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1.

Ideekonkursi eesmärk ja taust

1.1. Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi kujunduse ideekonkursi eesmärgiks on
viia läbi maastikuarhitektuurne ideekonkurss, millega soovitakse saada võistlusala piires
terviklikult lahendatud, võistlusülesandele vastav idee. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse
tema pakutud ideekavandi alusel projekteerimistööde töövõtuleping Keila lauluväljaku ja
selle lähiümbruse puhkeala rekonstrueerimiseks.
1.2. Ideekonkursi ala
1.2.1. Ideekonkursis käsitletav maa-ala asub Harjumaal Keila linnas Pargi tänava, Paldiski
maantee, Ehitajate tee ja Kruusa tänava vahelisel maa-alal, vt Skeem 1

Skeem 1

Ideekonkursi ala asukoha skeem (kasutatud aluskaart - Maa-ameti
kaardirakendus https://xgis.maaamet.ee/)
Keila Lauluväljak

1.2.2. Võistlusala moodustab Pargi 4a (kü 29601:003:0037) Lauluväljaku krunt pindalaga 4,2
ha; võistlusala kontaktala on näidatud Skeemil 2, põhiosa sellest moodustavad Paldiski
mnt 7 (kü 29601:003:0038) Männiku pargi osa pindalaga 5,0 ha ja Ehitajate tee 3 (kü
29601:001:0166) staadioni krunt pindalaga 3,6 ha. Lauluväljakust läänepoole jäävat
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Pargi 30 krunti läbib Keila rohevõrgustiku rohekoridor (vt Skeem 7), mis ühendab
Männiku parki läänepoolsete rohealadega.
1.2.3. Võistlusala kruntide maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Skeem 2

Võistlusala skeem (kasutatud aluskaart - Maa-ameti kaardirakendus
https://xgis.maaamet.ee/)
sinise joonega võistlusala
lillaka joonega ideekonkursil analüüsitav kontaktala

1.2.4. Võistlusalal paiknevad olemasolevad ehitised:
1.2.4.1. Laululava, EHR kood 1201256303, ehitise alune pind 283 m2;
1.2.4.2. Lauluväljak, EHR kood 220314803, ehitise alune pind 7 150 m 2, kasutusele võetud
1960.
Pargi tn 4a, krundi andmed: kü tunnus 29601:003:0037, maakasutuse
sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala 42 324 m2
(sh metsamaa 25 099 m2).
1.2.5. Võistlusala kontaktalal paiknevad olemasolevad rajatised:
1.2.5.1. Park (Männiku pargi osa) krundil Paldiski mnt 7 (kü 29601:003:0038, krundi
maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala 50
422 m2, sh metsamaa 44 008 m2) ning millel asub laste mänguväljak, EHR
kood 220290545 (kasutusele võetud 1994);
1.2.5.2. Ehitajate tee 3 krundil (kü 29601:001:0166, maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike
ehitiste maa 100%, krundi pindala 36 119 m2, sh metsamaa 18864 m2) ning millel
paikneb Keila Kooli staadion, EHR kood 220788091, ehitise alune pind
14 500 m2, rekonstrueeritud 2016.
1.2.6. Naaberkruntidel paiknevad suuremad ehitised:
1.2.6.1. Võistlusalast kagus Pargi tn 2 krundil (kü 29601:003:0035, maakasutuse
sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala 11 297 m2
asub 1930. a Vabadussõja mälestusmärgina ehitatud algkooli hoone EHR
kood 116055620, ajaloomälestis (reg.nr 27085);
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1.2.6.2. Võistlusalast kirdesse Ehitajate tee 1 krundile (kü 29601:001:0165, maakasutuse
sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala 29 416 m2,
sh metsamaa 8 188m2) jääb Keila kool (2010, autorid Toivo Tammik, Mart
Rõuk) EHR kood 120550857, kasutusele võetud 2010, ehitusalune pind 9713 m2;

1.2.6.3. Võistlusalast läänes Pargi tn 30 krundil (kü 29601:003:0012, maakasutuse
sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala 71 832 m2, sh
metsamaa 23 806 m2) asub Hooldekodu 1989, EHR kood 116028479
ehitusalune pind 7 957 m2;
1.2.6.4. Võistlusala külgneb edelas ja lõunas Pargi tn servas paiknevate ühepereelamute
ja kortermajade kruntidega - vt Skeem 3.

