Võistlustöö „Kogukond“ idee seisneb selles,
et tuua Kiviõli inimesi rohkem kokku,
julgustada üksteise vahelist läbisaamist ja
lõimumist ning anda võimalusi kogukonnana rohkem üritusi ja igapäevaelu
ühistegevusi läbi viia.
Oluline on ka ala praktiline kasutus ja
kuidas see saaks tuua Lüganuse vallale
kasu nii tänapäeval kui ka tulevikus. Tähtis
on säilitada ja rohkem esile tuua haljastust,
et inimestel oleks esteetilisem linnaruum ja
aknast välja vaadates ei näeks ainult vanu
halle kortermaju.

Seltsimaja funktsioneerib teatud
mõttes küla keskusena. Hoone
otstarve on majutada küla kultuurilist
külge, aga samas olla asutus, kus vald
või eraisikud saaksid läbi viia üritusi.
Hoonesse ligipääs on kerge, sest otse
kõrval on tee ja maja taga hakkaks
asuma parkla.

Turg on oluline osa sellest plaanist, sest
võimaldab linnaelanikel müüa oma
kasvatatud saadusi või käsitööd ja teiselt
poolt kokku tuua ostuhuvilised mujalt
Eestist. Sellises olustikus arenevad
linnaelanike omavahelised suhted. Turg on
planeeritud avatud hoonena koos
eriilmelise katusega seltsimaja kõrvale.

Külakeskus/seltsimaja

Katusealune turuplats

Grilliala on mõeldud kõigile toiduhuvilistele aja
veetmiseks. Sellise ala idee tuli mulle peale seda, kui
mitmed inimesed, kes elavad linnaruumis, kurtsid, et
igatsevad vanemate juures grillimist, aga linnas elamine
lihtsalt ei võimalda neil seda teha. Selline lahendus oleks
ideaalne, sest annab võimaluse linnas elavatel inimestel
ühte eestlastele suve tähtsamat tegevust läbi viia ilma
kodust kaugele minemata ja grillimise lõhn õhus toob
ainult naeratusi inimeste näole.

Tuhamäge meenutav purskkaev

Pargiala koos grillinurkadega

Ala on plaanis jagada erineva otstarbe
järgi. Ala ülaosasse on plaanitud aktiivne
keskus koos seltsimaja ja turuga, mis
omakorda avaneb lõunasse avaliku platsi
ja lastemänguväljaku näol. Parempoolne
osa on mõeldud rohkem looduslikuks
pargialaks koos populaarse grillimisala ja
istumisvõimalustega.
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Alleepuu

Lastemänguväljakute ja tänavakunsti ala toob kokku kõiki kunstilembelisi inimesi
ja niisama huvilisi, kellele võiks meeldida uus ja huvitav linnaruum, samuti
lapsevanemaid, kelle lastele on mõeldud mänguväljakud erinevale vanusele.
Ühendava elemendina uuest ja vanast on plaan säilitada mõnede lammutamisele
mõeldud korterelamute seinad, mida saaks kaunistada tänavakunstiga. Kui majaseinte
säilitamine ei ole võimalik, siis saab odava lahendusena ehitada ka uued seinapinnad,
kuhu tänavakunsti saaks luua. Tänavakunst ühendab noorukeid, kes on just avastanud
oma armastuse kunsti vastu, aga samas ka vanemaid inimesi, kes oskavad hinnata
kunsti. See ala annab linnale mõnusa atmosfääri ja aitab sisustada vaba aega nii lastel,
noortel, kohalikel elanikel kui ka turistidel.
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Tänavakunstiga kaetud seinad

(Kas on puudu kogukonna majast ja kuidas
turg sinna üldse sobitub?)
Väga kõrgel tasemel teostatud töö,
asendiplaani joonis koos viidetega annab
väga hea ja selge pildi ideest. Hoonete seinte
osaline säilitamine maastikus ning nende
kasutamine lõuendiks on väga hea idee, mida
võiks juba praegugi kasutusele võtta – kujutan
hästi ette, kuidas see võiks saada Kiviõli
sümboliks ning suudaks kohale meelitada
tänavakunstnikke üle Eesti.

Pargipingid

Professionaalne vormistus ja selge. Võib olla
liiglinlik, väljaku osa suur. Hooned on ka
muidugi tohutu suured. Teeb selgelt kesklinlikku plaani. Ühest küljest võib kiita, et
teebki linlikku. Võib olla soovituse osas – kui
parem osa ära hammustada, siis hooned,
väljak ja roheala – tekiks selgem fookus. Mulle
ka see tänavakunsti mõte meeldib – miks
ehitada uusi liigendusi, aga kui saame vanade
elementidega neid liigendusi teha, oleks palju
mängulisem koos aknaavadega. Mälujälje

nähtavale jätmine. See on miski, mis võiks
kõikjal, kus lammutamisega tegeletakse,
mõttes või meeles olla.
Kiviplatsi on meeletult – rohelust võiks
rohkem olla. Anda loodusele tagasi. Grilliala
mõte kindlasti kohalikele meeldib, iseasi,
kuidas see linnaruumis toimib. Sama ideed
kasutatud Sillamäel. Toimib. Talvel jällegi ei
ole miskit teha või pole otseselt aastaaegadele mõeldud. Roheluse välisruumi
toomine on natukene vähe läbi mõeldud.

