
Kiviõli on linn Ida-Virumaal. Tuntud on see 
koht just oma tuhamäe poolest. Seda on ka 
imiteeritud just selles projektis - nii pargis, 
kui ka mänguplatsil. Eesmärgiks oli teha 
linna atraktiivsem keskkond nii noortele 
kui ka eakatemele. 

Park on tihedalt täis istutatud taimi ja puid, 
et tekitada tunne nagu läheks rännakule 
läbi metsa ning see on mõeldud rohkem 
looduse nautimiseks ja aja maha 
võtmiseks. Metsas on väiksed künkad, mis 
imiteerivad tuhamäge. 

Mänguplatsil on kaks korvpalliplatsi, kuna 
kohalikel oli soov näha rohkem 
spordiüritusi.

Väiksemas majas toimuvad näitused. Üks 
sein on kõigile tänavakunsti tegemiseks, 
teised kaks on kunstnike tööde 
näitamiseks. Suuremas majas on 
külastuskeskus, kus saab korraldada 
erinevaid üritusi. 
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Park

Käänulised teed viivad pargi 
keskele, kus on ring, mille sees on 
suur puu. Radade ümbruse künklik 
maastik imiteerib tuhamägesid. 
Tihedalt on istutatud puid ja 
põõsaid.

Parki on paigutatud katustega 
pingid, mis pakuvad kaitset päikse 
ja vihma eest.

Turg ja näitus

Väiksemas majas toimuvad näitused. Üks 
sein on kõigile tänavakunsti tegemiseks, 
teised kaks on kunstnike tööde näitamiseks. 
Maja sisesein on klaasist, et luua ühtsem 
keskond sisehooviga.

Suuremas majas on turg. Nii sisehoovis kui 
ka väjas saab kaupu osta või müüa. 
Sisehoovis on puhkeala pinkidega.

Töö paneb rõhku looduskeskkonnale, mis on 
sümpaatne, sest tegeleme ju inimtekkelise 
keskkonna kahandamisega. Eri materjalidest 
ja funktsiooniga künkad on tore idee, mis 
seostub hästi tuhamägedega. Väga kaunilt ja 
selgelt vormistatud töö. Künkad ja ruum – 
maastikumäng – ruumil on tähenduslik seos 
muu keskkonnaga

Nõus, looduskeskkonnale rõhumine. Fookus 
maastiku rajamisel. Üks minu lemmiktöid, mis 
oli rahulikult lahendatud ja pole üledisainitud 
/projekteeritud /mõeldud. Kõigele on ruumi 
jäetud ja kõik klappis. Maastiku mõttes parim. 
Väga tasakaalus lahendus sise- ja väliruumi 
osas. Palju pinke ja väike detail, et need on 
katusega, annab kindlasti meie kliimas juurde 
ja on näha, et on detailselt mõeldud. 

Nõustun eelöelduga, maastikuliselt meeldis 
kõige rohkem ja sideme otsimine Kiviõliga. 
Täiesti töötaks ka puhtalt idee, miks 
maastikuvallidega ja haljastusega tegeleda. 
See nö pargilik osa, turufunktsioon. Kriitiliselt 
– kas lahenduseks on Kiviõli puhul kõige 
õigem koht, aga tõesti selge ja klaar. 

Mänguplats

Kahe korvpalliplatsiga mänguplats, kuhu on asetatud 
atraktsioonidega mäed. Need on samast materjalist, mis 
ülejäänud mänguplats, et lapsed sinna peale saaksid 
ronida. Mäed on sarnased pargis leiduvatega.

Allesjääv maja on kaetud ronitamedega, et rohkem 
keskkonda sulanduda.
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