
 

Arhitektuurikonkurss "Minu unistuste kodutänav" 

VORMISTAMISE ABI 

Konkursitöö koosneb visuaalsest materjalist (2-4 A4 lehte joonistena või max A3 mõõdus 

makett),  seletuskirjast (kuni üks A4) ja nimekaardist.  

Visuaalne materjal on Sinu kujundatud kodutänava plaanid ja vaated. Mõtle sellele, milline 

on tänavaruum, mis kutsub mängule, huvitatele kohtumistele ja tegevustele terve päeva 

jooksul. Ootame koolinoorte ideid ja mõtteid selle kohta, milline on üks lapsesõbralik ja 

inimmõõtmeline tänavaruum. Kas hea kodutänav on selline, kus maja ees pargivad nii ema 

kui isa auto või hoopis ema, isa, õe ja venna jalgrattad ja ruumi on ka sõbra omale?  

Kas kodutänav võiks samal ajal olla ka mänguplats? Kas tänaval oleks tore mängida palli ja 

kõksida sulkat? Kas kodumaja ees võiks kasvada õuna- ja kirsipuud?  Mida saaks õues teha 

erinevatel aastaaegadel; kas tegevused tänavaruumis muutuvad hommikusel ja õhtusel ajal?   

Milline peaks olema tänavaruumi liigendatus eagruppide lõikes? Näiteks, kas noored vajavad 

õues oma ruumi? Mis teeb teie kodutänava eriliseks ja silmapaistvaks? Lase oma mõtetel 

vabalt lennata! Samas pööra tähelepanu sellele, et kodutänav ei oleks liiga ühekülgne ning 

sellele, et tänavaruum vajab ka hooldamist, et see püsiks korras ja ilusana. Joonistele oleks 

hea joonistada ka inimesi, et mõista, kui suur või väike on hoovis paiknev. Kujutletav 

kodutänav ei pea olema konkreetselt Sinu praeguse kodu juurde kuuluv ala, see võib olla ka 

täiesti välja mõeldud. 

  

Mõned näited:  

 

http://www.capitolhillseattle.com/2014/05/chs-community-post-parklets-creating-mini-spaces-for-community/140330-conceptual-

design-sketch-small-1/ 
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    http://www.bellisimoinc.com/projects/jessup-farm-artisan-village 

 

 

     http://milestoneimports.com/porphyry-paving-and-toronto-design-innovations/ 
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           http://landarchs.com/wp-content/uploads/2014/12/Street-furniture.jpg 

 

Seletuskiri on Sinu kavandatud kodutänava kirjeldus. Kujutle, et sul ei ole jooniseid ja 

skeemi, on ainult tore nägemus ühest mõnusast tänavaruumist, millest saad vaid kirja teel 

rääkida. Proovi alustuseks öelda oma idee ühe lausega. Mis on sinu nägemuse peamine 

tuum?  Pea meeles, et seletuskiri ei ole ühe- või kahelauseline jutt. See kirjeldab lahti kogu 

tegevuse visuaalsel materjalil ning aitab žüriil ja teistel tööde vaatajatel aru saada, milliseid 

mõtteid ja unistusi soovib autor oma võistlustööga edasi anda. Julgustame õpetajaid 

ainetevahelisele koostööle – näiteks võib seletuskirja vabalt koostada ka emakeele tunnis.  

Jätka üldisema kirjeldusega. Kas Sinu kodutänav asub linnas, maal või hoopis mõnes 

erilises kohas? Kirjuta meile, mis Sinu kodutänavat iseloomustab. Kas tänavaruumis on 

kasutatud rohkem looduslikke või tehismaterjale? Soovitame mõelda, millistele 

liikumisviisidele on tänav kavandatud. Seejärel kirjelda just Sinu jaoks olulisi detaile, mida 

kindlasti soovid enda unistuste kodutänaval näha. Kui mõne mõtte kohta on Sinu jooniste 

hulgas olemas täpne pilt, viita sellele (näiteks nii: vt joonis nr. 2. Pea siis meeles oma 

jooniste juurde ka numbrid märkida!). Seletuskirja võid kirjutada nii käsitsi kui arvutiga (aga 

ära ka sellele oma nime märgi, vaid kirjuta sinna oma konkursitöö märgusõna) ja kui see 

mitte kuidagi ühele lehele ei mahu, siis jätka kirjutamist uuel lehel, jättes paberi tagumise 

külje tühjaks. 

Visuaalse materjali ja seletuskirja võid teha nii käsitsi kui arvutiga. Pea kinni konkursi 

anonüümsuse reeglist - oma nime ei tohi Sa joonistele ja maketile märkida. Kirjuta selle 

asemel oma konkursitöö märksõna. Märksõna on lühike ja lihtne ühest või paarist sõnast 

koosnev vabalt valitud nimi, mis iseloomustab tööd kõige paremini. Märksõna tuleb märkida 

igale joonisele ja seletuskirjale, samuti nimekaardile. 
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Nimekaart on lihtsalt eraldi paberileht, millel on kirjas: 

– konkursitöö märksõna 

– töö autori(te) nimed, klass ja kool (juhul kui töö tehakse huvikoolis, palume siiski märkida 

peale klassi, kus õpilane tavakoolis käib) 

– juhendaja nimi (kui tööl oli juhendaja) ja amet  

– kontaktandmed (mõlema autori ja juhendaja meiliaadress ja telefoninumber) 

 

Kui töö valmis, leia üks suur ümbrik, kuhu A4 formaadis joonised ja seletuskiri ilma kokku 

murdmata sisse mahuvad. Enne, kui ümbriku sulged, kontrolli, kas seal on: 

 joonised (kaks kuni neli A4 lehte) või makett (max A3 formaat) 

 seletuskiri (kuni üks A4 leht) 

 nimekaart 

 NB! Jälgi, ega seletuskirja ja ühegi joonise peal ei ole Sinu nime 

 

NB! Nimekaarti ei ole vaja lisaks eraldi ümbrikusse panna. Ühest koolist saadetavad tööd 

palume saata ühes või vajadusel mitmes ümbrikus, kus ühe töö materjalid on ühendatud 

tavalise kirjaklambriga. Kõiki töid eraldi ümbrikutesse ei ole tarvis panna! 

 

Kui kõik on korras, varusta ümbrik meie aadressiga ja pane posti! 

Koolinoorte arhitektuurikonkurss MINU UNISTUSTE KODUTÄNAV  

MTÜ Linnalabor 

Telliskivi 60A-209 

10412 Tallinn 

Konkursitöö esitamise tähtaeg on esmaspäev, 31. oktoober 2016 (viimane postitamise 

kuupäev). NB! Soovitame saadetavast tööst teha enne saatmist igaks juhuks koopia. 
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NIMEKAART 

Konkursitöö märksõna: .......................................................................................................................... 

Töö autori(d): ......................................................................................................................................... 

Klass ja kool: ........................................................................................................................................... 

Kontaktandmed (e-mail ja telefon): ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Juhendaja nimi ja amet: ........................................................................................................................ 

Juhendaja kontaktandmed: ................................................................................................................... 


