooneni välja. Kõrge aed ei
ole mitte ainult nõukogude pärand, vaid tüüpiline osa tule-

Tuulekiiruste suhtes on jaotatud andmed kolmeks. Kuni 5

hommikul tuuled vaiksemad, loojangu ajal aga tugevamad

jaamadest. Varasemalt oli saarel aiaga piiratud väiksem ala

m/s tuuled vastavad Beaufort’i skaala järgi pallidele 0-3 ehk

tuuled, mis puhuvad läänest ehk loojangu poolt, mis tähend-

- kunagise ülevaatajaelamu tagahoov, kus asus ka saunam-

tuuletusest nõrga tuuleni kuni nõrk tuul, nendel tingimustel

ab, et selle nautimiseks raske varju leida.

aja. Just sellest alast on pärit tänasenigi alles olevad sire-

on väljas mugav viibida. Tuulekiirused vahemikus 5 m/s kuni

lipõõsad. Tuulekaitseks oli madalamaks kaevatud ka kunag-

10 m/s vastavad pallidele 4 ja 5 (mõõdukas ja värske tuul).

Tuuleanalüüsid näitavad, et valdava osa ajast on saarel tu-

ine viljaaed, mille ääred kõrgendati kivivalliga. Tänaseks on

Üle 10 m/s tuuled on juba tugevad ning väljas viibimine on

uline (üle 5 m/s). Mida suurem on kiirus, seda enam vaja-

seal säilinud kirsipõõsaste tihnik. Lisaks on saarel mõni üksik

raskendatud, samuti on saarele randumine keeruline (üle 14

dust siseruumides toimetada. Samuti aitavad tuuleanalüüsid

puu (õunapuud, pihalakas), mis on kasvab hoonete varjus

m/s ekstreemne).

planeerida tegevust (vaiksemad ennelõunased ajad).

Valdavad ning ühtlasi ka kõige tugevamad tuuled puhuvad

Nagu tuul dikteerib saarel elu, siis tuul dikteerib ka saarel

Puude puudumine tähendab, et tuule mõju saarel mõjutavad

edela ja lääne suunalt ehk saarega peamiselt risti. Kuna

projekteerimist. Saarele hoonestuse lisamiseks tuleks teha

praktiliselt ainult hooned. Lähtudes kogukonna tähelepane-

talvel käiakse saarel harva ning ka tuuleolud karmimad, siis

keerukaid mudeleid ning simulatsioone. Kogukonna tasandil

kutest tekib olenevalt tuule suunast saarel kaks tugevat tuule-

on eraldi vaatluse alla võetud saarevahtide hooaeg maist

ehitamiseks tuleks lähtuda kogemuslikult, et vältida hoonete

tunnelit. Üks tekib generaatorihoone ja elumaja vahele ning

oktoobrini (vt joonis 7). Terve aasta tuuleroosiga võrreldes

vahel tuuletunnelite teket – väikesed vahed eriti domineeri-

teine tuuletunnel on tuletorni ning puukuuri vahel. Viimasele

on saarevahtide hooajal domineerivad veelgi enam läänetu-

vate tuulte sihis. Samuti võimaldab vahekasutuse ajutine is-

lisandub veel mööda tuletorni külge alla liikuv tuul (down-

uled, teisalt on üldised tuulekiirused väiksemad.

eloom tuulega arvestada ka katsetuste teel.

või mööda maad.

wash). Puukuuri ja torni vahelist ala kitsendab veelgi seal
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AKTIIVNE AEG
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Joonis 10. Saare külastatavuse põhjal koostatud stsenaariumid.
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3.3 Saare külastatavus
Saare aktiivsuse ja vajaduste kaardistamiseks koguti saare-

das seoses ilmaoludega, sest suure tuulega ei ole võimalik

Analüüsi järeldused on joonisel 10, kuhu on märgitud eri-

vahtidelt uurimuse käigus järele ulatuvalt 2019. aasta and-

saarele randuda ega saarelt lahkuda. Kõige tüüpilisem spon-

nevate stsenaariumite suhtelised vajadused. Esimene st-

meid saare külastatavuse kohta. Saarevahtide hooaeg kestis

taanse külastuse näide on saare külastajate rohkus ilusa il-

senaarium on väike grupp inimesi, kes viibib saarel pikema

25 nädalat, selle aja jooksul viibis ning ööbis saarel pide-

maga suvisel nädalavahetusel. Ka planeeritud sündmused

aja jooksul, nende vajadused on küll väga mitmekülgsed,

valt vähemalt üks inimene. Väljaspool hooaega olid üksikud

on spontaanse sisuga, kas osalejate poolest (talgud, avatud

kuid kõige väiksemad. Teine stsenaarium on suur grupp

käigud ning ööbimised pigem seotud tormivangi jäämisega.

kohvikute päev) või alguse ja lõpu aja suhtes (nt laagrid).

inimesi, kes viibib saarel küll lühikest aega (paar tundi kuni
päev), kuid sündmuse iseloomust tulenevalt (nt kontsert) on

Saarel viibisid inimesed vähemalt 53% päevadest ning ööbiti
vähemalt 50% öödest. Valdava osa ajast asustas saart vaid

Külastatavuse analüüsist selgus, et vajadused saarel on

grupil korraga samad vajadused, mis tähendab näiteks, et

saarevahtide perekond, mis tähendas enamasti 1-4 inimest.

väga erinevad. Kui saar pool aastast on asustamata, siis si-

kõikidele peab korraga olema istumisvõimalus. Avatud päe-

suliselt on vaja kogu saar sulgeda nn talverežiimile. Teisalt

va stsenaariumi puhul võib inimeste arv olla küll kordades

Aasta rahvarohkem sündmus oli avatud kohvikute päev

inimesed, kes sel ajal ikkagi saarele lähevad, võivad sinna

suurem, kuid inimesed külastavad saart rohkem hajutatult

Keri saarel, mis sattus kokku soodsate ilmaoludega. Hin-

nädalateks tormivangi jääda, sest meri ei pruugi rahuneda

päeva jooksul, seega vajadused on küll suured, aga mitte

nanguliselt käis päeva jooksul üle 300 külastaja. Järgmised

enne uue tormi saabumist. See tähendab, et saarel peab

kõik korraga.

rahvarohkemad sündmused olid talgud 30 inimesega ning

olema piisavalt varusid ning nende hoiustamiseks panipa-

samasse suurusjärku jääb ka külastajate arv suvistel ilusatel

iku. Hooaja jooksul aga on liikuvus saare ja mandri vahel

Kui väikse grupi stsenaarium võib aasta jooksul esineda

nädalavahetustel. Voodikohti on saarel kokku 19. Ülejäänud

tihedam ning vajadused on seotud pigem inimeste arvu

mitu korda, siis suur grupp või avatud päev on üksik sünd-

variandid on põrandal madratsiga, sauna laval või telgis, mis

kõikumistega. Kui hooajal on valdavalt saarel vaid saareva-

mus aasta või paari peale ning nii harva esineva sündmuse

tuulistele oludele vastu peab. Ööbijaid viibis saarel korraga

hi perekond, siis ilusate ilmade puhul (eriti suvistel nädala-

puhuks ei ole otstarbekas saarele varuda nt. toole ja laudu,

maksimaalselt 25.

vahetustel) võib spontaanseid külastusi oli mitukümmend

sest see vajab hoiustamiseks palju ruumi. Sellest tulenevalt

ning lisaks avalikud üritused, mis satuvad kokku soodsate

vajab saar läbimõeldud paindlikke lahendusi erinevate stse-

ilmaoludega, võivad tuua saarele sadu inimesi.

naariumitega toime tulemiseks.

Keri saare külastusi iseloomustab spontaansus, mis on tihe-
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3.4 Hetkeväärtused
Keri saar on antud hallata kogukonnale, mida veab MTÜ Keri

teist tähendust, puudub vajadus kella jälgida ning pidevalt

Probleemidest toodi vastustes välja ka saare prügimajan-

Selts. Kuna Keri saarel puudub püsiasustus, siis seal tegut-

uudistega kursis olla. Elu saarel kulgeb saare enda rütmis –

dus. Hoonete hetkeseisu kaardistamisel selgus, et suur osa

sev kogukond ei ole mitte elanikkond, vaid lihtsalt saarest

avaruse ja ilmastiku meelevallas.

ruume on kasutusel asjade hoiustamiseks. Kuna saarele ja
sealt ära on transport raskendatud, siis osad asjad ootavad

huvitatud inimesed. Suvisel ajal käivad saarel vabatahtlikud
saarevahid 1-2 nädala kaupa. Hooaeg algab üldiselt mais

Lisaks ilmale kirjutati ka „päris“ loodusest, mis esmapilgul

ära viimist, mida saaks loovalt ka kasutada. Ehitusmaterjalid-

ning lõppeb septembris-oktoobris. Kogukonna huvi saare

tundub kohatu, sest saar on olnud sadu aastaid inimeste

est seisavad saarel näiteks eelmisest sajandist uued silikaat-

vastu ning külastajate poolt nähtavaid väärtuseid kahest as-

poolt asustatud pidevalt on seal ehitatud ja lammutatud,

tellised, remonttöödest killustatud aknaklaasid ning puukuuri

pektist.

