Kahaneva linna aitamine liikumise ja
looduse kaudu. Minu lahendus keskendub
erinevate objektide kombineerimisele, mis
arvestaks eri vanuses inimesi, kohalikku
inimest ning turisti ja aastaaegade
vaheldumist. Erilisuse annab alale sellele
looduslik lähenemine, haljastuse lisamine
ja uute loodavate alade eritüüpi kasutus.
Lahenduses olen vältinud tehismaterjale,
kuna tahaksin hoida selle võimalikult
looduslikuna, soov on näha palju puitu.
Haljastust on sellel alal palju ning seda ka
igal aastaajal tänu talveaiale.
Olemasolevaid puid on plaanis säilitada.
Peamisteks uuteks puudeks on männid ja
kuused, vastukaaluks olemasolevatele
lehtpuudele.

Kogu lahendusala läbib
terviserada, mis lumisel ajal
võimaldab ka suusatamist ja muidu
on mõeldud jalutamiseks ja
liiklemiseks.

- Puud

- Välijõusaal

- Tiik
- Teerada

- Korvpalliväljak
Parkla

- Mänguväljak
- Parkla

Rahvamaja/
talveaed
Kohalikele inimestele on ette
nähtud rahvamaja, mis on
ümbritsetud puudega ja mida on
võimalik kasutada ja rentida
pidustusteks. Hoone küljes asub
ka talveaed, kus kasvavad lilled
ja taimed aastaringselt.

- Uus hoone

- Tervise- ja
suusarada

- Sild

Tiik

Peenrad

Aktiivne mänguala

Paremal pool on aktiivne ala,
mis on mõeldud lastele ja
noortele, aga ka
tervisesportlastele. Seal on laste
mänguväljak, korvpalliplats ja
välijõusaali ala.

Suvisel ajal on rahvamaja lähedal ka
kogukonna peenramaa, kus
kohalikud saavad kasvatada taimi,
mis tooks ka inimesi kokku.

Alal on ka tehistiik, kuhu jookseb
sadevesi ja mida saab silla kaudu
ületada.

Töö pakub välja mitmeid toredaid ja heas
mõttes realistlikke lahendusi. Soovitaksin aga
enam süvenemist mõnda teemasse või mõne
idee välja arendamist põhjalikumalt, et tööle
parem fookus tekiks. Välja pakutud lahendus
võiks tugevamini soestuda kohaliku
kontekstiga, nt Kiviõli linna ajalooga,
tuhamägede või alal lammutatavate
hoonetega. Asendiplaan koos viidetega annab
selge pildi ideest.

Ta teeb justkui kõik korrektselt, pargitab.
Küsimus – kas keskosa ei jää väga tühi, puud
on äärtes. Ja tiik, kui idee keskne element, siis
pole väga selgitatud, miks just tiik. Aga jääb
mingis mõttes realistlikuks kavandiks –
rahvamaja talveaed – see võib olla midagi
askeetlik ja lihtne lahendus. KOV püüab leida
lihtsaid lahendusi, kus nutikalt ja vähese
vaevaga neid alasid positiivsemaks
pööratakse.

Aastaajad, neile on mõeldud. Talvistele
tegevustele kõige rohkem mõeldud. Kaasatud
kogukond!!! Hea näha, et on eraldi
väljatoodud okaspuude kasutus meie kliimas,
et oleks ka midagi talvel vaadata.

