Kiviõli Agoraa on nii Lüganuse valla
elanikele, külalistele mujalt Eestist kui
ka turistidele välismaalt ideaalne
multifunktsionaalsete võimalustega
kogunemiskoht. Nagu juba nimi ütleb,
täidab Kiviõli Agoraa sarnast
funktsiooni nagu omal ajal vanas
Kreekas vabade kodanike, rahva-,
kohtu- ja sõjaväekogunemispaigad.
Mina näen seda paika kui aastaringi
kasutatavat ala, kus tänapäeva
inimesed igast vanusest saavad osa
võtta erinevatest sotsiaalsetest
tegevustest või vastupidiselt – otsivad
puhkamiseks huvitavat paika, kus olla.
Materjalide koha pealt domineerib
ruumi pigem looduslike elementide
nagu puit ja kivi kasutus. Tehismaterjale
leidub enim lastemänguväljakul.
Platsi läbival teerajal on kasutatud
munakivi ja klaasi.

1 Suurt rolli hõlmab endas võimalus külalisi nii Eestist kui
välismaalt paremini majutada, sest rajatud on puidust
sauna- ja majutushoone, mis selle võimalikuks teeb.
Saunade olemasolu lisab rajatud hoonele võimalusi
pakkuda inimestele spaalikku lõõgastumist. Samuti
elab palju Kiviõli elanikke kortermajades ning seetõttu
võimaldab sauna- ja majutushoone suurepäraselt ka
korterites elavatele inimestele argipäevast vahelduseks
just saunamõnusid nautida.

Iga turumajakese küljes ripub
erinevaid amplililli või asuvad
majakeste ees potililled
(vt vaade 2).

Sauna ja majutuse interjöör on inspireeritud
koopaseinadest (vt vaade 1), sest Kiviõli on enim tuntud
just põlevkivikaevanduste ja -mägede tõttu.

Vaade 2
3 Kohalikele noortele on tähtis hoida tegevuses turumajakeste juures
asuvat puitmatejalist ehitatud noortekohvikut. Kohviku idee seisneb
selles, et sellega tegelevad peamiselt noored. Võõrustatakse nii noori kui
vanemaid inimesi – kõiki soovijaid. Viiakse läbi erinevaid toredaid noortele
suunatud ja neid kaasavaid üritusi ning samuti saab sealt igaüks maitsva
toiduelamuse.
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5 Koertega inimestele koertepark
6 Lava saab kasutada nii kontsertite
kui ka muude ürituste
korraldamiseks. Olen mõelnud ka
välikino võimalusele.
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Kogu asfaldist ja munakivi-klaasi
teerajast vaba ala on murune
haljastus.Võimalikult palju on istutatud
puid. Haljastus tekitab rohelise ja vaba
tunde. Haljastust ei ole ülekoormavalt
palju, vaid see arvestab ruumi ja
inimeste vajadusi. Haljasala annab
ruumile juurde vajalikku
looduslähedust.
Minu äranägemist mööda annab Kiviõli
Agoraa lisaväärtust turismile ja toob
kohalike ellu vaheldust. Usun, et
säärane projekt tooks ka noori (tagasi)
elama Kiviõlisse või Lüganuse valda.
Kõige märkimisväärsem detail antud
idee juures on kindlasti aastaringselt
kasutatavad turumajakesed, mida
minu arust võiks päriselt ellu viia ja
erinevates Eesti paikades turuplatsidel
kasutama hakata.

4 Laste jaoks on mõeldud korraliku
suurusega mänguväljak;

Vaade 1
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Linnamööbli koha pealt on rõhk seatud
pinkidele koertepargis ja
lastemänguväljaku ümbruses.
Linnamööbli osakaal ei ole suur, sest
soovitakse säilitada piisavalt ruumi
hoonete ja rohe-pargiala vahel. .

2 Erinevad ruumitalitlused avalduvad Agoraal just aastaringi
kasutatavate puidust turumajakeste näol, sest tegemist
on väikesi majakesi meenutavate boksidega (vt vaade 2),
mida on võimalik ka külmemal ajal kasutada turutoodete
müümiseks või, miks ka mitte, väiksemate töötubade ja
ürituste korraldamiseks
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Platsi läbiv teerada on valmistatud munakivist ning maa sisse munakivide vahele
on kindla distantsi tagant paigutatud klaasist kastikesed, mis tungivad maa alla ja
võimaldavad näha nendes klaasist kastides olevaid erinevaid Kiviõliga seotud
esemeid. Nt põlevkivikaevanduse muuseumist toodud kaevandustööriistu või
muid sääraseid kultuurilise tähtsusega elemente. Seega saab kirjeldatud
maapinnases klaasist kastide peal kõndida, sest tegemist on tugevdatud klaasiga.
Teeraja ja lava juurde on paigutatud valgustid ja prügikastid.

Väga põhjalik ja mitmekihiline töö – oled
põhjalikult läbi mõelnud ja seletuskirjas
kirjeldanud materjalide kasutuse ja erinevad
skaalad linnamööblist hooneteni. Kivist
lahendus seostub hästi Kiviõli kaevanduse
temaatikaga, luues nii tugeva seose
olemasoleva keskkonna ja sümbolitega. Töö
pakub välja julge visiooni saunahoonest, mis
on ambitsioonikalt suur – peab olema kindel,

et ka külalised kaugemalt sinna jõuavad.
Kiidan julge joonega ja värsket kollaaži
saunaruumist.
Puude märkimisel asendiplaanile oleks hea
märkida ära ka joonega, kui suur on puu võra,
sest vaid tüvi annab vähe infot selle kohta, kui
palju ruumi puu päriselt vajab.

Ainus töö, kus on mõeldud lemmikloomadele.
Kollaaž on loomingulises tehnikas põnevalt
tehtud. Jääb küllaltki abstraktseks, aga jääb
meelde.