ühtegi korralikku puud seal ei kasva ja saart ennast pole eriti

laudis.

ollagi. Keri saare „päris” loodus on midagi enamat puudest
Kogukonna küsitlus. Uurimuse käigus küsitleti kogukonna

ja põõsastest. „Päris” loodus dikteerib, millal tullakse ja min-

Küsitluse mõte oli leida vastus küsimusele, kuidas on tek-

liikmeid, et mõista nende huvi saarel toimuva vastu. Vas-

nakse, kas üleüldse minnakse ja tullakse. „Päris” loodus pa-

kinud kogukond võõrastest inimestest, kes selle kohaga

tused võis anda vabas vormis, ette olid antud mõned suuna-

kub vaatemänge, ilu ja meelelahutust. „Päris” loodus annab

seotud ei ole? Kogukonna vastuste järeldusena meenutab

vad küsimused. Järgnevalt on välja toodud järeldus läbivat-

pikeerides teada, kuhu oma nina mitte toppida. Keril olles ei

saar lapsepõlveseiklust - Tom Sawyeri või Robinsoni seiklusi

est teemadest, mida esitles antud töö autor ka 2018. aasta

ole võimalik mitte teada, mis õues toimub. Looduse kohalolu

kohas, kus pole argiseid kohustusi ega muresid, õue peal

detsembris Tallinnas toimunud Keri saarevahtide üritusel.

pole võimalik unustada.

mängid just nende poistega, kes sinna sel hetkel juhtuvad ja
ometi igaüks saab oma rolli. Alati on seal millegi kallal nokit-

Oluliseks peeti saare eraldatust ning üksinda olemise võima-

Keri pole ainult sihtkoht, vaid teekond. Kuna tegemist on

seda, midagi leiutada, parandada. Justkui hüpe argielust

lust. Samas on silmapiiril näha Tallinnat ning lähedalt möödu-

asustamata väikesaarega, ei saa keegi seal lihtsalt olla.

teise maailma, aga samas siiski midagi panustades.

vad suured laevad. Lisaks on saar ööpäev läbi avalikult

Sinna tuleb minna ja sealt tuleb tulla. Kogu see protsess on

kodulehelt jälgitav. Lagedat saart võrreldi ka linnaväljakul

oluline osa saare kogemusest, mille oluliseks osaks on tuul,

olemisega – alati avalik ning kõigile näha. Saarel omab aeg

lained ja lähenev/kaugenev saare siluett.
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Sotsiaalmeedia analüüs. Lisaks sellele, mida inimesed

Saare ja torni üldistele vaadetele on palju kujutatud ka loo-

Inimestega piltide osakaal on kolmandik (36%), valdavalt

teadlikult vastavad, uuriti ka mis kuvandit saarest alatead-

dust – merd, kivist rannikut, linde, taevast. Analüüs kinnit-

näitavad tegevust (nt talgud), kuid puuduvad korduvad

likult luuakse sotsiaalmeedias jagatavate piltide kaudu ning

ab eelnevas peatükis mainitud „päris“ looduse osakaalu.

motiivid. Fotod annavad edasi karakterit ja näitavad, et saar-

mis teavet see edasi kannab saare hetkeväärtuste kohta.

Oluline roll on ilmastikunähtustel ning päikeseloojang pole

el käib aktiivne tegevus ega toimi vaid vaatamisväärsusena,

Meetodit on kirjeldatud eelnevalt peatükis 2.2. Järgnevalt on

tüüpiline merepilt, vaid värvide mäng saare ja selle hoonete

kust läbi käiakse.

analüüsitud on sotsiaalmeediakeskkonna Instagrami avalik-

harmoonias. Hoonetest eraldi on jäädvustatud enim sauna-

ke pilte teemaviitega #kerisaar.

hoonet, peamaja ning ka puitkuure.

Hetkeväärtuste analüüsil on saare valdav mõju väliruumil.
Saarel olevad tulejaama hooned ei ole väärtuslikud mitte

Valdavaks sümboliks on tuletorn. Oluline siht on vaade tornile

Teisi korduvaid objekte on vähe. Sümbolitest viitepost, Keri

niivõrd eraldiseisvate hoonetena, vaid loovad koos looduse-

elumaja juurest, kuid üldine vaatenurkade rohkus nii saarelt,

takso ja kivile maalitud Kerilane on kõik kogukonna poolt te-

ga sümbioosis keskkonna, mille oluliseks osaks on ka loo-

õhust kui ka merelt näitab, et saare kuju ja siluett on oluline

htud väikesed objektid, mis elavad saarel oma elu edasi läbi

duse värvide mäng. Saare sümbolid on tekkinud kogukonna

iga nurga alt. Tuletorni puhul on omane kaugele paistev is-

teiste silmade. Samas saarele 1994. aastal püstitatud mäles-

tegevustest ning just tegutsemissoov on saare kogukonda

eloomulik karahvini kuju. Lähedalt tehtud vaated kujutavad

tusmärk aga eraldi kajastust ei ole leidnud.

ühendav ning tähtsamgi kui lõpptulemus. Seetõttu tegeleb
lõputöö lõpplahenduse asemel kogukonna tegevusele eel-

torni varisenud seina – see pole lihtsalt lagunenud osa, vaid
nende pea 30 aastaga saanud saare sümboliks. Kuna torn

Siseruumis tehtud pilte on väga vähe ning nendestki kuju-

on muinsuskaitseline objekt ning eritingimused näevad ette

tavad pooled/enamus vms läbi akna vaadet merele või tule-

selle osa täielikku taastamist, siis oleks oluline lagunenud

tornile. Kuna Keri tuletorn on varisemisohu tõttu suletud, on

osa kajastada saare tulevikus teisiti.

tuletornist seest vaid mõned üksikud pildid ning põhiliselt on

duste loomisega.

siseruumi pildid tehtud elumajast.
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From a linear economy:

To a circular economy:

Re-fuse/duce/design
Re-use/pair/furbish/
manufacture/purpose

Joonis 11. Lineaarmajandusest ringmajanduseks.
Allikas: (Byström, 2018)
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4 MEETODID
4.1 Ringmajandus
Jätkusuutliku vahekasutuse võimaldamiseks vaadeldakse

Ringmajandus eeldab lineaarse majandusmudeli „tooda-tar-

-

Tuleviku jaoks loomine/disainimine

järgnevalt meetodeid ja põhimõtteid, mis põhinevad ringma-

bi-viska minema“ asemel (vt joonis 11) dünaamilisemaid süs-

-

Digitaalsete tehnoloogiate integreerimine

jandusel, hoone tasandil tagasipöörataval ehitusstrateegial

teeme. Ringmajanduses pole konkreetset lõpp-punkti, vaid

-

Olemasoleva hoidmine ja säilitamine

ning ruum ruumis kontseptsioonil.

toimub pidev ringlus – muutuste protsess. (Byström, 2018)

-

Ärimudelite ümbermõtestamine

-

Jäätmete kasutamine ressursina

Ringmajandus on strateegia, mis kujutab inimühiskonna ja

Ringmajanduse strateegia on alles arenev, pole veel välja

-

Taastootvate ressursside prioritiseerimine

looduskeskkonna suhtes paradigma muutust eesmärgiga

kujunenud kindlaid süsteemseid definitsioone (Marin & De

-

Ühiste ja jagatud väärtuste loomine

vältida ressursside ammendumist, sulgeda energia ning ma-

Meulder, 2018). Järgnevalt on lähtekohana välja toodud

terjali ahelda ning jätkusuutlikku arengut selle rakendamisel

DISRUPT-mudeli seitse võtmeprintsiipi, mis võimaldaksid

Ringmajanduse strateegia on päevakohane lähenemine,

erinevatel tasanditel tarbijast ja ettevõtjast kuni linnade ning

ringmajanduse protsesse suunata. Mudeli eesmärgiks on

sest ka Eesti on võtnud eesmärgiks 2021. a lõpuks välja

riikideni. Ringmajanduse mudeli saavutamine vajab ringle-

aeglustada ressursside pidevat juurdevoolu, suunata taas-

töötada ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava,

vaid ning taastootvaid innovatiivseid lahendusi nii ühiskon-

kasutusse rohkem potentsiaali ning lülituda puhta energia

et kiirendada üleminekut ringsema Eesti suunal. Teiste seas

na seadustele, tootmisele ning tarbimisele. (Marin & De

peale, kasutades taastootvaid ressursse (The circularity gap

on lähtepunktidena välja toodud kohalikud algatused ning

Meulder, 2018)

report, 2020).

erinevate osapoolte laialdane koostöö (Keskkonnaministeerium).

EHITUSPÄRANDI JÄTKUSUUTLIK VAHEKASUTUS KERI TULEJAAMA NÄITEL

41

REUSE OF SYSTEM

Reuse potential

STRUCTURAL
TRANSFORMATION

+
Transformation
potential
=

Disassembly
Adaptability

Reversible buildings
SPATIAL
TRANSFORMATION

REUSE OF
BUILDING

Reuse
Recycling
MATERIAL&ELEMENT
TRANSFORMATION

REUSE OF
MATERIAL

Joonis 12. agasipööratava hoone kolm tasandit.
Allikas: (Durmisevic, 2019)
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4.2 Tagasipööratavus
Ringmajandusel põhineva ehitusvaldkonna aluseks on ta-

Tagasipööratavuse puhul on kõige olulisem projekteerimine,

Ruumiline tagasipööratavus. Mida vähem on vaja hoonet

gasipööratav ehitusstrateegia (reversible building). Stra-

mis garanteerib kõikidele hoone osadele kõrge taaskasuta-

muuta, seda suurem on muudatuste potentsiaal. Jaguneb

teegia eesmärk on olla kohandatav kasutaja muutuvatele

mise potentsiaali. Just hoone projekteerimine on otseselt

omakorda kolmeks:

vajadustele ning arenevatele tehnoloogiatele. Hoone uuen-

seotud ehitiste lammutamisel tekkivate jäätmetega. See näi-

damisel ei lähe materjal raisku, vaid igale materjali ruutmeet-

tab, kuidas hooned on projekteeritud ja see määrab hoone

rile leitakse vajalik kasutus. (Durmisevic, 2019)

elukaare ja materjalide voolu tulevikus. (Durmisevic, 2019)

Hooneid valmistatakse tuhandetest materjalidest, mille elu-

Projekteerimisel tehakse otsused materjalide ja kinnituste

iga võib varieeruda paarist aasta paarisaja aastani. Samuti

osas. Vastupidavus ja ringlus ei ole seotud ainult materjalide

võib erineda nende materjalide kasutatavus. Levinud sta-

vastupidavusega, vaid veel tähtsam on viis, kuidas mater-

atilised ehitusvõtted ei võta arvesse, et süsteemidel, toode-

jalid on kokku pandud. Eriti keerulised on komposiitmater-

tel, komponentidel ja materjalidel on erinev kasutus ja tehni-

jalid, mida on väga raske lahutada. Lisaks raskustele hoone

kahte eelmist, täielikult muudetavad hooned, funktsioone

line vastupidavus (vt joonis 13). (Durmisevic, 2019)

eluea lõpus materjale taaskasutada, tähendab see ka rasku-

saab muuta ühest funktsioonist teise ning samal ajal neid

si hoone eluea jooksul teha asendusi ja parandusi. (Durmi-

laiendada, vähendada või asukohta muuta. (Durmisevic,

sevic, 2019)