Skeem 3

Võistlusala piirkonna krundijaotuse skeem (kasutatud aluskaart - Maa-ameti kaardirakendus
https://xgis.maaamet.ee/)

1.3. Piirkonna ajalugu
Vanimad inimasustuse jäljed Keilas ulatuvad III-II aastatuhandeni e.m.a. Umbes 1000 aastat
tagasi tekkis jõe paremale kaldale Keila küla.
Esimene kirjalik teade Keila (Keikæl) kohta pärineb 1241. aasta Taani hindamisraamatust.
Pöörde Keila arengusse tõi Tallinn-Paldiski raudtee rajamine 1870. aastal, mil järgemööda
avasid oma ärisid kaupmehed ja ettevõtjad.
1885. aastal korraldati Keilas esimene laulupidu, kus osales 19 koori ja mille ühislaulmisi
juhatas Kloogalt pärit Konstantin Türnpu.
1896. aastal alustas tolleaegne mõisa omanik parun von Uexküll oma maast ehituskruntide
müümist, seejärel ehitati mitmeid, tänapäeval muinsuskaitselise väärtusega hooneid Jaama
tänava piirkonda.
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1905. aastal valmis ka Haapsallu viiv raudteeharu. Sel ajal oli Keilas umbes 65 maja. Keilast
sai omavalitsusega alev 1925. aastal, elanike arvuga 950.
Keila männik pole iseenesest kasvama hakanud, vaid on 19.sajandi lõpus istutatud metsatukk.
Männiku parkmets on traditsiooniliselt olnud sportimise ja jaanitulede koht. Spordiringi
asutamisega Keilas 1922. a hakati metsas sporti harrastama - mängiti jalgpalli, võrkpalli, peeti
võistlusi. Parkmetsas toimusid ka laulupeod, laste peod, pritsimeeste peod ja võistlused, tehti
jaanituld. Parkmets rekonstrueeriti 1927. aastal, kui paigaldati pinke ja laudu, ehitati võlliga
kiik ja jooksukiik. /Angerjas, I. Liiväär, E. Keila roheline pärand. 2013/
1930. aastal avati alevi ja valla ühisel ettevõtmisel Vabadussõja mälestusmärgina ehitatud uus
algkoolihoone (arhitekt Tõnis Mihkelson), selle kõrvale ehitati 1959. aastal tüüpprojekti järgi
uus koolimaja ja mõne aja pärast ühendati need kaks maja vaheehitisega.
1. mail 1938. aastal nimetati Keila linnaseaduse alusel linnaks. Arengut soodustas veel
1958. aastal loodud elektrirongiühendus Tallinnaga.
1. jaanuaril 2019 seisuga oli Keilas 9910 elanikku.
Laululava on ehitatud 1960. a paiku. 1998. aastal renoveeriti lauluväljak põhjalikult.
Lauluväljaku põhjakülg on OÜ Kivisilla maastikukujundusprojekti järgi rajatud aastal 1996. a.
Üheks projekti eesmärgiks oli müravallide rajamine, et vähendada müra taset haigla ja
lauluväljaku vahel. Müravallid haljastati puude ja põõsastega, kasutati suure rohelise
lehemassiga liike ja okaspuid.
2010. a valmis Ehitajate tee 1 krundil uus Keila koolihoone.
1.4. Koostatud projektid ja uuringud
1996. a Keila lauluväljaku maastikukujunduse projekt OÜ Kivisilla, autorid K. Fenske, M.
Mets, Ü. Grišakov;
1997. a Keila lauluväljaku maastikukujundusprojekti keskkonnamõjude hinnang OÜ E-Konsult
töö nr E496, projektijuht maastikuarhitekt Andres Levald;
2012. a Vello Keppart "Keila linna parkide loodusväärtustest - töös kirjeldatakse mh
loodusväärtuste seisukohast Männiku parki;
2016. a Keila kooli, Männiku pargi ja lauluväljaku ümbruse kujundamise eskiis Artes Terrae
OÜ, töö nr 1550KP3;
2016. a Keila kooli staadioni rekonstrueerimisprojekt, Projekt Inseneriteenused OÜ,
töö nr 1045-16EP.
Ideekonkursi maa-alale on koostatud Paldiski mnt, Ehitajate tee, Pargi tn ja Pargi 30 vahelise
ala Detailplaneering (kehtestatud 27.11.2007, Keila LV otsus 55), millega on määratud
laululava ehitusõigus ja lubatud hoonestusala. Käesoleva ideekonkursi tulemusena
täpsustatakse laululava ja sellega seotud ehitiste lahendust. Nimetatud detailplaneeringuga
kavandatud hoonestusala asukoht ja ehitusõigused pole ideekonkursil siduvad.
1.5. Piirkonna arengukava
Keila lauluväljak on suurim lauluväljak Harjumaal, mis mahutab mitutuhat inimest. Tänu
sellele on siin toimunud mitmeid maakondlikke laulu- ja tantsupidusid, põlvkondade pidu,
Soomeugrilaste kokkutulekud jms. Lauluväljaku asukoht, asetus ja tehnilised võimalused on
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teinud korralduse lihtsaks. Olemas on piisavalt istekohti ning murusektoreid pealtvaatajatele,
tantsuplats ja lauljatelele mõeldud astmestik laululaval on seni katnud lavastajate vajadused.
Lauluväljakul on piisav elektrivõimsus, mis tagab mugava tehnilise lahenduse. Külalistel on
Keilasse hea mitmelt poolt pääseda ka ühistranspordiga. Lauluväljaku ümbruskonnas paiknevad
parklad on katnud ka autoga tulijate vajadused, külastajatele ei ole vaja lisaparklaid planeerida.
Vastavalt kehtivale Keila linna Üldplaneeringule (kehtestatud 15.10.2002, Keila LV otsus nr
31) on ideekonkursi ala avatud metspark, osaliselt (staadion ja lauluväljak) väljakute või
staadionite maa-ala. Uue koostamisel oleva Keila linna Üldplaneeringu eskiisi kohaselt on
tegemist avaliku alaga, juhtotstarbeks park ja haljasala (vt Skeem 4).

