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Meie võistlustöö idee on luua eriilmeline ala, kus oleksid erinevad 
ajaveetmisvõimalused nii lastele kui täiskasvanutele. Eesmärk on 
pakkuda igas vanuses inimestele tegevust vabas õhus, aktiveerida 
mahajäänud Linnahalli ümbrust ja luua sinna uus põnev linnaruum. 
Arhitektuuris püüame omavahel siduda Linnahalli, Kalamaja ja Telliskivi 
piirkonda. Sooviksime, et selle ala leiaksid lisaks turistidele üles ka 
kohalikud elanikud, kellele see peamiselt on mõeldud. Meie lahendus 
soovib palju säilitada olemasolevat ja luua Linnahalli peale nö „uus kiht“, 
mis annab alale uue mõtte ja funktsiooni. Meie ideed iseloomustaks 
mitmekülgsus, ala aktiveerimine kohvikute, töökohtade ja vabaõhu 
ujumisalaga, tihe kasutus aastaringselt ja ligipääsetavus. Sooviksime 

säilitada suure osa tänavakunstist, mis on just Linnahallile iseloomulik. 
Samuti oleks seal kaldteed, mis võimaldaks kasutada ala ka vankrite, 
rataste ja ratastooliga. Meie lahenduses on peamiste materjalidena 
kasutusel puit- ja kivikatendid, huvitava kujuga istumismoodulid, palju 
erinevat haljastust (puud ja põõsagrupid), kummikattega laste 
mänguplats, omanäolised kohvikud/söögikohad,  avatud ujumiskeskus, 
mis aktiveeriks ala aastaringselt ja palju muud.

Meie võistlustöö on jagatud 3 erinevasse ossa - merepoolne elamusteala, 
keskne tegevusala ja linnapoolne pargiala. Kogu Linnahalli katusemaastik 
on mõeldud vabaks liiklemiseks ja kõigile kasutamiseks. 

Žürii kommentaar:
Tööd kannab selle värskus ja mängulisus. Vabamalt on mõeldud 
funktsioonide ja elementide peale - töö kontseptsiooni ja teostusega on 
lustitud. Lahendus on realistlik, skaala on arusaadav. Töö tugevus on 
kindlasti ranna-ala ja basseini kasutamine. Selles ruumis tahaks 
jalutada! Kontseptsiooni suureks plussiks onv, et ruumi ja selle 
funktsioone on võimalik igal suvel uuesti leiutada - loodud on elus ruum! 

Töö on ehk skemaatilisem kui võiks ja jäänud liialt ikoonide tasemele, 
oleks soovinud näha rohkem disaini.

Põhja-Tallinna Valitsuse kommentaar:
Konteiner paistis silma  eelkõige vormistuse ja katuse erinevate alade 
liigendatuse tõttu.

Pargiala. Parklapoolset alumist ala iseloomustab 
rohelus, alal on pinke ja haljastust, koht kus on 
hea jalutada ja niisama aega viita. Platsil on 
erikujulised pingid ja murukattega tõstetud 
pikniku- ja murualad. Samuti leidub seal 
väiksemaid taimi ja puid, mis loovad hubase ja 
looduslähedase keskkonna. Pargialal on kaetud 
erivärvilise kivikatendiga.

Merepoolne ala on mõeldud veemõnudeks ja ajaviiteks mere 
ääres. Sarnaselt Helsingi kesklinnas asuva Allas avatud 
veekeskusega, oleks ka Linnahalli juures kõikidele inimestele 
mõeldud sooja veega bassein ning eraldi merevee bassein 
koos päevitusalaga olemasoleva hooneosa katusel. 
Olemasolevat hoonet saab kasutada riietus-, kohviku- ja 
saunaruumidena. Talvel on basseini asemel uisuplats koos 
uisulaenutusega. Lisaks ka riietusruumid, mis on 
tehtud konteinerist ja wc ning saunad, mis 
samuti konteineritest. Platvormi otstes on 
otse sissepääs merre - sobilik tali-
suplejatele ning hiljem saab saunas 
üles soojeneda. Ala on kaetud 
peamiselt puitkatendiga, seal asub ka pinke ja 
muud inventari.

Keskne tegevusala
Linnahalli katuse kõige kõrgemal alal asuvad 
erinevateks tegevusteks mõeldud kohad. 
Vasakul pool (Kalaranna suunas) asub lastele 
suur mänguväljak erinevate atraktsioonidega 
(liumäed, võrkpüramiid, batuudid jne). 
Mänguplatsil on kummikatend.

Keskne tegevusala
Katuse keskelt läheb kaks pikka promenaadi, kus 
ühel pool jalutades on kiiged (skeemil mängu- 
platsi kõrval) ja teisel pool põnevad udupursk- 
kaevud, mis on õhtusel ajal ka valgustatud. Seda 
ala iseloomustab kivikatend. 

Paremal küljel on 
kohvikute ja söögikohtade 
ala, kus on taaskasutatud ja 
ümberehitatud 
merekonteinerid. 
Kohvikute alal domineerib 
samuti puitkatend.

Kasvuhoone 
ja murukatus

Kohvik 
ja restoran Töökoht SaunMängutuba

IDEELAHENDUS
Meie lahenduse põhimotiiv on taaskasutatud merekonteinerid, mida võib leida igalt poolt katusealalt ja 
mida saab erinevateks otstarveteks kasutada
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