2019)

0

Flexible
building

20

40

60

-

Monofunktsionaalne transformatsioon – võime muuta
ruumi plaani, aga funktsioon jääb samaks

-

Transfunktsionaalne transformatsioon – funktsioonide
muutmine ilma erilise ümberehituseta

-

Multidimensionaalne transformatsioon – hõlmab endast

80 years

FRAME
ENCLOSURE
PARTITIONING
SERVICES

Hoone tagasipööratavus sõltub sellest, kui suur on ruumiline,

Tehniline tagasipööratavus hõlmab endas nii struktuuri

struktuurne ja elementide transformatsiooni võimekus ning

kui ka materjali tagasipööratavust ehk eelkõige struktuuri

teisalt, kui suur on nende osade taaskasutuse potentsiaal (vt

uuendatavust ning elementide eraldatavust. See tähendab,

joonis 12). Hoone tagasipööratavus jaguneb kahte kategoo-

et ehitis tuleb projekteerida demonteeritavaks (design for

riasse: ruumiline ja tehniline tagasipööratavus. (Durmisevic,

disassembly). Demonteerimine tähendab lahti võtmist ilma

2019)

materjali või komponente kahjustamata. (Durmisevic, 2019)

Joonis 13. Hooneosade erinev ajaline vastupidavus.
Allikas: (Durmisevic, 2006)
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1

2

3

4

Joonis 14. Ruum ruumis kontseptsiooni erinevad tõlgendused.
Allikas: (Alfirevic & Alfirevic, 2016)
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4.3 Ruum ruumis kontseptsioon
Ruum ruumis kontseptsioon ei ole uus lähenemine, vaid üks

ab avatud ruumi nagu väljakud ja platsid, mis on füüsiliselt

2.

universaalsemaid printsiipe, mis on olnud kasutuses juba

määratud ümbritsevate hoonete fassaadidega. Kolmas on

praktilistel ja majanduslikel põhjustel sarnaste vajadustega

ka Kreeka templite või Bütsantsi basiilikate ruumilahenduse

hoone tasandil, kus sisemine ruum on aatrium, siseõu või

funktsioone (vannituba, köök, tualett, saun) eraldiseisvaks

osana. Modernse ruum ruumis kontseptsiooni teerajaja oli

katuseaknad, kus ümbritsev ala on osa hoone füüsilisest

osaks, et vähendada erinevaid kommunikatsioone

Mies van der Rohe Farnsworthi majaga. (Alfirevic & Alfirevic,

struktuurist, mille osa nad on. Neljanda käsitluse puhul on

2016)

selgelt eristuv funktsionaalne plokk avatud plaaniga hoones.

3.

(Alfirevic & Alfirevic, 2016) Viimast käsitlust vaatame edaspi-

vabastada ruum vertikaalsetest kandvatest elementidest

di ruum ruumis kontseptsiooni tõlgendusena.

ning anda maksimaalselt paindlik ruum

tud ruum linnaruumis, 3) avatud ruum hoones ja 4) eraldisei-

Enamasti pole ruum ruumis lahendus mitte taotluslik, vaid va-

4.

sev funktsionaalne plokk avatud plaaniga hoones (vt joonis

hend teise efekti saavutamiseks. Alfirevic ja Alfirevic (2016)

efekti loomine läbi kihistuste ja eraldatuse.

14). (Alfirevic & Alfirevic, 2016)

eristavad kaasaegse arhitektuuri näidete põhjal neli erinevat

Arhitektuurselt on enim levinud neli lähenemist ruum ruumis

Tehniline plokk kui põhimotiiv – eesmärk koondada

Konstruktiivne roll – siseruumi ploki eesmärgiks

kontseptsiooni tõlgendamisele: 1) hoone vabas õhus, 2) ava-

ruum ruumis kontseptsiooni lähenemist.

Efekti loomine – eesmärgiks on visuaalse või tajutava

Ruum ruumis kontseptsioonist on saanud tänapäevaks
tüüpiline osa avarate pindade (kaubandus ning meelela-

Kaks esimest käsitlust on seotud hoonete ja välise ruumiga. Esimene ja kõige laiem tõlgendus näitab, et iga hoone

1.

„Ruumi loovad“ funktsionaalsed üksused – eesmärk

hutus) ajutiste funktsioonidel ning samuti on suurenemas

on osa mingist teisest ruumist. Vabas õhus oleva hoone kor-

on rõhutada erinevaid funktsioone mitte ainult fassaadil, vaid

kontseptsiooni kasutamine ajalooliste hoonete taaskasuta-

ral võib selleks olla nii linnaruum, hõreasustus või loodus.

ka mahuliselt ja visuaalselt siseruumis

misel.

Teine tõlgendus on esimese vastand, kus siseruum tähend-
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Renovation/
Maintenance
Small
intervention

Repairs/
Maintenance Refurbishment

Conversion

Adaptive reuse

Demolition
Big
intervention

cosmetic repairs
does not add new
components

replaces, repairs
defective parts

replaces, repairs
defective and/or
outdated parts

extends repairs
to load-bearing
structure

changes building
function,
along with
consequent repairs
and modifications

completely
eliminates
structure and
components

Joonis 15. Sekkumise tasandid.
Allikas: (Konstantinou & Dimitrijevic, 2018)
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5 TULEVIKU KONTEKST
Olemasolevate hoonete puhul on võimalikud erinevad
sekkumise tasandid. Antud uurimuse püstituses on
eesmärgiks vaadelda hoone taaskasutust, mis oma
ajutise iseloomu pärast pidevatele muudatustele vaatamata säiliks. Seetõttu on oluliseks aspektiks sekkumise
iseloom (vt. joonis 15) ning ajaline paindlikkus.

Tagasipööratav strateegia ning ruum ruumis lahendused

gi jagada nelja gruppi. Ajatundlikud hooned on näiteks ela-

loovad paindlikkust. Paindlik hoone on jätkusuutlik, sest

mu-, kontori- ja müügipinnad, mis on pidevas muutumises

suudab pikemas perspektiivis kohaneda vajades vähem

sõltuvalt turuolukorrast ja sotsiaalmajandusest. Nende mõju-

ressursse kui staatilised hooned, mida on vaja suures ula-

dele on vähem tundlikud spetsiifilised hooned nagu näiteks

tuses ümber ehitada. Tihe ümberehitamine ja lammutamine

haiglad, panga- ja valitsuse hooned, spordirajatised jms.

aga nõuavad suuri ressursse. Mida spetsiifilisemaks hoone

Ühiskonna kõige otsesematele vajadustele vastavad aju-

ehitatakse, seda suurem on tõenäosus, et hoone jääb min-

tised hooned nagu paviljonid, kioskid, suvekohvikud jms.

Olemasoleva hoone puutumatust taotledes eeldame, et

gi hetk kasutuseta. Seega võimaldab paindlik vahekasutus

Mobiilseid hooneid aga võib iseloomustada kõik eelnevad

muudatused oleksid eemaldatavad ehk tagasipööratavad.

hoone jätkuvust läbi erinevate kasutuste tänu paindlikkusele.

strateegiad. (Durmisevic, 2006)

Seetõttu vaatleme tagasipööratavat strateegiat, et tagada
jätkusuutlikkus, kuid säilimise enda aspektist vaatleme ruum

Paindlikkus sõltub hoone funktsioonist, mõned hooned on

ruumis lahendust kui taaskasutuse strateegiat.

ajas püsivamad kui teised. Hooned võib ajas püsivuse jär-
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Demonteeritavuse aspektist vaadatuna tuleb arvesse võtta

2.

Funktsionaalsete tsoonide rekonfiguratsioon ehk mul-

Olemasoleva hoone puutumatus. Ruum ruumis kontsept-

muudatuste erinevat ajalist perspektiivi. Lühiajalised muuda-

tifunktsionaalsus - võimalik muuta tsooni funktsiooni sama

siooni võimaldab olla olemasoleva ruumi suhtes säilitav ning

tused keskenduvad materjali säilitamisele esialgsel kujul nii

struktuuri piires

samas luua tingimusi vastavalt kasutaja tänapäevastele vajadustele.

kaua kui võimalik või üksikute osade asendamisele. Seega
käsitleme seda kui hoonete, süsteemide või materjalide ta-

3.

Funktsionaalse tsooni sisemine ümberpaigutus –

askasutust. Pika perspektiiviga muudatused keskenduvad

tsoneering ühe funktsiooni piires, põhifunktsioon jääb sa-

Ruum ruumis kontseptsiooni on võrreldud nii mööbli kui ka

hoonete ja materjalide ümberpaigutamisele (reconfigura-

maks, muutub alafunktsioonide suurused, nt kontoripinna

lavakunstiga (Camocini & Nosova, 2017) – lavale luuakse

tion) ja korduskasutusele (recycling) läbi ümbermateriali-

vaheseintega eraldamine

uus keskkond teatrihoonet rikkumata. Ehitustehniliselt iseloomustab ruum ruumis lahendust kergkonstruktsioonid ning

seerimisele. (Durmisevic, 2006)
4.

Funktsionaalse tsooni laiendatavus – hoone laien-

tehnoloogia, mis võimaldab algolukorda taastada (Camocini

damine horisontaalselt või vertikaalselt

& Nosova, 2017).

Seega tuleb demonteeritavaid lahendusi luues arvestada nii

Olemasolevad hooned ei pruugi olla inimsõbralikud ega

Funktsionaalsete tsoonide vaba ümberpaigutus -

koheste vajadustega kui ka pikema perspektiiviga, kuid ta-

suhtestuda inimesega (Camocini & Nosova, 2017), siis ruum

hoone kui terviku funktsiooni säilimine, kuid võimalik on

askasutuse strateegiana juhtumiuuringu põhjal (Durmisevic,

ruumis lahendus võimaldab vaadelda seda kui keskkon-

struktuurisisene funktsioonide ümberpaigutus

2019) on olemasoleval hoonel vaid narratiivi osa ning ole-

da mitte kui ruumi ennast. Uue ruumi loomine võimaldab

masoleva puutumatust ei taotlenud.

inimesel sellest keskkonnast osa saada.