Skeem 4

Väljavõte koostamisel olevast uuest Keila Linna Üldplaneeringu
Maakasutuskaardist
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Lauluväljaku piirkonna kergliiklusteid on analüüsitud Keila linna rohealade uuringus (OÜ
Sfäär Planeeringud töö nr 18-3 Keila linna rohestruktuuri analüüs - vt Võistlusülesande Lisa C
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/). Kehtiva Keila linna ÜPga
määratud kergliiklusteede asukohad ning perspektiivse „Rohelise ringi„ kergliiklusteede
ettepanek vt Skeem 5.

Skeem 5

Võistlusala läbiv põhja- lõuna ja ida-lääne suunaline kergliiklus.
Väljavõte OÜ Sfäär Planeeringud tööst: Keila linna rohestruktuuri analüüs
joonisest Edasised arengusuunad - Kergliiklusteede „Rohelise ringi"
Võistlusülesande Lisa C)

ettepanek

(vt

Lauluväljak on ja jääb kindlasti ka edaspidi oluliseks kohaks kohalikule kogukonnale ja
lähipiirkonna elanikele. Igal aastal kasutab Keila lauluväljakut umbes 30 000 unikaalset
külastajat. Eesmärgiks on luua tingimused, et Keila lauluväljakust saaks parim paik nii
kohalike, kui ka maakondlike sündmuste korraldamiseks, mis pakuks teenust kogu
Lääne-Harjumaale. Kohalikest üritustest on kavas lauluväljakul läbi viia lasteaedade
lõpupeod, 1. septembri kooli aktus.
Lauluväljaku ümbruskond on kohalike elanike igapäevane puhke- ja vaba aja veetmise koht,
talviseid tegevusvõimalusi avardaks tulevikus uisuplatsi rajamine.
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1.6. Võistlusala maa-ala iseloomustus
Võistlusala külgneb Männiku pargi territooriumiga. Männiku park asub Keila linna keskuses,
sellest kagu poole jääb Keskpark ning lääne suunal läheb Männiku park sujuvalt üle Keila
Terviseradade rohealaks. Männiku park on linnakeskse metsala-parkmetsa süda. Männiku
pargi ümbruses paikneb mitmeid linna ühiskondliku ja teenindava funktsiooniga hooneid:
Keila Kooli kaks hoonet: Ehitajate tee 1 krundil asub põhjamaja koos muusikakooli ja
raamatukoguga ja Pargi tn 2 krundil algkooli ehk pargimaja; Ehitajate tee 3 krundil on kooli
staadion, Pargi tn 4a krundil lauluväljak, Pargi 30 krundil hooldekodu (endine haiglahoone ) vt skeem 3. Keskse asukoha ja intensiivse jalakäijate liikluse tõttu on Männiku park olulise
puhkeväärtusega, see on linna suurim roheline puhkeala ning bioloogiliselt ja ruumiliselt väga
vaheldusrikas. Võistlusalaga külgneb pargiala Paldiski mnt 7 krundil, mis on suuremal alal
paikneva Männiku pargi (Keila Männiku) osa.
Männiku park on taimekooslust ja puistut vaadates laanemets sinilille kasvukohatüüp.
Männiku pargis on leitud kaks kuklaste elupaika. Elurikkust suurendavad väärikad vanad
männid ja kuused. Pargiaasadel ja puude varjus saaks niidumuru hoidmisega suurendada
väikeloomadele elupaiku. Männikut saaks kasutada koolilähedase õueõppe väliklassina,
selleks tuleks parki istutada salu- ja laanemetsade alustaimestikule iseloomulikke liike.

