Meie töö ülesandeks oli tekitada
Kiviõlisse linnaruum, mida saaks
kohalik rahvas oma tarbeks ära
kasutada. Lahenduseks on linnaruum,
mis sobib nii vanuritele, noortele,
kohalikele, kui ka juhuslikele
möödujatele.
Parki on planeeritud kolm suuremat
küngast. Veel on pargis üksteisele
lähestikku lastele mõeldud
mänguväljak ja igale vanusele
jõulinnak, et anda eri
vanusegruppidest inimestele
liikumistegevust pargis.

Tegu on avara rohealaga, millest viivad
läbi graniitkillustikuga jalgteed. Teed on
valgustatud meetri kõrguste
postvalgustitega ja jalgteede äärde on
paigaldatud istepingid, et oleks võimalik
pargis aega maha võtta ja ümbritsevast
linnasisesest loodusest rõõmu tunda.
Kohati lähevad jalgteed üle parki
tekitatud tehisküngaste, mille
tegemiseks on võimalik kasutada
kohalikku põlevkivi tuhka. Selline
lahendus aitab ära kasutada põlevkivi

tööstusest tulevat jääkainet, mis muidu
ladustataks Ida-Virumaal
tuhamägedesse. Põlevkivi tuhast tehtud
künkad annavad uue tähenduse nii
põlevkivi tuhale, kui ka parki rajatud
küngastele, millest nad koosnevad.
Võimalik, et tuhka tuleb segada muude
sõmermaterjalidega, et künkad püsiksid
stabiilsetena, ei vajuks läbi ega ei
deformeeruks oluliselt aja jooksul.

olulise otstarve, aitab tööstuses tekkinud
jääkaineid vähendada ning on üpris
odav. Praegusel hetkel tekib igal aastal
Eestis 5-7 miljonit tonni põlevkivi tuhka,
millest 5% kasutatakse tsemendi
tegemiseks.

Põlevkivituha kasutamine arhitektuuris
aitab anda kohalikule jääkainele uue ja

Pargi alale jääv laohoone kaetakse
ronitaimede ja murukatusega, et
sulandada antud hoone ümbritsevaga.
Parki istutatakse ka palju erinevaid
puid ja põõsaid, mis lisavad pargile ka
esteetilist väärtust.

Ronitaimedega kaetud laohoone seinad

Kiidan ideed tuua põlevkivi tuhamaastik ka
linnaruumi, see on praktiline ja samas ka
tugeva sümboolse väärtusega. Muidu
tagasihoidlik idee alale park luua, saab läbi
tuhaküngaste jõudu juurde. Oluline, et
pargiteed arvestaksid inimeste
liikumissuundadega – tundub, et olete sellele
mõelnud, kuid mõnes kohas tasuks sellele

veel enam tähelepanu pöörata (kagu nurk).
Väga selge plaanijoonis, viited selgitavad
detaile. Segaseks jääb, kas võistlustöö
maärksõna Lothbrocki park on idee või
Kiviõliga kudiagi seotud - kuidas?
Tubli, selgelt lahendatud töö, hästi vormistatud. Tasuks talle anda soovitus skaalale

tähelepanu pöörata. Pargid seotud üle teede
üheks. Mis ja kuhu on paigutatud, võiks tegevusi veel tihedamalt olla.
Kasutab materjalina tuhka ära. Hea mõte.
Väliruumi osas pargiteede liigendus tore, aga
rohelust pisut vähe ja skaala mõistes on
keeruline aru saada.