Lühikese perspektiiviga muudatused on jaotatud nelja
üldisesse stsenaariumisse (Durmisevic, 2006):
1.
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KINNINE
VÄLISKEST

PUUDUVAD
AVATÄITED

VARISENUD
HOONEOSA

SÄILINUD
MÜÜRID

SÄILINUD
VUNDAMENT

Joonis 16. Hoonete erinev seisukord.
Autori joonis 2020
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5.1 Taaskasutuse strateegiad
Lisaks puutumatuse ning demonteeritavuse meetoditele tu-

Lahtise väliskestaga hoonete puhul kasutatakse allesjäänud

Kõige olulisem on mahajäetud hoonete puhul veenduda si-

leb konkreetse strateegia loomiseks arvesse võtta mitmeid

osasid ära strateegiliselt pakkudes kas tuulevarju, privaat-

iski selle ohutuses. Kui hoone on varisemisohtlik, siis tuleks

aspekte. Et tulemusi saaks üldistada, siis vaatleme maha-

sust või emotsioone. Uue ruumi loomine võib toimuda nii en-

vahekasutus planeerida väljapoole varisemisohtlikku ala.

jäetud hoonete seisukorrast lähtuvaid potentsiaale ning

dise mahu sisse kui ka selle kõrvale või külge. Viimase puhul

Vahekasutuse eesmärk ei ole piiride katsetamine, vaid koha-

piiranguid.

on võimalik laiendust kasutada näiteks avade sulgemiseks

lolekuga jälgida toimuvat ning ennetada varinguohtlikkust.

või hoopis sissepääsu loomiseks.
Olulise erinevuse moodustab seisukorra strateegia, kas
hoone väliskest on kinnine või seda on võimalik esmaste

Kui kompleksi mõni osa on planeeritud restaureerida, siis

avariitöödega sulgeda. Sel juhul on hoone säilivuse seisu-

tasub terviklikkuse huvides mõelda ka, kas praegune seisu-

kohast oluline rõhku panna ruumi sisekliimale (eelkõige ni-

kord on oluline osa ehitise ajaloost ning vajaks vihjeid tule-

iskusele). Üheks strateegiaks on taastuvate energiaallikate

vikku.

puhul suunata kasutamata energia ruumi kütteks.
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II OSA

LAHENDUS

Arhitektidel tuleb elukeskkonna parandamise nimel senisest enam osaleda ühiskonna arhitektuurialasel
kasvatamisel

ning

arhitektuurialaste

teadmiste

süvendamisel

ja

populariseerimisel

(Eesti

arhitektuuripoliitika, 2002). Seega arhitektide ülesanne pole mitte ainult lõpplahendustega tegeleda,
vaid visualiseerida vajaduste muutuseid ning luua ka eelduseid ümbritseva keskkonna arenguks ilma
arhitektide lõppsõnata. Seda saab teha nii ühiskonna teadlikkuse tõstmise kui ka kättesaadavate
lähtelahendustega ja meetodite loomisega.

II OSA - LAHENDUS
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KOGUKOND
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SAAR

EHITUSPÄRAND

LAHENDUSE ALUSED
Järgnevalt on välja toodud teoreetilisest uurimusest tulene-

Võimaldab toota elektrit taastuvatest allikatest (päike/

Antud töö järeldustele ja uuritud strateegiatele põhinevalt on

tuul)

välja pakutud lahendus kaheosaline. Kogukonna teadlikkuse

-

Demonteeritavus

tõstmiseks ning haldamiseks digitaalne platvorm. Füüsilise

-

Hoonete jätkuvus – võimaldatakse multifunktsionaalset

ruumi loomiseks modulaarsete elementide süsteem, mis läh-

kasutust

tub ühelt poolt lihtsusest ja inimmõõtmelisusest ning teiselt

-

Saarele viidavat on võimalik kohapeal taaskasutada

poolt paindlikkusest, demonteeritavusest ning multifunktsio-

-

Läbimõeldud tegevus, mida saarele viiakse ja kuidas

naalsusest.

-

vad konkreetsed lähtepunktid, mis on lahenduse (toolbox’i)
aluseks:
KOGUKOND
-

Meetodid peavad olema kasutatavad ka kogukonnale,
kus puuduvad eriteadmistega inimesed

-

Kogukonna

mõtestatud

tegevus

vajab

haldamiseks
-

Kogukonna

parem

teadlikkus

väärtustest,

jagatud

-

kohapealset

taaskasutust

või

Spontaansed külastused vajavad paindliku lahendust
erinevate stsenaariumite osas (furnituur)

vaja erioskusi ega väga spetsiifilisi tööriistu), kestavad
võimaldavad

Ajutise kasutuse katsetav iseloom võimaldab ümber
mängida loodud tingimusi, nt tuule mõju

Kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema kerged

kaua,

Funktsionaalne paindlikkus - vahekasutuse funktsioonid
ei ole määratud

-

(keerulised transpordiolud), lihtsasti käsitsetavad (ei

-jaamade tüpoloogial, on see loodud põhimõttega, et see

PAINDLIKKUS

Ehitusmaterjalid ja -meetodid põhinevad laialt levinud
tavadel,

-

Kuigi lahenduse aluseks on konkreetne objekt tuletornide ja

-

materjalid, näited
-

seal kasutada efektiivselt

võimalusi

-

-

Inimestele kohapeal tegutsemiseks tingimuste loomine

-

Energia tootmine kohapeal (off-grid)

visioon ja näited moodulite kasutamise võimalustest.
Uurimuse tulemustele põhinev jätkusuutlik vahekasutus ring-

et see oleks disainitud tuleviku jaoks – mis saarele viiakse,

Ilma lõppkasutuse eesmärgita mahajäetud hooned

see jääks sinna maksimaalse kasuteguriga ringlema.

vajavad tingimusi, et võimaldada inimese kohalolekut

Ligipääs on keeruline, mis eeldab, et transporditav
materjal on väike ja kerge

edasi töö praktilises osas, mille eesmärk on luua Keri saarele

emist, et säilitada olemasolevat ja luua ühiseid väärtused nii,

JÄTKUSUUTLIKKUS
-

puhul. Väljapakutud modulaarset süsteemi arendatakse

majanduse printsiipidele tuginevalt otsib innovatiivset lähen-

Demonteeritavus

ümbertöötlemist
SAAR

oleks kasutatav ka teiste mahajäetud hoonete tüpoloogiate

-

Väärtuste säilitamiseks võimalikult vähe olemasolevaid
hooneid ümber ehitada

-

Ruum

ruumis

lahendused

võimaldavad

säilitada

olemasolevaid materiaalseid väärtusi
OLEMASOLEV HOONESTUS
-

Ringmajandusel põhinev mõtlemine

-

Kasutatakse ära olemasolevaid hooneid, materjale

-

Arvestada

olemasolevate

hoonete

potentsiaale

ja

võimalusi
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Joonis 17. Ringmajanduse DISRUPT mudel.
Allikas: (The circularity gap report, 2020)
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DIGITAALNE
PLATVORM

MODULAARNE
SÜSTEEM
Tulevikule mõeldes.
Süsteem on loodud eesmärgiga pakkuda lihtsat lahendust,
mille elemente oleks võimalik kasutada korduvalt. Sellest
tulenevalt on lähtutud nii mõõtude kui ka materjalide valikul.

Digitaalsed tehnoloogiad.
Digitaalne platvorm on loodud eesmärgiga tõsta ühiskonna
üldist teadlikkust ehituspärandi suhtes, hallata konkreetse
kohaga seotud küsimusi ning ka interaktiivselt kasutada
mooduleid.
Olemasoleva kasutamine ja säilitamine.
Moodulite põhieesmärk on võimaldada olemasolevate
hoonete kasutusele võtmist ning seejuures neid säilitades.

Läbimõeldud ärimudel.
Tooteks ei ole mõeldud mitte füüsiline mooduli tootmine, vaid
joonised, mille järgi saab toota raame ning nende elemente
logistiliselt otstarbekas kohas.
Jäätmete kasutus.

Jäätmete kasutus.

Digitaalse platvormi saab kasutada, et hallata materjale ning

Moodulite tootmine kontrollitud tingimustes võimaldab

ideid, kuidas neid kohapeal saaks taaskasutada, et vältida

kasutada tekkivad jäätmeid.

pidevat materjalide juurde viimist.

Joonis 18. Lahenduse põhinemine DISRUPT mudelil.
Autori joonis 2020
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6 DIGITAALNE PLATVORM
20.

sajandi

arhitektuuri

kaardistamise

lõpparuandes

tõdeti, et pärandihoid ei saa seisneda ainult rangetes

ühe kandja säilitamist, et tagada ajaloolise keskkonna

Käesolevas magistritöös on digitaalne platvorm kirjeldatud

püsimise tulevastele põlvkondadele.

idee tasandil. Platvormil on kolm erinevat alajaotust:
üldinformatiivne

muinsuskaitselistes meetmes. Teadlikkus ja väärtustamine

asukoha

spetsiifiline

on märksa efektiivsemad kaitsemeetodid. Need küsimused

Eraldatud asukohtade kogukonnad on füüsiliselt kohal vaid

kasutajakeskkond ning konkreetse modulaarse süsteemi

ei ole spetsiifiliselt XX sajandi arhitektuuri kesksed, vaid

osa ajast. Keri saare kogukonna tegevusi jälgides selgub,

interaktiivne keskkond. Järgnevalt on kirjeldatud nende

puudutavad kogu pärandit ja vajavad laiemat poliitilist ja

et suurem osa kogukondlikust tegevusest toimub tegelikult

eesmärke ning funktsionaalsust.