Skeem 6

Keila Linna ortofoto (kasutatud aluskaart - Maa-ameti kaardirakendus
https://xgis.maaamet.ee/ )
Keila lauluväljak

Pargi tn 4a kinnistu (võistlusala) kohta on 2019. a koostatud puittaimestiku dendroloogiline
hinnang - LinnArt OÜ, töö nr 112019-79 „Pargi tn 4a kinnistu puittaimede haljastuslik
hinnang",
maastikuarhitekt
Hele
Möllits
(vt
Võistlusülesande
Lisa
B
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/). Peamiselt kasvavad hinnatud alal
männid ja tammed ning II rindes sarapuud. Ala põhjaosa on liigirikkam, kuna see ala on
rajatud maastikukujundusprojekti järgi.
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Metsasemad alad asuvad lauluväljaku krundi lõuna-, lääne- ning edelaosas. Looduslik
puistuosa on segamets, kus leidub elupaiku nii loomadele kui lindudele. Puistu on oluline
elurikkuse säilitamiseks linnamaastikus. Metsaala katavad peamiselt harilikud männid ning II
rindes domineerib harilik sarapuu. Liigirohkem on vallidele rajatud haljastus kinnistu
põhjaosas. Metsaala piiril, kus valgust on rohkem, kasvab mändidele lisaks ka tammesid ning
üksikuid teisi lehtpuid (vahtrad, viirpuud, kased, toomingad). Hinnatud metsaalast kõige
vanem osa asub lõunapoolse juurdepääsutee lääneküljel ning kõige noorem männi enamusega
metsaala asub lauluväljaku ja haiglahoone vahelisel alal, kuhu on istutatud ka kukerpuu
põõsaste hekid ning leidub II rindes üksikuid kadakaid, toomingaid, vahtraid, kaski. Metsaala
alustaimestikus jääb silma sinilill ning eramukinnistute läheduses leidub võõrliike. Nimetatud
dendroloogilises hinnangus on antud soovitused ja hooldusvõtted puistu haljastusliku väärtuse
tõstmiseks.

