
Antud projekti raames, üritasime pargi kujundamisel 
keskenduda vaimsele rahule. Luues keskkonna, mis aitaks 
inimestel taanduda linnamürast ja pakkuda rahu, vaheldust 
ning meelelahutust. Park jaguneb väikesteks osadeks, 
mis on eraldatud kõnniteedega. Kogu ala võiks olla 
ümberkujundatud jaapani stiilile sarnase haljastusega koos 
mitmete väikeste tiigilaadsete veekogudega. 

Kaarsilla äärest alustades saab alguse puidust laudteega 
promenaad, mis asuks suures osas jõe kohal. Osa 
promenaadist on ka allapoole süvistatud ning seda katab 
liivane rannaala. Promenaadilt ulatub kaugemale mitu 
paadisilda, mis on mõeldud ainult jalutamiseks. Rannast 
sõidutee poole liikudes jõuab ringikujulise istumisalani, kus 
on kaks pikka kaarekujulist betoonist pinki ning nende vahel 
asub vaike tiik ja purskkaev. Sellest üle tee asub suurtest 
kiviplokkidest tehiskosk, mis moodustaks teisele poolele suure 
tehiskünka. 

Kosega ümbruses on veel väiksemaid veekogusid ja künkaid 
ning palju jaapani stiilis haljastust, mis kutsuksid inimesi näiteks 
pikniku korraldama või loodust nautima. 

Pargi keskelt läheb läbi kõnnitee, mille keskel on väike 
kaladega tiik, mis on silla kaudu ületatav. Sellest teest 
järgmisel alal on põhirõhk suurel tehiskünkal/tehismäel, mille 
peal on istumise ja jalutamise võimalused. Mäe/künka teisel 
pool on sissepääsu võimalus mäe/künka sisemusse, kus asub 
avalik näituste ja ürituste saal. 

Liikudes aina Kaarsillale lähemale, asuvad seal üksteise 
lähedal kaks hoonet mis on eraldatud kõnniteega. Ühelpool 
kõnniteed asub joogakeskus koos väikse veekogu ja tiheda 
haljastusega ning teisel pool asub hoone, milles paiknevad 
restoran ja kohvik koos väliterrassiga. Selle hoone lähedal 
asub ka skatepargiala.
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ldee. Otsustasime luua pargi mis sobiks igale vanusele, ning 
pakuks vaimset rahu kõigile. Pargi keskkond aitab luua 
rahutunnet ning eemalduda kiirest linnaelust.

Tegevused. Promenaad võimaldab ilusaid jalutuskäike mööda 
jõeäärt ning ei takista kokkupuudet veega. Park võimaldab 
pakkuda nii füüsilisi kui ka vaimseid tegevusi (joogakeskus, 
näituste ja ürituste saal, skatepark, restoran ja  kohvik).

Materjalid, elemendid. Materjalidena on kasutatud palju 
betooni (kõnniteed, hooned, pingid/istumisalad, osaliselt 
ka paadisillad, skatepark, kosk) ning puitu (promenaad, 
paadisillad, sillad, terrassid, laudteed jne). Hoonete 
fassaadide puhul on ka kasutatud lisaks eelnevalt mainitud 
materjalidele ka klaasi. Alal on mitmeid valgusteid, mis on 
eripikkused madalad betoonist postid ja töötavad osaliselt 
päikeseenergial. Projektis on kasutatud rohkel betooni, sest 
antud materjal on kompromissitu ning jätab esteetiliselt lihtsa 
ja heleda mulje.
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Haljastus. Parki on plaanis istutada jaapani stiilis haljastust 
(aiad, kiviktaimlad, soolopuud ja mitmed veekogud). 
Olemasolevat haljastust on plaanis osaliselt säilitada, et 
tekitada puudemasse teatud kohtadesse ja takistada 
liiklusmüra. Promenaadi äär on plaanis puudest hõrendada, 
et mitte varjata vaadet jõele.

            
Žürii kommentaar: Selles töös on palju ideid, antud alale 
võibolla isegi natuke liiga palju. Põhjalikult on tegeletud 
pargiga, aga pargi ja jõe sidumisega mitte eriti. Kui palju 
olemasolevast pargist alles jääb ja kuivõrd on see väärtus?  
Hindame ideerikkust, samas leiame, et park ise on ka väärtus, 
ei ole vaja kõike uueks teha.
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