ühiskondlikku lepet. (Eesti Kunstiakadeemia, 2012)

mujal – enamasti digitaalselt. Seega oleks vaja keskkonda,
kus sellised kogukonnad saaksid oma ideid ja vajadusi
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keskkond,

Samuti on Eesti arhitektuuripoliitika (2002) eesmärk teiste seas

hallata. Teisalt annab selline platvorm võimaluse koguda

süvendada ühiskonna vastutust oma elukeskkonna suhtes,

materjale ning tähelepanekuid ajaloo ja väärtuste kohta

edendades arhitektuurialast kasvatust ning arhitektuuri

ning seda kogukonnaga jagada, et parandada tegevuse

populariseerimist. Ja teiseks, parandada soodustavate

mõtestatust. Teadlikkuse tõstmisega tuleks alustada juba

meetmetega arhitektuuripärandi kui rahvuskultuuri ajaloo

ühiskonna tasandilt.
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TÜPOLOOGIA OTSING

Tuletornid

Tuletornid
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit
anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

KOLHOOSIKESKUS

KÕIK / TÖÖTAVAD / MAHAJÄETUD / AVATUD

TULETORNIDE AJASKAALA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit
anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,

Joonis 19. Informatiivse keskkonna illustratsioon.
Autori joonis 2020

6.1 Informatiivne keskkond
Informatiivne keskkond täidab platvormi kõige laiemat

dusele ja muudele allikatele, kust võimalik lisainformatsiooni

vat ajakohastamist ning läbimõeldud süsteemi, mis võimal-

eesmärki ning on eelkõige mõeldud ühiskonna teadlik-

leida. Eraldi välja toodud üldine kirjandus, arhiivide aadres-

daks näiteid filtreerida nii seisukorra, kui ka muude näitajate

kuse tõstmiseks ehituspärandiga seotud teemadel. Selleks

sid, koduloouurijate andmed jms.

põhjal (potentsiaalid). Oluline osa oleks ka maailma näidete
koondamine seisukorra, märksõnade põhjal.

koondab platvorm tüpoloogia-põhiselt spetsialistide poolt
kirjutatud ülevaatliku materjali, mis on kergesti mõistetav.

Lisafunktsionaalsusena võiks platvorm võimaldada Eestis

Parema ülevaate annavad veel lisatavad graafikud, kaardid

toimuva kaardistamist, nii mahajäetud kohtade kui ka juba

ja fotod (vt joonis 19). Süvitsi uurimiseks on viidatud kirjan-

kasutusse võetud näidete kujul. See eeldab platvormi pide-
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Keri saar

OTSING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
MUUSEUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit
anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

MUUSEUM

PANIPAIK

Virtuaalne muuseum

KÕIK / AJALOOLISED FOTOD / VAJA TEHA / TÄHELEPANEKUD

IDEEDE KOGU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit
anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit,

Joonis 20. Kasutajapõhise keskkonna illustratsioon.
Autori joonis 2020

6.2 Kasutajapõhine keskkond
Kasutajapõhine keskkond on mõeldud konkreetse asukoha-

fotosid. Virtuaalsetest ruumidest muuseum võimaldab kogu-

Kasutajapõhises keskkonnas loodud „andmebaas“ võimal-

ga seotud informatsiooni haldamiseks, et seda nii koondada

da ajaloolisi fotosid, koostada ajajoont, lisada kirjeldusi, al-

dab hilisematel kogukonna liikmetel saada ülevaade senist-

kui ka jagada seotud inimestega (kogukonnaga).

likaid ning panipaik võimaldab kogukonna mõtestatud tege-

est andmetest ning tegevustest ning samas võimaldab ka

vuse jaoks kajastada materjalid jms, mis üle ning selle jaoks

hiljem lõppkasutuse planeerimisel edastada materjali ka

ideede loomine.

näiteks arhitektidele.

Funktsionaalsusest on keskkonnas kaart ning virtuaalsed ruumid. Kaardile on võimalik lisada märksõnu, tähelepanekuid,
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ELEMENDI OTSING

Loo ise ruum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Moodulid
KIRJELDUS. Moodulid on välja töötatud eesmärgiga
luua inimestele vajalikke tingimusi, et aidata mahajäetud
kohti ja hooneid kasutusele võtta nii, et poleks vaja
oluliselt kohapeal materjale töödelda. Teisalt on
süsteemi eesmärk olla paindlik erinevatele muudatustele
ilma oluliste lisaressurssideta ning anda võimalusi ka
alternatiivseteks kasutusteks, kui algsel eesmärgil
materjali enam ei vajata.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. Sed
ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt.

KASUTUSE VÕIMALUSED

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore
magnam aliquam quaerat voluptatem.

Joonis 21. Moodulaarse süsteemi keskkonna illustratsioon.
Autori joonis 2020

6.3 Modulaarse süsteemi keskkond
Modulaarne süsteem pakub välja võimalust kogukonnal ilma

jab paindlikkust olemasolevasse keskkonda lahenduse so-

mused inimese kohalolekuks mahajäetud paigas. Teisalt on

spetsialisti oskusteta luua keskkonda, mis oleks paindlik

bitamine.

süsteemi eesmärk olla paindlik erinevatele muudatustele
ilma oluliste lisaressurssideta ning anda võimalusi ka alter-

erinevate vajaduste suhtes. Modulaarse süsteemi välja arendamine tulenes otseselt magistritöö fookusest eraldatud

Lahenduse eesmärgiks on pakkuda kogukonnale kesk-

natiivseteks kasutusteks, kui algsel eesmärgil materjali enam

paikadele, kuhu ligipääs võib olla keeruline ning kohapeal

konna loomiseks elemente, mida oleks võimalik ilma oluli-

ei vajata.

on limiteeritud võimalused materjali töötlemiseks. Teisalt va-

selt töötlemata kohapeal paindlikult kasutada, et luua tingi-
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Joonis 22. Kontseptsioon.
Autori joonis 2020
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7 MODULAARNE SÜSTEEM
7.1 Kontseptsioon
Erinevate ruumide ja keskkondade ühendamise oluliseks el-

Kogukonna jaoks võimaldab lahendus vastavalt vajadust-

Süsteemi arendamisel on otseselt lähtutud inimesega seotud

emendiks inimese vaatenurgast on uks. Lähtudes lihtsusest,

ele ning finantsilistele ressurssidele loodavaid ruume muu-

mõõtudest ning ajutise vahekasutusega seotud vajadustest,

kus elemendid on samas võimalikult paindlikud, koosneb

ta ning laiendada. Raamid on ettenähtud puitmaterjalist nii

mida uuriti käesoleva töö teoreetilises osas.

loodav keskkond justkui ukseavadest, mille puhul on kasuta-

omaduste poolest, kui ka inimeste üldlevinud oskustest puit-

jal ise võimalik otsustada, milline ava vajab vaadet, läbipää-

materjali lihtsalt töödelda. Puidu kergus on oluline faktor ka

su või hoopis privaatsust (vt. joonis 22). Selline lähenemine

selleks, et süsteemi elemente suudaksid kaks inimest vabalt

võimaldav teha ka osa otsustest või muudatustest kohapeal.

liigutada abivahenditeta.

Uks on üks arhitektuuri põhielemente ning seotud tugev-

Süsteemi aluseks olevat raami võib võrrelda telliskiviga. Tel-

asti inimese mõõtudega. Sellele põhinedes on lahendusel

liskivi põhikasutus on müüri loomisel, kuid see ei piira tellise

nii kontseptuaalselt kui ka mõõtude poolest ajaliselt pikem

kasutamist lennukamate ideede teostuseks. Samamoodi on

perspektiiv, sest ergonoomilisusest tulenevad mõõdud ei ole

võimalik raami kasutada struktuurielemendina karkassis kui

sellises kiires muutumises nagu tehnoloogiaga seotud as-

ka erinevate kogukonna ideede teostuseks.

pektid.
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lVersion

1:100
ERALDISEISEV

LAIENDUS

RUUM RUUMIS

MÖÖBEL

MATERJAL

Joonis 23. Raamide erinevad kasutusastmed.
Allikas: Autori joonis 2020
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7.2 Ruumi loomine
Kuigi modulaarse süsteemi põhieesmärk on luua ruum
ruumis lahendusi, siis paindlikkuse jaoks on oluline võimaldada sama süsteemi kasutada ka hoone laienduse või täiesti eraldiseisva ruumina, kui näiteks olemasolevad hooned on
varisemisohtlikud. Teisalt saab süsteemi kasutada ka eraldi
raami tasandil mööbli või materjalina (vt joonis 23).
Raami kasutamine ruum-ruumis lahendusena võimaldab
ümbritsevas keskkonnas täita erinevaid funktsioone (vt joonis 24). Katmine klaasiga (või ka muu läbipaistva alternatiiviga) võimaldab luua ruumi, milles viibides on oluline osa
ümbritseval ruumil, kuid pakub kaitset keskkonna eest (nt
tuul). Katmata raam ehk ainult struktuur võimaldab luua kontrollitavat keskkonda, kus on vabadus ruumi kasutada vastavalt vajadustele ilma esialgset hoonet rikkumata. Kinnine
ruum aga võimaldab privaatsust või ka esemete peitmist
(panipaik).

Joonis 24. Uue ruumi suhestumine ümbritsevaga.
Autori joonis 2020
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Siinid hinged, trossid

Design for Dissassembly

Joonis 25. Moodulite süsteemi paindlikkuse ajaline raamistik.
Autori joonis 2020
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7.3 Funktsionaalsus
Ajaline paindlikkus. Modulaarse süsteemi eesmärk on pa-

päeval pakkuda korraga 45le inimesele söömiseks kohta või

tavalt ilmaoludele, inimeste arvule, tegevuse iseloomule

kkuda paindlikust erinevates ajalistes raamides. Joonis 25

15 inimesele voodikohta.

või hooajalisele kasutusele. Raamidest loodav ruum saab
olla suletud või avades saada osaks ümbritsevast ruumist.

näitab paindlikkust eraldi raami (ülemine rida) ning ruumi
Paneeli jalad on kaheosalised – lühem osa annab is-

Osade liikuvust saab tekitada lihtsate mehaaniliste vahen-

tumiskõrguse (450 mm) ning pikem osa laua kõrguse (750

ditega kasutades ära raamide kahte erinevat laiust. Näiteks

Lühiajalised strateegiad arvestavad vajadusi seoses erine-

mm). Pinkide üksteise peale kinnitades on võimalik saavuta-

on võimalik kitsamat raami lasta trossidega alla põrandapin-

vate stsenaariumitega, mis sõltuvad inimeste arvust, sünd-

da töötasapinna kõrgus (900 mm). Elemendi lihtsus annab

naks või muuta siinidele ehitatud ruumi asukohta ruumis või

muse iseloomust ning ilmastikuoludest. Pikaajalised stra-

võimaluse kasutada paneeli ka näiteks alternatiivselt külili

selle avatust.

teegiad arvestavad inimeste ja vajaduste muutumisega.

asendis varjeseinana.

