
Kuna ümberringi on kõik pigem neutraalsetes värvides, soovisin tuua 
linna natuke rohkem värvi. Minu Linnahalli katusemaastiku iseloomustab 

kõige paremini hea tuju. Soovisin luua sellise keskkonna, kus kõigil oleks 
hea ja rõõmus olemine.

Soovisin tuua ka natuke rohkem mere 
elemente katusemaastikule ning 
valmistasin  veest inspireeritud 
skulptuuri (vt. joonis 8), millel on ka 
valgustus.

Materjalid
Linnahalli katusemaastikul on kasutatud nii palju looduslikke materjale 
kui võimalik, näiteks on taimed istutatud puust kastidesse. Vahvad 
lambid (vt joonis 5) ja varikatus (vt joonis 3) on tehtud klaasist, et 
tekitada õhulist ja avarat atmosfääri.

Haljastus 
Haljastust on katusemaastikul väga palju. Puud, igal ajal õitsevad lilled 
ning isegi mõned põõsad. Arvan, et haljastus seob katusemaastiku 
kokku loodusega ning see tekitab värske ning vabama tunde.

Tegevused 

Klaasist katuste ning 
lageda taeva alla on 
pandud erinevate 
suurustega toole, pinke 
ja laudu (vt joonis 4). 
Kõiki istumiskohti saab 
liigutada nii nagu soovi 
on, laudu saab ka kokku 
panna, kui oled näiteks 
suuremas seltskonnas. 
Seal on tore lõunatada, 
raamatut lugeda või 
sõprade ja perega koos 
aega veeta.

Valgustus
Puude ümber on sätitud tulukesed (vt 
joonis 2), et kui õhtupoole linnahalli 
katusel jalutada on kõik ilusasti 
valgustatud ning kaunis. Kogu valgustus 
on varustatud hämaruse anduritega ja 
süttivad siis kui väljas hämarduma 
hakkab ja kustuvad siis kui õues juba 
piisavalt valgust on. See aitab kokku 
hoida elektrikulu.

Tegevused 
Linnahalli katuseterrassil on kõigil võimalik vaadata ilusat 
merd, saabuvaid ja mööduvaid laevu, ning Tallinna 
rannajoont ka läbi kiikrite (vt. joonis 7), mis on asetatud 
täpselt Linnahalli keskele. Noored saavad vahvate tulede 
keskel, lillepeenardes või treppide peal huvitavaid ja 
värvilisi pilte teha. Samuti on jäetud ruumi erinevateks 
huvitavateks tegevusteks. Näiteks lastel on ruumi ringi 
joosta või keksumängu mängida. 

Žürii kommentaar:
Tegemist on rõõmsa ja helge lahendusega. Arhitektuurselt 
läbimõeldud ja graafiliselt kandvad joonised, kuid vähe ideid. 
Peamine idee kindlasti toimiv ilusal suvel. Meeldib klaaspaviljoni 
idee, mis loob tuule eest mõnusad taskud. Värvitud Linnahalli 
astmed on väga tore mõte - haarab poeetiliselt ja arhitektuurselt. 
Värviline mööbel on samuti läbimõeldud.


