
Minu idee oli teha seni suhteliselt raske välimusega Linnahalli 
katusealast kutsuv ja armas koht, kuhu tullakse veetma oma vaba aega nii 
pere ja sõpradega kui ka üksinda. 

Maastiku mõte oleks tekitada võimalikult palju võimalusi, kuidas värskes 
õhus aega veeta. 

Žürii kommentaar:
Pakutud idee on väikeseid nutikaid lahendusi täis, näiteks liuväli või 
alternatiivlahendus platvormile. Praegusele karmile ja võrdlemisi igavale 
platsile on toodud rohelust ja uusi funktsioone. Töö jääb veidi üldiseks. 
Peamine mulje on ideede kollaažist, kuid puudub läbiv süžee. Teisalt on 
mõnikord mingile üldisele tasemele pidama jäämine oskus omaette! Siin töös 
on midagi, millelt on edasiminekuruumi erinevatele ideedele.

Ülemine (merepoolne) ala
Edasi liikudes jõuab külastaja restoranide ja 
poodide (kaubanduse) alani. Kunagine 
purskkaev on plaanis katta klaasiga nii, et 
see oleks samal tasandil ülejäänud platsiga. 
Selle peal asuvad restoranide ja kohvikute 
istumiskohad, kust külastajad saavad 
vaadata ja kuulata, kuidas vesi jalge all 
vuliseb. Alumised hooneosad on mõeldud 
kasutamiseks restoranide ja poeruumidena, 
kui ilm ei võimalda õues istumist.

Alumine osa
Linna poolt tulles ja üle promenaadi mere 
suunas liikudes jääb esimesena ette park. 
Pargi eesmärk on tekitada rahulik meeleolu. Sealne loodus oleks 
natuke metsikum ning maastik - reljeefne. Läbi pargi minnes, 
jalutaks inimesed mööda kruusateed. Pargi alal on plaanitud 
paigaldada puidust pargipingid ja piknikulauad (piknikulaudade 
kõrval on kavandatud väikesed söegrillid). 

Peale pargi läbimist viib trepp 
ülesse. Trepi ääres on liumägi, 
kust nii suured kui ka 
väikesed alla võivad lasta. 
Enne tipu jõudmist asub kahe 
treppi vahel väike muruga 
kaetud terrass, kus suvel 
tegutseb miniloomaaed. 
Samal tasandil ümbritseb 
hoonet terrass, millel 
kasvavad igihaljad põõsad ja 
sarapuud ning kogu terrassi 
ulatuses lookleb väike oja.

Paljude treppide tõttu on liikumispuudega inimestel keeruline ringi liikuda. 
Nende jaoks on kavandatud kaks lifti. Esimese liftiga pääseb hoone seest välikino 
alale (viimase astme alla), kust saab edasi liikuda oma eelistatud alale. Teine lift 
asub parkla kõrval ja sellega pääseb pargi alale.

Projekteeritud kompleks pakub erinevaid puhkevõimalusi linna elanikele ja 
külastajatele ning rikastab Tallinna linnaruumi.

Keskmine osa – paremal
Paremal ääres on kavandatud 
päevitamisala. Selle pinnas on 
kaetud beeži betooniga ja 
mööbel (päevitustoolid) 
puidust. Platsile on 
projekteeritud kolm 
purskkaevu, mis on kavandatud 
sujuva süvendina. 
Purskkaevude funktsioon on 
disaini element ja atraktsioon, 
kus end kuuma ilmaga maha 
jahutada. Päevitustoolid on 
suunatud purskkaevude poole 
ja nende vahel asuvad puidust 
lillepotid kõrrelistega.
Kolme platsi eristavad 
üksteisest kaks kõnniteed, mis 
viivad trepi ja liumägede juurde. 
Mõlema tee keskele on 
kavandatud pikliku kujuga 
veesilm.

Keskmine osa – vasakul
Kõrgeimal tasandil asub vasakul küljel 
kogukonnaaed, kuhu saavad need, kes end 
kirja panevad, rajada oma väikest peenra. 
Peenarde ümbrust katab kruus ja peenrad 
on kavandatud maapinnast veidi kõrgemale 
ning ääristatud puiduga. Kogukonnaaia 
idee on tingitud olukorrast, et 
ümbruskonnas on hetkel hakanud kerkima 
uus elamisrajoon, kus peamine õuetaimede 
kasvatamise võimalus on rõdu.

Keskmine osa – keskel
Kogukonnaaiast paremale ehk tasandi keskele jääb 
välikino. Päeval saab seda ala kasutada näiteks 
vabas õhus loengute pidamiseks või erinevate 
ürituste jaoks. Õhtul toimiks ala välikino või 
ürituste korraldamise kohana. Kinolina jääb platsil 
mere poole ja istumiskohad asetsevad ekraani 
vastas neljal tasandil. Esimesest kolmanda 
tasandini on istumiseks kott-toolid ja puidust 
lamamistoolid. Neljandal tasandil on aga paaride 
pesad. Need on punutud pallikujulised korvid, mis 
on seest pehmed ja avatud kinolina suunas.