(alumine) tasandil.

Ruumi ümberseadistamine. Et raamidest loodud ruumi

Lõppstsenaarium on seotud saare hoonetele lõppfunktsiooni
Raam kui panipaik. Lisaks mööblipaneeli hoiustamisele on

oleks võimalik muuta, on süsteem demonteeritav ehk raamid

raami seintesse ette nähtud augud, mis võimaldavad raame

on ettenähtud kinnitada omavahel mehaaniliste kinnitusva-

Multifunktsionaalne mööblipaneel. Keri saare kasutamise

omavahel kinnitada või toetada riiuliplaate, torusid, nagisid.

henditega, mis ei kahjustaks materjali (kruvid, poldid). Raa-

analüüsist tuleneb erinevate stsenaariumite puhul väga er-

Aukude asukohad lähtuvad võimalusest raame omavahel

mi saab asetada ka horisontaalselt, vajadusel saab kesk-

inev ajutise mööbli vajadus ning samuti vajadus nende

kinnitada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt ning teisalt

seks tugevduseks kasutada vertikaalset riiuliplaati.

hoiustamiseks. Lahenduseks on välja pakutud mööblipaneel,

sellest, et riiuliplaadid saaksid täita ka teisi funktsioone nagu

mida saab kasutada pingina, kaks pinki koos saab kasuta-

istumine, töölaua pikendus. Mõningaid võimalikke variante

Alternatiivsed kasutused. Kui raam pole enam vajalik enam

da voodina ning jalgade pikendamisel lauana. Paneeli saab

näitab joonis 24. Aukude asukohad annavad riiulipindadele

ruumi loomiseks, saab raami kasutada edaspidi mööblina

kokkupanduna riputada raami külge seinaks, mis tähendab,

mõlemat pidi samad kõrgused, seega lihtsustab see raamide

(riiul, voodi) või ka näiteks laste liivakastiks, peenra raamiks

et ajutine mööbel ei vaja spetsiaalset ruumi hoiustamiseks,

kokkupanekut. Raami saab kasutada ka eraldiseisva riiulina.

või võtta raam osadeks ning kasutada puitmaterjali eraldi

või materjalide eluea lõppemisega.

tükkidena.

vaid on jaotatud seintele. Kahel raamil hoiustatavad neli
paneeli võimaldavad istumist vähemalt 12 inimesele, laua

Aukude eesmärk on lihtsustada erinevate variatsioonide

ümber istumist 6 inimesele ning voodikohti kahele inimesele

kasutamist, kuid oluline osa on ka materjalil, et kogukonnal

(vt joonis 23). Seega 90 inimesele mõeldud kontsert vajaks

oleks vastavalt vajadusele ka auke juurde tekitada.

saare peale kokku maksimaalselt 15 raami, kus paneele
võimalik hoiustada. See kogus võimaldab näiteks kohvikute

Ruumi dünaamilisus lähtub vajadusest olla paindlik vas-
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Joonis 26. Raami mahu kasutamine.
Autori joonis 2020
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Joonis 27. Mööblipaneeli kontseptsioon.
Autori joonis 2020
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Joonis 28. Mööblipaneel.
Autori joonis 2020
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Joonis 29. Raami mõõdud.
Autori joonis 2020
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7.4 Tehnilised aspektid
Tootmine ja transport. Süsteemi loomise eesmärk on

Mõõtmed. Raami sisemõõtude aluseks on võetud ukseava

Materjalid. Raam on valmistatud puidust, eelkõige kuna on

moodulite valmistamine kontrollitud oludes, et raamid oleksid

standardne mõõt. Raami enda laius (40 mm) tuleneb

tuttav materjal igaühele. Puit on kerge, lihtsasti töödeldav

täpsed, vastupidavad ning valmistamisel üle jääv materjal

modulaarsusest, et elementi oleks võimalik paigaldada nii

ning sellele on võimalik hiljem uut kasutust leida. Lähtuvalt

saaks uue kasutuse.

horisontaalselt kui ka vertikaalselt (vt joonis 29).

paksusest (40 mm) on struktuurielemendina raam valmistatud
liimkihtpuidust või liimpuitkilbist. Soojustusmaterjali valik

Kompaktse transpordi mõttes on laiad raamid (sügavus 300

Süsteemi eesmärk on erinevate elementide vähesus, et

lähtub eeldusest, et see võib jääda siseruumi poolt katmata

mm) transporditavad eraldi tükkidena, kitsamad (sügavus

vältida segadusi kokkupanekul. See on oluline ka hilisemal

(kui mööblipaneelid eest ära võtta) ning ajutisest kasutusest

150 mm) aga raamidena, et kaitsta juba sisse monteeritud

kasutamisel, kui ei olda esialgse süsteemiga kursis. Ka

ning asukohast lähtuvalt peab materjal olema vastupidav

elemente (uks, aken, soojustus vm) ning lihtsustada

kinnituselemendid peavad olema piisavalt universaalsed

niiskusele. Üheks võimalikuks variandiks on kasutada PIR

kokkupanekut.

ning asendatavad.

soojustusplaati, mida hiljem saab kasutada lõppkasutuse
hoonete soojustamiseks.
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Joonis 30. Kasutamata energia suunamine ruumide kütteks suhtelise niiskuse vähendamiseks.
Autori joonis 2020
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Energia. Kuna eraldatud kohad pole tihti elektrivõrku

Tulenevalt

kasutuse

ajutisest

iseloomust

vajaks

ühendatud ning liitumine on asukoha tõttu liiga kallis või

elektritootmise süsteem kasutajate puudumisel võimekust

võimatu, siis on oluline kohapeal elektrit toota taastuvatest

suunata kasutamata energia ruumide kütteks (vt joonis 30),

allikatest. Seega on raame võimalik kasutada ka kalde all,

et hoida suhtelist niiskust madalamana ning seeläbi aidata

et võimaldada päikesepaneelide integreerimist ja ühtlasi

olemasolevatel konstruktsioonidel paremini säilida.

ka vihmavee kogumist. Olenevalt kaldosa all asuvale
funktsioonile on võimalik päikesepaneelide alusmaterjal
jätta läbipaistvaks, mis võimaldab ruumi valgustamist, millel
muidu näiteks aknad puuduvad (nt kuivkäimla).
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III OSA

KERI SAARE VISIOON

Visiooni eesmärk on pakkuda välja üldised suunised saare funktsionaalsuse parandamiseks ning
tuua võimalikke näiteid hoonete kasutusele võtmiseks eelmises osas välja toodud moodulite süsteemi
põhjal. Visioon loob tervikliku lahenduse kasutades erinevaid muudatusi, mis on ka iseseisvalt
kasutatavad.

III OSA - KERI SAARE VISIOON
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Joonis 31. Keri saare asendiplaan.
Autori joonis 2020
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Joonis 32. Keri saar aastatel 1920 ja 2020.
Autori joonis 2020

8.1 Asendiplaaniline analüüs
Ajalooliselt on saare keskpunkt kogunenud ümber torni

mälestusmärgile ning torni põhjakülg koos sissepääsuga on

Lisaks teoreetilises osas analüüsitud tuultele on saare puhul

ja kõrvalhoone põhjakülje (vt joonis 28). Sinna avanesid

varisenud kivikuhila all. Kunagine keskne osa on praktiliselt

olulised ka vaated. Teekond saarele on osa saare külastusest

hoonete pääsud ja ümber olid ka erinevad väiksemad

täielikult kasutuseta.

ning saarele pääsemiseks tuleb sõita ümber saare. Lageda
Keri saare puhul hoonetel silueti loomisel peamine osa.

abihooned nagu aidad, keldrid jms. Saarel oli keskne
siht, mis viis tornist elumajani ning jätkus maja tagant läbi

Saarele randumine sõltub tuule suunast ning lainetusest.

Lisaks on olulised ka vaated saarel asuvatest hoonetest,

tagahoovi saare läänetipu poole.

Eelmisel sajandil rajatud paadisillad on meri minema uhtunud.

sest ilmastikuolud võivad suure osa ajast nõuda siseruumis

Enim kasutatav koht on praeguse elumaja põhjaküljel, kus

viibimist. Hetkel on vaated tornile vaid kahest peamaja

Saare arengu käigus on kadunud nii keskne siht kui ka

merepõhja profiil vaigistab laineid ning sinna on ehitatud

aknast, mis tähendab, et saare siseruumi ning väliruumi

kunagise tsentri olulisus. Tänapäevaks on elu koondunud

väike paadisild ning ka vintsiga süsteem. Saare idaotsas on

väärtused on väga nõrgalt seotud.

saare teise otsa – uue eluhoone lõunakülge. Kesksele sihile

ka helikopteri maandumisplats.

asub endise eluhoone vundament koos sellele rajatud
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Joonis 33. Saare funktsionaalsete tsoonide ettepanek.
Autori joonis 2020
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8.2 Funktsionaalne tsoneering
Saare funktsionaalse tsoneeringu ettepanek lähtub saare
hetkevajadustest (terrass ja paadisild), ajaloolise tsentri
taastamisest (torni sissepääs) ning tugevale lineaarsusele
alternatiivide leidmisele.
Saare tõmbepunktid on mõtteliselt jaotatud sotsiaalseteks
(elumaja terrass, kultuuriplats) ja esinduslikemaks (sadama
ala ning torni sissepääs). Et vähendada lineaarseid seoseid,
on saare keskosas sotsiaalne kese viidud vastupidiselt
põhjaküljele ning kõik tsoonid on suunatud risti üle saare.
Tsoonid jagunevad kolmeks rombiks (vt. joonis 33), mille
kirjeldamiseks on kasutusele võetud märksõnad elu, kultuur
ja puhkus.
Ümber tuletorni tekib kultuuri tsoon ning ümber praeguse
peamaja elu tsoon. Need tsoonid on saare eri otstes, neid
ühendab saare keskel puhkuse tsoon, kuhu jääb nii saun
kui ka saare põhiline rohelisus. Tekkinud rombid lõppevad
punktides, kus enam edasi hoonestust ei ole. Seal tekivad
alad, kus saab nautida loodust ja vaateid merele.

