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Üldkontseptsioon. Minu idee lähtub Tartu nooruslikust ja
boheemlaslikust õhkkonnast ja näeb ette uue loomealaÜlejõe loomelinnaku kavandamist võistlusalale. Nii nagu
uued loomealad tärkavad väikestest ümberkorraldustest ja
kasvavad hiljem aina suuremaks, nii näeb ka minu lahendus
ette paindlikke algatusi, mis võivad aja jooksul kasvada palju
suuremaks. Ülejõe loomelinnak saaks alguse Kaarsilla juurest
ja areneks edasi võistlusalale. Ülejõe ajalooline hoonestus
võistlusalal on hävinenud, kuid selle asemel, et ala uuesti
hoonestada on plaan hoopis tuua uued hoonestuselemendid
läbi taaskasutuse. Mis sobiks jõe äärde paremini kui vanad
(mere)konteinerid ja jõepraamid?
Konteinerid hakkavad tööle kui LEGO-klotsid, mida saab
ümber paigutada, lisada, üksteise peale/külge/kõrvale
panna jne. Vanad jõepraamid ja pargased on plaan tuua
uue loomelinnaku äärde jõe peale ja muuta nad rohelisteks
linnaaedadeks, kus kohalikud kogukonnad, üliõpilased jt
saaksid taimi kasvatada. Nii saavad vanad tööstuselemendid
uue tähenduse ja funktsiooni.

Esialgu areneks ala tänavatoidurestoranide, kohvikute,
väikeste poodide jne näol, kuid tulevikus võiks vanu
konteinereid kasutada ka idufirmade kontoriruumideks,
juuksuri- ja ilusalongideks, fitness-ruumideks ja miks mitte
kunagi ka tudengite elamuteks, kellele üks konteiner oleks
sobiliku suurusega ühikaruum paiknedes Tartu parimas
asukohas.
Tegevused. Loomeala ühenduslüliks on lai ja avar
kergliiklustee, mille ääres on ühel pool taaskasutatud
konteinerid koos kohvikute, tänavatoidurestoranide,
disainipoodide, kontorite jms ning jõe pool vanade
jõepraamide peale tehtud linnaaiad söödavate- ja
ilutaimede kasvatamiseks. Konteinerid võiks olla erineva
paigutusega, mõned suuremad, teised väiksemad, erinevates
konfiguratsioonides, üksteise peal, kõrval, moodustades
gruppe jne. Nende vahel võiks olla terrassid ja istumiskohad,
mis võimaldaksid inimestel suhelda, nautida päikest ja
vaadata inimesi.
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Jõepraamil olevad linnaaiad oleks plaanis anda vabalt
kasutamiseks lähedalasuvatele kogukondadele, ülikooli
üliõpilastele või ka uutele kohvikutele, kes saaksid seal
kasvatada sobilikke taimi. Nii propageeriksid nad kõige
ehedamal moel ühistegevust ja mõjuksid keskkonnale
positiivselt.
Kõik jõepraamid ei pea olema haljastatud, mõni neist võib
olla tulevikus ka kaetud liivaga - sobilik rannamõnusid nautima
või ka võrkpalli mängimiseks. Teised jällegi kohad, kus võiksid
asuda ka mõned suuremad restoranid, öölokaalid vms.
Aktiivsed tegevused oleks esialgu kavandatud peamiselt
Kaarsilla juurde, et tekiks aktiivne ja elav linnaruum, mis juba
kaugelt kutsuks oma meluga ja toidulõhnadega külastama.
Edasi tuleksid pausidena sisse ka mõned haljasalad koos
lisategevustega nt pinksi mängimiseks ja miks mitte tulevikus
ka rulapargiks. Loomelinnak areneks omasoodu edasi,
mida rohkem erinevaid ideid, seda mitmekülgsemaks ja
atraktiivsemaks ta kasvaks.

Materjalid ja detailid. Minu põhiidee on taaskasutus, mis
oleks positiivse mõjuga keskkonnale. Nii saaks kasutada
vanu konteinereid erineval otstarbel, lõigates nende sisse
aknad ja uksed, värvides ja andes neile uue funktsiooni.
Sama idee oleks ka vanade jõepraamide osas, mis samuti
saaksid aedade näol uue funktsiooni ja mida ei oleks vaja
lammutada. Taaskasutuse idee võiks minna edasi ka kogu
ala mööblilahendusse ja muude väikevormide kujundusse
kui see on võimalik. Kergliiklustee peaks olema piisavalt lai ja
avar, mis võimaldab lisaks jalakäijatele ka rattaga mugavalt
liigelda. See võiks olla tehtud nt suurtest kiviplaatidest, mis
moodustaksid ka mustreid. Selleks tuleks loobuda praegusest
haljastatud jõeäärest, et valgus ja avarus pääseks ligi.
Hubasuse toomiseks ja loomelinnaku ala valgustamiseks
pimeda ajal, võiks rippuda nii kergliiklustee ning konteinerite
juures, pargialal kui ka jõepraamidel mitmed valgusketid. Nii
oleksid nad positiivseks kumaks juba kaugelt ja kutsuksid oma
sooja ja hubase valgusega külastama ka õhtusel ajal.
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Hooajalisus. Linnaaiandust oleks võimalik rakendada
varakevadest hilissügiseni, kuid kõik muud atraktsioonid ja
kohvikud võiksid olla kasutusel aastaringselt. Kindlasti saaks
alale tuua hooajale iseloomulikke tegevusi - uisutamist ja
lumeskulptuuride tegemist talvel, rannamõnude nautimist ja
sportimisvõimalusi suveperioodil. Aastaringselt paistab Ülejõe
kaldale päike, mis juba eos loob kogu alale positiivse ja
päikselise meeleolu.

Žürii kommentaar: Selles töös on väga hästi tabatud ajastu
vaimu. Ülejõe loomelinnaku lähenemine on arusaadav
ja mitmetasandiline. Kontseptsiooni ruumi etapilisest
arendamisest on hästi tajutud, see on lahendus, mida saaks
hakata kohe looma. Lahendust annab edukalt rajada osade
kaupa - ala toimib ka siis kui näiteks ainult veerand on valmis.
Kergesti edasiarendatav ja hästi paindlik lahendus. Toredaks
leiuks on ujuvad aiad, mis seovad jõeäärega, tekib küsimus,
et miks seda juba tehtud ei ole! Lahendus on kaasaegne ja
delikaatne. Tegeleb uute lisandustega ja jätab olemasoleva
haljasala käsitlemata.
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