
Rulapark

Mänguplats

Kohvik

park

Istumismoodulid

Kogukonna- 
aed

Puhkeala

Skulptuuride 
park

Kohvik

Labürint

Botaanikaaed

Laste 
mänguala

Rulapark

Purskkaev

Vaate-
platvorm 

Murukatend

Põõsagrupid

Skulptuuride asukohad      

Vesi   

Puu

Peenkillustik

Betoon

Kivikatend

Kummkatend

Klaasist botaanikaaed

Legend

Antud projekt pakub erinevaid võimalusi ajaviiteks igas vanuses inimestele. 
Alates lastest, kes vajavad aktiivseid tegevusi kuni vanuriteni, kes 
armastavad rahu ja vaikust. Põhiliseks ideeks on leida tasakaal aktiivsete 
tegevuste ja rahuliku puhkuse vahel, fookuses on jätkusuutlik eluviis, kus 
on rõhku pandud kogukonnale. Selleks on planeeritud kolm erinevat ala: 
Linnapoolne osa, Keskne ala ja Merepoolne osa. 

Linnahalli katusemaastik seob omavahel vanemat ja nooremat põlvkonda, 
tuttavaid ja võõraid, on üritatud luua tasakaal aktiivsete ja meelt 
lahutavate ning harivate vabaaja tegevuste vahel. 

Lo
re

m
 

Katusemaastikule on mõeldud rohkelt rohelust – rohelised istumistrepid, 
kogukonnaaed, botaanikaaed, viljapuud ja lillepeenrad ning muruala osad 
treppidel. Ala mõjuks mingil määral ka tervendava kohana, kus saab vaimu 
turgutada. Taimed teadaolevalt aitavad stressi leevendamisel, lisaks ka 
merevaade ja värske õhk. 

Palju on looklevaid ja lainetavaid pinke ja teisi väikevorme, mis sobiksid 
mereideega. Valgustus peaks olema hubane ja madal (madalate postide 
peal või katendis). Botaanikaaed oleks valgustatud õhtupimeduses ja 
mõjuks justkui majakana, mis kutsuks ala külastama ka õhtupimeduses.

Žürii kommentaar:
Töös on funktsioonidest hea valik, erinevaid huvigruppe ühendavad 
punktid-tsentrumid - veemäng, labürint - mis peaks inimesed käima panema. 
Kahjuks puudub läbiv kujundus ja lugu, mis on viinud erinevate ideede 
ladustamiseni. Sellele vaatama on aru saada, et autor on materjalist üle olnud.

Linnapoolne osa
Linnahalli katuse alumine osa, 
mida inimesed esimesena näevad, 
on suhteliselt rahulik, kuid samas põnev ala. 
Seal võiks asuda vahelduvate näitustega 
skulptuuride park, kus kunst aegajalt vaheldub, 
toimuvad üritused ja näitused. Skulptuurid 
võiksid ideaalis olla sellised, mida saab vaadata, 
katsuda ja isegi seal peal ronida. Selle ala 
keskel on madalatest igihaljastest põõsastest 
piklik labürint. Noortele rulluiskude, rula ja 
jalgratta armastajatele on ajaviiteks suur 
rulapark parempoolse parkla asemel. See on 
tehtud betoonist, et sobiks kokku Linnahalli 
arhitektuuriga.

Keskne ala
Katusemaastiku 
tähelepanuväärseim ala on 
Linnahalli keskmine osa. Selle ala 
fookuseks on kaheosaline klaas- 
paviljonidest botaanikaaed täis 
eksootilisi taimi, liblikaid ja 
kahepaikseid. Botaanikaaed oleks 
sarnane kasvuhoonele – seal 
oleks oma ökosüsteem, mis 
võimaldaks inimestel külastada 
troopilist metsa igal aastaajal. 
Põnev ja hariv tegevus sobib nii 
lastele kui ka vanematele 
inimestele. Ala keskel oleks suur 
kogukonnaaed kohalikele 
aktiivsetele linnakodanikele, kes 
sooviksid linna aiandust 
arendada. Seal kõrval asuks 
omakorda kohvik ja laste 
mänguväljak. Kohvik aitaks ala 
veelgi aktiviseerida ja taime- 
kasvatust populariseerida ning 
mänguväljakul saaksid olla lapsed 
tegevuses. Miks mitte, ei võiks 
kohvik kuuluda samuti 
kogukonnale, kes enda 
kasvatatud taime kohapeal 
söögiks teeks.

Merepoolne osa
Edasi trepist alla mere poole minnes, 
satuvad inimesed pikale promenaadile, 
kus allosas vuliseb purskkaev, mis seal 
ka ajalooliselt oli. Lisaks asuvad seal 
pingid, kus saab näiteks lugeda, vestelda 
või lihtsalt jalgu puhata. See on 
katusemaastiku parimate vaadetega ala, 
kust saab nautida päikeseloojanguid ja 
merevaateid. Promenaadi lõpus on veel 
ümmargused vaateplatvormid, millel 
seistes võib ette kujutada, et viibid 
laeva pardal kerge tuule käes. 
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