Joonis 34. Funktsionaalse arengu skeem.
Autori joonis 2020

EHITUSPÄRANDI JÄTKUSUUTLIK VAHEKASUTUS KERI TULEJAAMA NÄITEL

81

82
GSEducationalVersion

EHITUSPÄRANDI JÄTKUSUUTLIK VAHEKASUTUS KERI TULEJAAMA NÄITEL

8.3 Elu tsoon
Saare peamajana on kasutusel elumaja. Hoonest lõunasse

on kaks hotellituba ning raadiotuba (Keri seltsi ruum). Ainsa

oluline hoonele väljapääsu loomine sadama poole, kuna

jääb kogukonna poolt ehitatud terrass, mis on väga

ühisruumina on hoone kirdeosas kultuurituba. Ülejäänud

hetkel tuleb sinna jõudmiseks kõndida ümber terve hoone.

aktiivses kasutuses. Hoonest põhjapoole jääb paadisild,

ruumid on kasutusel söögi, vee, tehnika ja muude vahendite

See on keeruline olukord nii asjade transpordiks kui ka

mis on põhiliseks ligipääsuks saarele ning loob külastajatele

hoiustamiseks.

esmasaabujate tervitamiseks. Samuti on üksainus väljapääs
problemaatiline tugevate tuulte korral kui ust võib olla

esmamulje, kuid peamajal sadama poole väljapääs puudub.
pakkuda

füüsiliselt võimatu avada. Tuulisuse tõttu ei ole otstarbekas

saare tegevustele paindlikkust sõltuvalt inimeste arvust ja

teist ust tekitada samale joonele olemasolevaga, vaid viia ühe

Elumaja. Peamaja on jaotatud neljaks korteriks – kolme-

ilmastikuoludest. Kui saarel on vähe inimesi ja/või ilm on

ruumi võrra nihkesse. Sel juhul tekib sissepääs ühendatud

toalised korterid, milles igas on köök, magamistuba ja

halb, siis pakub peamaja võimalusi majutamiseks kui ka

korterisse ning sissepääsu arhitektuurse markeerimisega

elutuba. Koridori peal on ühised kuivkäimlad. Hoone ehitati

ühise tegevuse jaoks. Ilusa ilma ning inimeste rohkuse korral

on võimalik varjata ka keskteljel asuvaid kuivkäimla aknaid.

1955. aastal koos väikese generaatorhoonega, tegemist on

on terve peamaja ning väike generaatorihoone võimalik

Saarevahi ruum on viidud sissepääsu kõrvale, kust on hea

tüüpprojektidega. Ajaloolised fotod ja hoone plaan vihjavad,

kasutusele võtta majutuseks ning tegevused saavad toimuda

ülevaade sadamale ning saarele saabujatele ning teisalt

et hoone ei ehitatud esialgu elumajaks. Fotodelt on näha,

väliruumis ja saare erinevates hoonetes (vt joonis).

ei kuumene ruum üle nagu praegu juhtub lõunapoolsete

Peamajast läände jääb väike generaatorihoone.

Kontseptsioon.

Elumaja

kontseptsioon

on

pisikeste ruumidega. Lõunapoolsed ruumid aga võimaldavad

et korduvalt on ümber ehitatud korstnaid ning hoone plaan
pole sümmeetriline. Lisaks on hoonel mitteeluhoonelikult

Kontseptsioon näeb ette idapoolsete korterite säilitamist

avardada köögipinda, mis suhestub lisaks uuele ühisruumile

pikad pimedad koridorid ning kõrged laed. Elumaja paremini

kaheks korteriks – lõunapoolne „muuseumkorteriks“, mis

endiselt ka väliterrassiga.

säilinud osa (kagutiib) on nüüdseks kasutusel saarevahtide

kajastab kunagiste tornivahtide eluolu, ning põhjapoolne

tubadena koos ainsa kasutatava köögiga. Hoone teises osas

saaks jääda hotellitiivaks. Läänepoolsed korterid aga

Väike generaatorihoone koosneb kahest ruumist. Väiksem

ühendada paindlikuma ruumilahenduse jaoks. Idapoolsed

on kasutusel kütusehoidlana. Suuremas ruumis asub

toad, kust on hoone ainsad vaated tuletornile, ühendatakse

generaator ning hoiustatavad esemed ja vanakraam.

suureks ruumiks, mida saaks halva ilma korral kasutada

Ettepanek on viia suurem osa tehnikast ja kütusest suurde

ühisalana, suurenenud majutuse vajaduse puhul aga on

generaatorimajja ning jätta vaid väiksem ruum tehnikale.

raamidega võimalik ruumi jaotada väiksemaks.

Suurem ruum saaks suvisel rahvarohkemal ajal olla saarevahi
korteriks. Sel juhul oleks võimalik ka peamaja üritusteks välja

Nii saare kui ka hoone funktsionaalsuse seisukohast on

rentida ning saarevahil oleks suurem privaatsus.
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8.4 Kultuuri tsoon
Vaatamisväärsuse poolest kõige olulisem saarel olev objekt

ka kaks omapärast kollast ala. Hoone fassaad ja osaliselt

puuduvad avatäited ning osaliselt on hõredaks jäänud

on kindlasti tuletorn, mis loob kogu saare identiteedi.

konstruktsioonid vahetati välja 2019. aasta suvel vabatahtlike

ka välislaudis. Hoone on kasutusel hetkel katusealusena,

Kuna

juhtimisel. Samuti lammutati lõunapoolses otsas asunud ait.

kuhu on kuhjatud erinevaid materjale. Paadikuur on samuti

tuletorni

ja

selle

restaureerimisprotsess

on

kõrvalhoone

(sireenihoone)

juba

saanud,

alguse

viilkatusega puithoone, kuid väiksem puukuurist, sisepindala

siis

on 42 m2.

käesolevas töös vaatleme torni kui juba lõppkasutuse

Puukuur ehitati algselt vahetult enne teist maailmasõda, kuid

leidnud restaureeritud objekti. Tornist põhja poole jääb

hävis peagi 1941. aasta põlengus. Pärast sõda kuur taastati

ajalooline kese, kuhu avanevad nii torni kui ka sireenihoone

samas mahus ning ilmselt ka samale vundamendile. Puukuur

Kontseptsioon – kunstikuur. Ruumi põhjapoolsesse otsa

pääsud. Seal asusid ka väiksemad hooned nagu kelder ja

on viilkatusega puitehitis, mille sisepind on ligi 60 m .

on ettepanek moodustada raamidest eraldi ruum, mis

2

ait. Lõuna poole tekkisid ehitised alles paadisilla rajamisega

pakuks kaitset välismõjude eest ning võimaldaks asju

1930ndatel. Keeruliste mereolude tõttu pole seal ükski

Kontseptsioon - ringluskuur. Saare hoonetes on suur osa

hoiustada. Kunstikuuri kasutamisel on võimalik lõunasein

paadisild kaua kestnud.

ruumidest kasutusel lihtsalt panipaigana. Et vabastada

lasta trossidega põranda pikenduseks ning kaks ruumi on

peamajas ruume, võiks puukuuris asuda eraldi panipaik,

omavahel seotud. Uus ruum on kaetud klaasidega, et anda

Üldkontseptsioon. Torni põhjaküljele tekib sissepääsu ala

kus hoiustada tööriistu ja muid vahendeid. Nii turvalisuse kui

edasi paadikuuri keskkonda.

– esinduslikum ning ühtlasi ajalooline kese. Lõunapoolne

ka erineva ruumikasutuse eesmärgil oleks panipaik suletav

osa

suure

ning avatav siinidel liikumisega. Seega oleks kuuris võimalik

Suur generaatorimaja ehitati saarele 1960. aastal, mis

generaatorihoonega (kinomaja). Need hooned on võimalik

teha remonttöid, aga ka käsitööd (saata esemeid taas

asukoha poolest asus kunagise teise elumaja (motoristide

kasutusele võtta erinevate ürituste puhul ning nendevahelist

„ringlusesse“). Selleks ajaks avatakse panipaik ning kuur

maja) kohal. Generaatorihoone taga (idas) on tekitatud

ala kasutada kultuuriplatsina.

muutub tööruumiks. Kui panipaik on suletud, võib seal läbi

küngas, milles on kütusehoidla.

suhestub

rohkem

puu-,

paadikuuri

ja

viia ka teistsuguseid üritusi. Panipaiga katust saab kasutada
Puukuur on tänaseks kõige uuema ja teisalt ka kõige

ka magamisasemena.

veidrama välimusega hoone saarel. Kuuri katus on saadud
annetajatelt ning ühevärviliste paneelide puudusel on katusel

Kontseptsioon. Hoonele on kogukond juba kontseptsiooni
leidnud – kunagine akuruum meenutab ilma anumateta

Kuuri lõunapoolses otsas asunud ait taastada mahuliselt

kinosaali, kuhu ongi viidud projektor, et näidata saarest

varjualusena, et selle katusele integreerida päikesepaneelid,

vändatud erinevaid filme ja videoklippe.

