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Minu projekti idee on pakkuda erinevaid 
ajaviitetegevusi tekitades seeläbi 
keelekümblus Kiviõli linna eri rahvustest 
elanike vahel. Tegevusi leidub nii õues kui 
ka siseruumides ning iga vanusegrupp 
leiab endale sobiva ala. 

Lastele olen mõelnud ronimisala, 
täiskasvanud saavad valida erinevate 
sportimisvõimaluste ning külastuskeskuse 
külastamise vahel ning vanurid saavad 
aega viita pargis ning peenarde vahel. 

Olen mõelnud turistidele ja kohalikele. 
Turistid saaksid uudistada 
külastuskeskuses nautides kunsti, tutvudes 
Eesti kultuuri ning Kiviõli ajalooga. 
Kohalikud saavad panustada kogukonna 
aiamaa loomisesse, kuulata kontserte ning 
viita aega pargis. Kogu ala ja hooned on 
avatud aastaringselt, seal hulgas ka 
bassein, mida talveperioodil 
soojendatakse.

Projektis säilitan suure osa looduslikke 
elemente, muutes seda atraktiivsemaks 
ronimisala, isemoodi istumisala ja 
terrassidega ning huvitava haljastusega. 
Arhitektuuris on segatud kokku nii Kiviõli 
ajalooline kaevandus- teemaatiline – kui ka 
kaasaegne stiil. 

Materjalidena on kasutuses peamiselt 
klaas, kivi ja metall. Maapind jääb kogu ala 
ulatuses tasapinnaliseks. Kummkatendist 
teerajad on mugavad nii jalgratturitele, kes 
saavad pargist läbi sõita, kui ka kõndijatele. 
Teerajad on valgustatud torudest tehtud 
lampidega ning teerada ise annab pimedas 
helendava efekti. 
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Ronimisala koos pinkidega

• mitmetasandiline
• valmistatud metallist
• Viru kaevandusest pärit elemendid
• eri raskusastmetega rajad
• iga raja lõpus on liugtoru
• pikad looklevad pingid, mille peal  
  saab ka pikutada

Kogukonna aiamaa 

• troopikamaja taga on kogukonna
  aed, kus elanikud saavad ühiselt
  taimi kasvatada

Külastuskeskus

• info Eesti kultuuri ning Kiviõli ajaloo kohta
• keelekümblust toetavad tekstid ja mängud
• saalid näituste, konverentside ja töötubade jaoks
• terrassiga kohvik
• meenepood
• auru- ja leilisaun ning bassein
• tualetid

Sportimisvõimalused

• välijõusaal
• staadion
• dushi- ja riietusruumid
• tualetid
• aastaringselt kasutuses olev neljarajaline
   bassein nii lastele kui ka täiskasvanutele

Idapoolsem park

• klaasist troopikamaja eksootiliste
  taimedega
• valgustatud teerajad haruldaste
  puude, põõsaste ja taimedega

Ronimisala on steampunk stiilis Valgustatud teerajad Kogukonna aiamaa 

MÄNGU-KÜMBLUS

Väga põhjalikult läbi mõeldud ja tekstis 
kirjeldatud töö, aitäh. Kena idee vaadata 
ruumi kui keelekümbluse tünni, see annab 
tööle tugeva karakteri ja selge fookuse. Tekst 
on hästi isikupärane ja annavad ideed 
paremini edasi kui referentspildid.

Vormistuslikult ühe teise tööga sarnane, kas 
on sõbrad või on üks inimene esitanud kaks 
tööd. Professionaalne, hästi palju viiteid. 

Meeldisid pigem tööd, mis ise uusi lahendusi 
pakkusid. Aga selge ja klaar lahendus. Võib 
jälle küsida – välibassein näiteks – kuidas 
seostub kahanemisega. Võib olla ka 
mängulisust – nt steam punk - sellega oleks 
ehk isegi võinud natuke põhjalikumalt 
tegeleda. Kui meil on kahanemine, tööstusest 
tekkinud ülejäägid – torud, 
konstruktsioonitükid – kuidagi neid 

taaskasutustes ära kasutada. Edasiarendus 
on sees.

Kogukonna temaatika jäi silma – aga 
tegevuste osas kas ehk on natuke palju? 
Kogukonnaaed – paneelmajade elanikele 
suurepärane idee. Läbimõeldult ilmselt ka 
toimiks. Kohalikele kindlasti väärtus 
linnaruumis.
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