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Väga põhjalik ja loominguline töö. Ala 
kasutused on rikkalikult ja põhjalikult läbi 
mõeldud, nimetused erinevatele aladele 
sisaldavad juba vihjeid olustikust ja 
visioneeritavast (m)elust. Vaated hoonetest 
on ilmekad ja annavad elavalt edasi 
materjalide kasutust ja kirjut keskkonda.
Taaskasutus tore.

Lemmiktöö - skaala probleem, kas on kaht 
maja tarvis, kuid idee mõttes pole oluline. See 
pole nüüd dekoratiivne töö, kuid lähtub 
mingist sisust. Kui kohalikku arengukava 
lugeda, siis tahetaksegi noortele keskenduda - 
fookus on noortel. Siis kõik need töös 
esitatud funktsioonid oleksid noori 
meelitavad. Need mõtted võiksid KOVile 
ikkagi korda minna. Näide sellest, millest 
noored unistavad.

Jätkusuutlikkuse mõte on äge. Väliruumi 
haljastuslahenduse peale võiks mõelda, kui 
saaks väliruumile, maastikukujundusele vunki 
juurde, oleks super. Idee huvitav. Jätkusuutlik 
mõtlemine. Ainus töö, kus oli mõeldud 
puuetega inimeste peale. Väliruumi 
maastikukujundus vajaks sama põnevat ja 
sisutihedat lähenemist, kui on majadega ja 
eluta pargi osaga.

Kiviõli loomekeskuse ehk 
LABORATOORIUMI projekti mõte on 
mitmekülgsete loovate tegevuste 
võimaluste loomine ja väikelinnaelu 
ergastamine läbi kultuuri. Sellest saaksid 
rõõmu ja kasu kohalikud elanikud kõikides 
vanusegruppides ning läbi rahvusvaheliste 
projektide tekiksid uued kultuurisidemed 
loomeinimestega üle maailma.  

Loomeinimestele majutus- ja tööpinda 
pakkuv RESIDENTUUR on planeeritud 
kahte nõukogudeaegsesse majja, mis 
algselt oli plaanis lammutada. Nendest 
ühes majas paikneks ka elektronmuusika 
stuudio ELEKTRON ja hubane 
industriaalstiilis kohvik  KÜTTEJÕUD, teises 
harjutusruumide ja väikeste 
stuudioruumidega muusikamaja ehk K-MU.

Kasutades olemasolevaid hooneid ja 
taaskasutatud materjale säiliks linnapilt 
ning uus ala integreeruks algupärasesse 
keskkonda hästi, olles uuem ja 
modernsem, aga ikkagi säilitades detaile 
sellest, mis seal enne asetses. Hoonete 
katused on planeeritud ehitada 
rohekatustena. 

Uus hoone Kiviõli loomekeskuse ehk 
LABORATOORIUM maja sisaldaks endas 
väikest raamatukogu ehk INFOMAJA, 
näituseruume ehk AATRIUMIT, erinevaid 
töökodasid ehk SEMINARI ja kunstimaja 
ehk K-ARTi.
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LABORATOORIUM on avatud ka 
üldsusele ja kohalikele elanikele, 
seal toimuksid töö- ja õpitoad koha-
peal residentuuris olevate rahvusva-
heliste loomeinimeste eestvedamis-
el. Inimestel on võimalik kõrvalt jäl-
gida kunstnike tööprotsessi, 
SEMINARIS toimuvad õppekäigud 
ka koolidele ja lasteaedadele. 
Samuti on aastaringselt üleval kun-
stinäitused. 

LABORATOORIUMI ehitamiseks 
lähevad kasutusse ühe väiksema 
nõukogudeaegse maja lammutamis-
est ülejäänud materjalid.

Maja katusele on planeeritud 
päikesepaneelid, kust tuleks jätku-
suutlik energia maja ülalpidamiseks.  

Suur osa tervest projekti jaoks planeeritavast 
alaks läheks kasutusele valgustatud puhke- ja 
virgestusala ehk PARGINA. Puhke- ja 
virgestusalal on looduslik mängu- ja 
liikumisala, mis soodustab suhtlemist eri 
vanusegruppide vahel, tualetid, jäätmemaja 
ja välilava ehk ESTRAAD, kus toimivad 
RESIDENTUURIS viibivate loomeinimeste 
ülesastumised, aga ka Kiviõli linna poolt 
kureeritud suvekontsertide sari.  PARK on 
avatud üldsusele, aga töötab samal ajal ka 

RESIDENTUURIS viibivate loomeinimeste 
puhke- ja inspiratsioonikohana. 
Kogu kompleks on planeeritud ja ehitatud nii, 
et puuetega inimestele oleks tagatud sujuv 
ligipääs nii ehitistele kui ka pargile. 

PARGIS asetsev looduslik mängu- ja 
liikumisala on sisustatud metsa korrastamise 
ülejääkidest loodud igapäevaseks 
kasutamiseks vastavalt töödeldud 
elementidega: kännud, vanad oksad, kivid.

PARGI haljastuse eest hoolitsemiseks on 
planeeritud vihmavett säilitav ning kasutav 
veesüsteem, sama süsteem on ühendatud ka 
kompleksis asuvate ehitiste kanalisatsiooni- 
süsteemiga, et taaskasutada majapidamisest 
ülejäävat nn “halli vett”. Olmejäätmete 
sorteerimine toimub samuti jätkusuutlikult, 
selleks on planeeritud omaette jäätmemaja. 
Auto ja jalgrattaga külastajatele on olemas 
parkla. 


