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Projekti “Terav pliiats” idee on luua meeldiv keskkond, kus
produktiivselt aega veeta. Nimi terav pliiats ei viita mitte
keskkonna välimusele, vaid just sellele õhkkonnale, kus
sünnivad uued ideed ning kus toimub inimestevaheline
koostöö.
Koostöö kõige suurepärasem näide looduses on mesilased.
Suur parv tegutseb vahetpidamata ühiste eesmärkide
nimel. Mesilastega seondub nende koostöö järel valminud
mesilaskärjed, mis kujult on kuusnurksed. Koostööle viitavalt on
meie projektis nii korvpalliväljak (vaade 1) kui ka loenguplats
ülesehitatud samuti kuusnurgale viitaval kujul.
Koostööga kaasneb ka koos olemine. Selle aspekti
suurendamiseks vähendasime teeradu, mille tagajärjel toimub
inimeste teekondade ristumine. Selleks lisasime ka voolavad
kahetasandilised teed (vaade 3). Teerajad on läbitavad
nii ülevalt kui ka alt mööda eksisteerivaid radu. Turvalisuse
huvides on kõrgendatud teerajad ääristatud piiretega.
Teeradade alumisest osast oleme loonud varjualused,
millele tuuletakistiteks elektriline klaas. See klaas kasutaks
päikeseenergiat. Sellele klaasile oleme mõelnud kuvada

nii õhu- kui ka veetemperatuuri, tuulekiirust ning kellaaega
koos kuupäevaga. Neid seinu on võimalik kasutada ka
reklaamseintena, mis oleks keskkonnasõbralikum variant.

keras viibivat inimest. Maksimaalselt mahutavad need 3
täiskasvanut. Kera on mõnus paik, kus mõtiskleda, puhata
närve, võtta aeg maha.

Koos olemiseks on püstitatud ka korvpalliväljak (vaade
1). Mängida saavad seal kõik kellel huvi. Suurepärane
võimalus oleks seal kohalikel väikeklubidel pidada kohtumisi.
Korvpalliväljakust saab talvel uisuplats. Eriline oleks see
uisuplats selle poolest, et pensionärid saaksid uisuringide
vahel jalga puhata istudes väljakuäärsetele tribüünidele.
Kuna jää ulatub tribüünideni ei pea nendeni jõudmiseks uiske
eemaldama.

Meile on väga oluline loodussõbra lik lähenemine. See
on ka suur põhjus, miks otsustasime veeäärse ala jätta
atraktsioonideta - et säilitada selle looduslikkus parimal
võimalikul viisil. Selleks, et inimesi loodusele lähemale tuua,
loodust mitte kahjustades, tõstsime veeäärset ala ühest kohast
(kaardil märgitud x), kus on võimalik pidada piknikku nautides
kõrgemalt ulatuvat vaadet Emajõele. Roheluse säilimine
pargis on meile väga tähtis. Tribüünid korvpalliväljakul ning
loenguplatsil on valminud taaskasutatud puitmaterjalidest
ning neid ümbritseb õrna UV kaitsega klaas, et kuulajad,
vaatajad päikesepistet ei saaks. Klaasi on kasutatud ka sellel
eesmärgil, et mitte tekitada parki seinu, eraldada inimesi
üksteisest. Tartu on heade mõtete linn, kuhu on vaja rohkem
kohti, kus just need, inimestele olulised ideed sünniksid. Terav
pliiats võiks olla üks nendest.

Produktiivsele koos olemisele viitavalt on pargis loenguplats,
kus on võimalik pidada loenguid varieeruva suurusega
seltskonnale. Lootus oleks, et ka lähedal asuv ülikool meie
platsi kasutama hakkaks.
Oluline on tänapäeva kiires maailmas meile ka privaatsuse
säilimine. Selleks otstarbeks on võimalik leida pargist kerad
(vaade 2). Kera on valmistatud taaskasutatud puitmaterjalist
nii seest kui väljast. Selle seinad on müra summutavad,
mistõttu ei sega nende asukoht autoteede läheduses
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Žürii kommentaar: Töö eristub huvitava mitmetasandilise
jalgteede võrgustikuga. Silma jäi pargi jaotamine suuremateks
ja väiksemateks privaatseteks ruumideks (helikindlad kerad).
Tugev jätkusuutlik kuvand – jõeäär on jäetud looduslikuks,
kasutatud valgusenergiat ja tähelepanu pööratud
materjalide taaskasutusele. Plaanilahendus ei ole hoolimata
väga heast vormistusest veenev ega haaku töös toodud
heade ideedega.
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