mis võimaldavad toota puu- ja paadikuuri tarbeks elektrit.
Paadikuur on sarnasel puukuurile ehitatud enne sõda, selles
hävinud ning seejärel samas mahus taastatud. Tänaseks
pole kuuri võimalik enam paadikuurina kasutada, sest meri
täidab kuuri merepoolset ala kividega ning on toonud kive ka
kuuri sisse vähendades selle ukseava kõrgust. Paadikuuril
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8.5 Puhkuse tsoon
Puhkuse tsoon on ühendavaks alaks elu ning kultuuri

teadmata. Osaliselt on hoone jäänud ühele fotole, kus

nii päikeseloojangule kui ka -tõusule. Samuti on vaadeldav

tsoonide vahel. Saare kesksel alal asub hoonetest vaid saun,

paistav otsaviil ning merepoolne verandalaadne osa. See

tuletorn. Kuigi saar on ümbritsetud merest, on vetteminek

mida nimetatakse ka Eesti põhjapoolseimaiks töötavaks

foto on nõukogudeaegne ning hoone oli hävinud (ilmselt

problemaatiline (eriti lastele), kuna kivid on libedad, lainetus

saunaks. Saun asus ajalooliselt ülevaatajamaja tagahoovis,

lammutatud) enne 1970ndatel aset leidnud saare pidustusi.

on ohtlik ning põhi läheb kiiresti sügavaks. Võimalik ujumiskoht

sellest tulenevalt on seal alles suured sirelipõõsaste

Ajalugu uurides võib aga eeldada, et hoone oli elamu, kuna

aga asub saunast kaugel. Seega on ettepanek vundamendi

puhmad. Ülevaatajamaja vundament on korrastatud ning

pärast sõda oli üks elamutest hävinud ning praeguse elumaja

veranda osasse ehitada väike bassein, kuhu oleks võimalik

selle keskele on püstitatud mälestusmärk saare läheduses

esialgne funktsioon võis olla midagi muud. Vundamendist

pumbata merevett ning vajadusel ka kütta. Ilma veeta saaks

allakukkunud lennukile. Kunagine oluline osa kesksest sihist

kirde suunas jääb omapärane ristkülikukujuline põõsastunud

seal ka lihtsalt istuda ning nautida vaateid merele, tornile,

on nüüdseks saanud pigem takistuseks. Samuti ei kõneta

ala, sinna viib ka trepp verandalt. Selle omapärane asukoht

päikeseloojangule või -tõusule. Vundamendi põhiosa peale

sellel olev mälestusmärk oluliselt saare külastajaid.

võis tuleneda aia rajamisest tuulte eest hoone varju. Kolmas

aga võimalik rajada klaasidega kaetud raamidest paviljon,

roheala on saare lõunaküljel, kus on juba välja kujunenud

mis võimaldaks olla kaitstud tuule eest, kuid saada osa

koht puhkamiseks ning merele vaatamiseks.

saare võludest.

Kontseptsioon. Tsooni üldine eesmärk on pakkuda olemise

Visiooni eesmärk ei olnud luua saarele konkreetseid

kohti keset saare kõige rohelisemat ala ühendades omavahel

lahendusi, vaid anda saare funktsionaalsusest tulenevad

risti üle saare kolm roheala, pakkudes tuulevarju ja pikniku

sihid ning luua näiteid, mida kogukonnal oleks võimalik edasi

pidamise võimalust.

arendada. Selle haldamiseks oleks oluline osa kogukonna

Keskse tsooni põhjakaldal on säilinud vundament, mille
funktsioon ning ehitise eksisteerimise täpne aeg on

ühisel platvormil
Uus tõmbepunkt on väljapakutud eelpool mainitud säilinud
vundamendile. Asukohaga põhjakaldal on sealt head vaated
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KOKKUVÕTE
Teoreetilise uurimuse põhiväiteks oli, et ehituspärandit aitab

maamärgilisus võimaldas sotsiaalmeedia kanalite põhjal

Teoreetilise

säilitada jätkusuutlik vahekasutus. Probleemiks on laguneva

kaardistada tulejaamaga seotud väärtusi. Kui tuletornid on

vahekasutust võimaldavad paindlikud lahendused, mis ei vaja

ehituspärandi väärtustamine, eriti mis puudutab hilisemat

massiivsed ja ehitustehniliselt keerukad maamärgid, siis

muutmiseks pidevaid ressursse ning pidevad muutuseid ei

pärandit, millega ühiskonnal on veel isiklik seos, kuid

kompleksi teised hooned on hoomatavad ning vaatamata

kahjustaks pärandit. Uuritud printsiipide põhjal on teoreetilise

samas vähene teadlikkus. Sellest tulenevalt oli uurimustöö

tüüpprojektidest on iga kompleks on olnud erinevas ajalises

osa järeldusena välja pakutud kaheosaline lahendus

eesmärgiks selgitada, milline on jätkusuutlik vahekasutus,

muutumises, mis on jätnud meieni unikaalse keskkonna.

võimaldamaks kogukonnal vahekasutada olemasolevaid

mis oma ajutise iseloomu tõttu ei raiskaks ressursse, vaid

Inimese elutegevusega seotud hooned on küll pidevas

hooneid jätkusuutlikult. Esimene osa on digitaalne platvorm,

looks paindliku lahenduse nii vajaduste kui ka võimaluste

muutuses, kuid suuremad ja ratsionaalsemad muudatused

mis keskendub teadlikkuse tõstmisele ning materjalide

poolest ringlevat lahendust.

on siiski toiminud tehnikaga seotud hoonetega. Tehnika

haldamisele, et paremini suunata kogukonna tegevusi.

kiire arengu põhjal võib järeldada, et kõige püsivamad

Uurimus

lahendused põhinevad siiski inimmõõtmelisusel.

teadlikkuse tõstmiseks, sest võimaldab analoogide uurimise ja

Lõppkasutus kui püsiv muudatus vajab ideed koos
finantsiliste,

ajaliste

ja

inimressurssidega,

mida

osa

näitas

uurimusest

tüpoloogilise

selgub,

et

lähenemise

jätkusuutlikku

kasulikkust

võrdlemise põhjal lihtsaid järeldusi teha hoonete iseloomulike

iga

mahajäetud hoone jaoks on keeruline leida. Et lõppkasutus

Mahajäetud hoonete vahekasutuse puhul on vaja tegeleda

ning tüpoloogiale omaste aspektide väärtustamiseks. Teine

oodates hooned edasi ei laguneks, oleks neile siiski vähem

olukorraga laiemalt. Valitud teoreetiline raamistik lähtub

osa on modulaarse süsteemi arendamine, mis võimaldaks

ressursse nõudvat vahekasutust vaja leida. Magistritöö

ringmajanduse põhimõtete kandmisest nii väikesaare kui ka

kogukonna paindlikke vajadusi täita.

praktiliseks osaks valitud Keri saarel on vahekasutuse

hoonete tasandile. Saare tasandil lähtutakse põhimõttest, et

protsess alanud - lagunevad tuletorni kompleksi hooned

kõik, mis saarele tuuakse, oleks läbimõeldult maksimaalselt

Konkreetseid näiteid moodulite kasutusest toodi välja osana

on antud hallata kogukonnale, kes vabatahtlikkuse alusel

pikaaegse kasutatavusega ning leiaks korduvalt kasutust

Keri saare visioonis. Nii platvorm kui ka moodulite süsteemi

üritavad hooneid lappida kiiremini kui need laguneda

ka pärast esialgse funktsiooni kadumist. Saare kasutajate

on võimalik edasi arendada ja realiseerida. Et moodulite

jõuavad. Et selline tegevus oleks mõtestatud ning säilitamise

vajadusi iseloomustab spontaanne inimeste arv, mis eelkõige

süsteem oleks laialdaselt kasutatav, tuleks edasise sammuna

asemel ei hävitaks hooneid, on oluline osa jätkusuutlikust

sõltub ilmast. Keri saare 2019. aasta külastatavuse põhjal

teostada majanduslik analüüs, mis võtaks arvesse lisaks

vahekasutusest ka teadlikkuse tõstmine ehituspärandi ja

koostatud stsenaariumid näitavad vajaduste väga suurt

esialgsele kulule ka ringlusest tulenevat kokkuhoidu ning

selle ajaloo kohta.

kõikumist, mis nõuab saarel kasutatavatelt lahendustelt

keskkonna mõju. Modulaarse süsteemi välja arendamisel

paindlikku olemust nii kasutajate arvu kui ka tegevuste suhtes.

on tähtsad põhimõõdud, et võimaldada esialgse idee

Töö laiem eesmärk oli leida lahendus, mida saaks kasutada

Sõltuvalt muutuste ajalisest määratlusest kasutada erinevaid

toimivust ning edasiarenduste ühilduvust. Selle jaoks oleks

eraldatud paikades asuvate erinevate mahajäetud hoonete

paindlikkust võimaldavaid võtteid. Paindlikkuse aluseks

vajalik prototüübi loomine ning kasutuskogemuse analüüs,

puhul. Selleks on valitud tüpoloogia-põhine lähenemine,

on läbi mõeldud projekteerimine. Lühikeses ajaraamis

mille põhjal saaks ka teada, mis maani on modulaarsus ja

mis võimaldaks katta suure hulga hooneid ja samas anda

toimuvad muudatused eeldava osade liigutatavust. Pikemas

paindlikkus vajalikud ja kõige efektiivsemad.

ülevaatlikku infot võrreldes hoonet teiste sama tüpoloogia

perspektiivis toimuvad muudatusi võimaldab elementide

esindajatega. Antud töös valitud tulejaama tüpoloogia

lahti monteeritavus ning lõppvõimalusena materjalideks

Kuigi ajaloolised hooned nõuavad üksikasjalikku lähenemist,

võimaldas mitmekülgset analüüsi tänu oma pidevale arengule

jaotamine, et neid uuesti kasutada või kohapeal utiliseerida.

vajavad asulavälised objektid suuremat üldist tähelepanu,

läbi ajaloo, funktsioonide rohkusele ning keerukale asukohale.

Olemasolevate hoonete jätkuvuse eesmärgil vaadeldakse

et võimaldada nende vahekasutust ning seeläbi säilimist

Kuigi tegemist on küllaltki spetsiifilise tüpoloogiaga, on

lahendusi ruum ruumis kontseptsioonina.

järgmistele põlvedele, kelle jaoks on nende ajaline väärtus

Eestis säilinud mitukümmend tulejaama kompleksi. Tuletorni

juba suurem.
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