
Minu plaan kujutab endast Linnahalli muutmist ohtra rohelusega ööpäev 
läbi avatud vabaaja veetmise piirkonnaks, kus on olemas võimalused teha 
sporti ja nautida kultuuri ning kulinaariat.  Samuti on hoonest kujunenud 
oluline koht helikopteri transpordis. Plaani puhul  on eeskuju saadud 

erinevatest katuselahendustest üle kogu maailma ja lähtutud on ka 
tänapäevasest nullenergia/energiasäästlikust printsiibist.  Eeskuju on 
võetud eri loomelinnakutest Eestis, täpsemalt, piirkondade 
arhitektuurilisest pärandist ja rekonstrueerimisest ajaviitekohaks.

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.

TSOON 1: Linnapoolsed trepid ja platvorm
Tasandi  äärtesse  on juurde ehitatud kõrgendatud 
jalutusplatvormid istumiseks ja vaatamisväärsuste imetlemiseks. 
lga platvormi lõpus on lava, kus saab korraldada avatud 
arutelusid. Platvormi sisemised küljed on kavandatud 
kunstinäitustele. Tasandi keskel on madal bassein ja 
rohekassinistes toonides keraamiliste plaatidega kaetud 
silindrid. Põhjas on ööreziimiga valgustus.

TSOON 3: Meelelahutus ja söögikohad
Lava ja raamatukogu. Raamatukogu on 
klaaspaneelidest, et kasutada ära 
maksimaalselt päevavalgust. 
Raamatukogu ees on lugemis- 
lõõgastumisplats koos murulapiga. 
Korrus kõrgemal on paarikümne 
istekohaga lava, kus saab korraldada 
kontserte ja avalikke esinemisi. 
Galeriid ja kohvikud (vt. joonis 1). 
Tsooni ümbritsevatele, kahele 
kõrgendatud käigurajale tulevad 
ristkülikukujulised taimeklumbid. 

TSOON 4: Aiad ja kunstikorrused
Mänguväljak erinevate 
atraktsioonidega, sobilik alates 3. 
eluaastast. Kaks madalat tiigikest, mis 
on omavahel seotud väikese ojakesega. 
Talviti saab tiikidele jääkaane peale 
lasta ja seal uisutada. Mõlemat 
veekogu ümbritseb väike metsatukk ja 
ühendava ojakese koha peal on tükike 
Jaapani aeda.

TSOON 2: Spordipiirkond
Peamine sportimise ala - valgustatud 
jooksurada, mida saab kasutada öösiti 
ja talvel suusarajana. Kahe väljakuga 
tenniseplats ja korvpalliplats koos 
tribüünide, valgustuse, snäkiputka ja 
abiruumiga. Palliplatside juures on ka 
kergtreeninguks mõeldud välijõusaal 
koos riietus- ruumiga. Natuke maad 
edasi on päikesepaneelide ja velo-
trenažööridega varustatud pisike 
elektrijaam, kus külastajad saavad ise 
elektrit toota. Edasi tuleb skatepark, 
mida on võimalik talvel kasutada lume-
lauaga sõitmiseks ja rasketreeninguks 
mõeldud jõusaal (vt joonis 3). Tsoon on 
haljastatud puude-põõsaste, ronitaimede ning ohtrate 
pikniku- ja istekohtadega, lisaks asuvad seal privaatsus-
karbid ehk helikindlad istumiskohad raamatu lugemiseks 
või privaatsemaks jutuajamiseks. 

Haljastus
Keskmise suurusega puud - kased, lepad, õunapuud, 
kirsipuud, noored tammed ja pärnad ning sarapuud. 
Põõsad - elupuu, põõsasmaran, harilik kukerpuu, 
kibuvits, sõstar ja tikrilised. Sõnajalad - laiuvad- ja 
maarjasõnajalad. Lilled - sinililled, ülased, 
kullerkupud, pääsusilmad ja nurmenukud. 
Ronitaimed - luuderohi, humal, harilik maavits. 
Taimed lillepeenardel - elupuu kääbusvormid, 
tulbid, astrid, roosid, moonid, krookused vm taimed.

Vesi ja sellega seotud probleemid
Katusele tehtav haljastus imab endasse enamiku 
vihmaveest, mis muidu hakkaks katusest läbi 
tungima. Veekogudes olev vesi on sinna pumbatud. 
Välja vahetatav vesi läbib kerge puhastuse ja seda 
saab kasutada WCs loputusveena ja 
keskküttesüsteemides. Hülgebasseini vesi on 
reguleeritud vastavalt hüljeste vajadustele ja tuleb 
avalikust veesüsteemist.

Elekter ja valgustus
Katusel olevaid atraktsioone 
varustavad elektriga päikesepaneelid, 
mis on paigutatud kas suuremate 
üksustena või eraldi katuste peale. Jalgteede 
valgustid on väiksemat sorti tänavalambid, mis 
oma kujunduse poolest sulanduvad hästi 
keskkonda. Kunstigalerii, purskkaevud, veekogud 
on integreeritud öövalgustusega. Palliväljakute 
juurde on paigaldatud prožektorid, mis saavad 
toidet päikesepaneelidest.

Ligipääsetavus ja transport
Peatreppidele on juurde  ehitatud 
kaldteed, väiksemad trepid on 
tervenisti kaldteede vastu välja 
vahetatud. Elektritõukeratta ja 
jalgrattalaenutus.

TSOON 5: Hülged ja Helikopter
Helikopteri maandumisplats, kust saab 
korraldada kopterituure Tallinna kohal 
või toimetada reisijaid üle lahe Soome. 
Hülge- bassein koos hüljeste lamamis 
platsi, purskkaevu ja söötmis kohaga. 
Bassein on koduks kohalikele 
Läänemere liikidele, keda lisaks 
hooldajatele saavad toita ka külastajad 
(hüljestele on tagatud ligipääs basseinist 
vabasse loodusesse). Puhke- ja vaatlus- 
kohad kõrgendatud jalutus- 
platvormidele. Mõlemal pool on 
istekohad, mere pool vaatluspikksilmad.

Joonis 1

Tsoon 1 väljanägemine linna 
poolt vaadatuna

Joonis 2  

Joonis 3  Tsoon 2. Täpsustatud ülevaade 
spordialast (pealtvaade)


