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Meil oli suur soov teha midagi unikaalset, ilusat ja kordumatut,
soov muuta parki mugavaks ja toredaks kõigile. Me tahtsime,
et Tartu linnas oleks veel üks koht, kuhu kõik sooviksid minna
ja seal aega veeta. Meie arvates see koht peab olema
kaasaegne, põnev ja loodussõbralik. Meid innustasid Jaapani
kultuuri ja disaini põhimõtted.
Noortele ja lastele me tegime lahtise mänguväljaku liivapinnal
peaaegu jõe ääres ning suure klaasist mängumaja (kaart
nr.1), kus oleksid erinevad liumäed, batuudid, ronimisalad jms.
Täiskasvanutele on olemas pikk spordirada jõe ääres ja ilus
“armastuse” allee kena valgustusega. Vanematel inimestel
on hea võimalus jalutada jõe ääres ja pargis, kus on palju
mugavaid istumiskohti ilusa vaatega. Samuti turistidele ja
külalistele on palju vaatamisväärsusi.
Jõeäärsed tegevused suvel on peaaegu piiramatud.
Jõe ääres on lai ja pikk spordirada, mis sobib nii tavaliseks
jalutamiseks kui ka spordi tegemiseks.

Spordiraja kõrval on puidust päevitamise ala mugavate
lamamistoolidega ja selle kõrval ilus betoonist tehtud pargiosa
(kaart nr. 2).
Samuti ümmargused puidust ringikujulised kõnniteed mille
peal saab jalutada ja olla lähemal veele. Pargi ühes otsas
on vee peale paigutatud puidust ujumisplats, kus asuvad ka
lamamistoolid. Üks suurimatest pargi väärtustest on suur sild
(kaart nr. 2). See asub vee kohal umbes 15 meetri kõrgusel.
Selle peal võib näha ilusat linna päeval ja õhtul. Talvel
inimesed saavad jalutada pargis ja jõe ääres ning nautida
ilusaid veesolevaid valgustatud purskkaevusid. Klaasist
mängumaja samamoodi on valgustatud öösel.
Materjalidena me kasutasime nii loodusmaterjale (puit, kivi)
kui ka tehismaterjale (klaas, betoon, asfalt). Me tahtsime
ühendada loodust kaasaegsete tegevustega. Enamus, mis
asub jõe ääres on puidust, peale spordiraja, mis oleks kaetud
asfaldiga.
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Me oleme loodussõbralikud ja sellega seoses me tahame,
et pargis oleks ka palju puid, põõsaid, lilli ja muru. Spordiraja
kõrvale ja parki oleksid istutatud uued puud. Meil on suur soov,
et keegi saaks Tartu pargi eest ka hoolitseda. Mõtlesime, et
kõrval asuvad koolid ja lasteaiad saaksid pargi hoolitsemisest
osa saada. Selleks nad saaksid oma pargi piirkonna (kaardi
peal on tähistatud võimalikud piiralad), mille eest nad saaksid
ise hoolt kanda ning esialgu ise istutada puid, lilli, põõsaid.
Aga miks mitte ka väikest aeda kastides. Meie arvates selline
tegevus peaks kasvatama lastes iseseisvust, hoolitsemisoskusi
ja mõistmist, et meid ümbritsevat loodust peab kaitsma ja
hoidma.

Žürii kommentaar: Selles töös on osatud ideid olemasoleva
pargiga hästi siduda, seda on väärtustatud. Väikesed
jõepealsed sekkumised on ruumiliselt mõjusad, samas
minimalistlikud. Läbi nende on omavahel hästi kokku seotud
jõgi ja park. Küsimusi tekitas mänguväljaku paigutamine
hoonesse. Pakutav spordiraja lahendus on pargi mõõtkava
arvesse võttes veidi üledimensioneeritud.
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