
Minu projekti idee põhineb avaliku ruumi odavalt loomisel, mis on 
huvipakkuv erinevas vanuses ja erinevate huvidega inimestele. Paljude 
inimeste jaoks ei ole katus avalik koht - seal elavad tuvid ja vihmase 
ilmaga voolab vesi - ja ongi kõik. Tegelikult, paljudes Lääneriikides on 
ehitiste ja elamute katused avatud inimeste jaoks. Minu projekt peab 

muutma ühiskonna eelarvamust ja näitab, et katus ei pea olema tühi ega 
lihtinimestele kinnine koht. Sellest saigi töö oma nime.

Minu eesmärk oli selles, et rajada huvitav koht kõikides vanustes 
inimestele, mis oleks kõlblik ka eakatele ja puudega inimestele ning 
jalakäijatele koos titevankritega.

Mere ääres (vt nr. 1) saavad puhata pered lastega ja noorte seltskonnad, siin on 
võimalik korraldada piknikke nii muru peal, kui ka laua taga.

Mina kasutan suurt hulka looduslikke ehitusmaterjale, sest 
kompimismeel on paljudele inimestele tähtis, eriti lastele, kes veel 
uurivad maailma väga põhjalikult. Seetõttu mänguväljakutel on 
kasutatud eriti palju erinevaid materjale - veest roostese metallini. 
Kunstmaterjale ma kasutasin minimaalselt.

“Rõdude" peal (vt nr. 3) asuvad 
juurviljaaiad,  kus inimesed saavad 
ise oma taimi istutada ja neid jälgida. 
See pakub head võimalust koolidele 
ja  lasteaedadele seal läbi viia  
loodusõpetuse ja  bioloogiatunde, 
kuna Linnahalli lähedal asuvad 
Kalamaja Lasteaed, Gustav Adolfi 
Gümnaasium, Tallinna Juudi Kool jne. 
Lisaks, siin saab korraldada ka 
meistrikursused täiskasvanutele, 
kellele meeldib taimi kasvatada ja 
kellel pole oma juurviljaaeda. 

Žürii kommentaar: 
Töö graafiline tase on kõrge, plakatilik. Oma loogika ja selge 
presenteerimine. Mida vähemaga oskad oma idee välja öelda seda 
parem. Sisu osa jäi vajaka ja plaan on teostamata. Meeldiv on 
näha, et väärtustatud on ajaloolist - tähelepanu on pööratud 
Linnahalli struktuurile, detailidest kasutatud olemasolevaid lampe. 
Üldistusoskus on hea. 

Katusel (vt nr. 5) on võimalik 
istuda vaikuses puudevarjus 
ning tutvuda Linnahalli 
ajalooga sinna paigutatud 
infotahvlite kaudu. 

Minu projekti järgi on piirkond hästi haljastatud. Minu arvates pole 
kesklinnas nii palju haljasalasid, ja Linnahall saaks kaasa aidata selle 
probleemi lahendamisele. Taimede rohkus teeb ruumi hubasemaks, kus 
saab puhata linnas valdavate hallide värvide pärast.

Trepid (vt nr. 4) on 
varustatud laste ja nende 
vanemate jaoks.  Siin on 
olemas mitmesugused 
mänguväljakud väiksematele 
ja suurematele lastele.

Linnahalli ees asuv väljak (vt nr. 6) on mõeldud noortele, seal on 
lauatenniselauad ja vaba ruum, kus saab ühisüritusi pidada.

On taasavatud 
kohvik (vt nr. 2), mis 
tegutses enne 
Linnahalli maha 
jätmist. 