Skeem 7 Väljavõte Keila linna uue koostamisel oleva ÜP alusuuringust: Keila rohestruktuuri analüüsi joonisest
Keila linna Rohestruktuuri ettepanek (OÜ Sfäär Planeeringud töö nr 18-3 - vt Võistlusülesande Lisa C
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/)
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Teedevõrgu kavandamisel tuleb eelistada juba väljakujunenud teede koridore (vt ka Skeem 5 perspektiivsete kergliiklusteede asukohaettepanekud). Kuna park on populaarne, siis on
ökosüsteemid tugeva surve all. Pargi alustaimestik on väga tallamistundlik. Paljastunud juured
tuleb katta kas multši või mullaga. Et park rohkem suure koormuse all ei kannataks, tuleb
pargis piiritleda alad, kus on liikumine lubatud ning korras infrastruktuuri abil mugavaks
tehtud ning looduslikud alad, kuhu ligipääs on piiratud. Igasugust ehitustegevust metsaaladel
tuleb vältida. Samuti peab jälgima, et rohealad ei muutuks „ökoloogiliseks lõksuks" ning
säiliksid rohekoridorid suurte looduslike rohealade suunas Lääne-Keilas (vt Skeem 7). Avatud
alad võiksid osaliselt olla kaetud niidumuruga, st õitsva kasvukoha tüübile sobiva
alustaimestikuga.
Täiendavate müratõkkemeetmete rakendamist pole vajadust kavandada. Lauluväljaku
naaberkrundil paikneva Hooldekodu eluruumide aknad jäävad Ehitajate tee poolsele hoone
küljele, pargipoolses osas on abiruumid ja Sotsiaalkeskus. Eeldatavalt ei toimu suurürituse
korraldamist naaberkrundil asuvas koolis õppetöö toimumisega samal ajal.
Avalike ürituste läbiviimisel tuleb lähtuda Keila Linna avalike ürituste korraldamise ja
pidamise eeskirjast (https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014057).
1.7. Lauluväljaku ja selle lähiümbruse puhkeala rekonstrueerimise vajadus
Praegune lauluväljak on amortiseerunud ning seal ei ole enam võimalik suuremaid sündmusi
korraldada ning vajab täielikku renoveerimist.
Olemasolev suur tantsuplats tekitab liialt suure distantsi lava ja pealtvaatajate ala vahele.
Tantsupidu saab vajadusel korraldada staadionil, kasutades pealtvaatajatele teisaldatavaid
tribüüne.
Laululava peab võimaldama kasutada kaasaaegset lavatehnikat. Teenindavale transpordile
peab olema tagatud juurdesõiduvõimalus lavale. Puuduvad tualetid (sh inva) ja lava
abiruumid. Puuduvad esinejate parkimiskohad.
Lõkkeplats ja lauluväljak peaks olema ühendatud.
Vajalik on leida koht suurematel üritustel toitlustajatele.
Lahendamist vajab pealtvaatajate tualettide ja kätepesuvõimalus.
Vajalik on teha terviklik välisvalgustuse lahendus laululavale ja pargialale.
Lauluväljak ja selle ümbruse puhkeala vajab terviklikku pargiruumi käsitlust, et kujundada
puhkamise ja vaba aja veetmise paik erinevatele elanikkonna gruppidele (sh lapsed, noorukid,
pered, eakad) nii igapäevakasutuseks kui ka suuremate ürituste korraldamiseks.
Organiseerimata on talvehooaja tegevusvõimalused (uisuplats, jõuluürituste läbiviimise koht).
1.8. Alusmaterjalid
1.8.1. Geodeetiline alusplaan
OÜ K&J töö nr 1410-2019 Pargi tn 4a Maa-ala plaan tehnovõrkudega - vt
Võistlusülesande Lisa A https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/
1.8.2. Uuringud: Puittaimestiku dendroloogiline hinnang
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2019 a koostatud võistlusala kohta uuring: LinnArt OÜ töö nr 112019-79 „ Pargi tn 4a
kinnistu puittaimede haljastuslik hinnang" maastikuarhitekt Hele Möllits - vt
Võistlusülesande Lisa B https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/
1.8.3. Uuringud: Rohestruktuuri analüüs
2019 a koostatud OÜ Sfäär Planeeringud töö nr 18-3 „ Keila linna rohestruktuuri
analüüs"- vt Võistlusülesande Lisa C
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/
1.8.4. Keila linna ruumiline visioon
2019 Keila linna Üldplaneeringu eskiisi koosseisus Toomas Paaveri ja Kerttu Kõlli
poolt koostatud „Keila linna ruumiline visioon“– vt Võistlusülesande lisa D
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/
1.9. Fotod
Võistlusala iseloomustavad fotod, sh droonifotod - vt Võistlusülesande Lisa E
https://sahtel.keila.ee/avalik/Keila%20Lauluv%c3%a4ljak/.

2.

Üldised tingimused ideekavandi lahendusel

2.1. Eesmärk on uuendada lauluväljaku rajatiste kompleksi multifunktsionaalseks suurürituste
korraldamise paigaks, samuti luua laululava ümbritsevale pargialale terviklik kaasaaegse
kujundusega puhkeala, kus on loodud võimalused mängimiseks, liikumiseks ja
puhkamiseks
aastaringselt.
Kujundusahenduse
disain,
haljastus
ning
valgustus peaks olema meeldiv ja atraktiivne inimeste liikumise tasapinnalt tunnetades.
Lahendus peab olema atraktiivne ning sobituma keskkonda.
Olemasoleva amortiseerunud lammutatava laululava asemele on välja pakutud tänapäeva
nõuetele vastav uus ja kaasaegne, atraktiivne laululava koos abiruumidega
2.2. Ideekavand peab vastama järgmistele ootustele:
2.2.4. lahendus peab töötama ühtse tervikuna silmas pidades ümbritsevat keskkonda ja
kaasaaegse maastikuarhitektuuri parimat praktikat: tehtud on lauluväljaku krundi ja
kontaktala (vt skeem 2) teedevõrgustiku analüüs;
2.2.5. lahendus peab olema pikaajaliselt säästlik (muuhulgas ilmneb säästuefekt rajatavate
ehitiste ülalpidamisekuludes), eelistatud on looduslikult reguleeruvaid ruumilahendusi
massiivset hooldust nõudvatele; projekteerimisvõtetega kaitstakse õrna pinnase
kahjustamist;
2.2.6. kergliiklusteed peavad võimaldama mugavat liikumist läbi maa-ala põhja-lõuna ja
ida-lääne suunal (vt Skeem 5) ning seonduma orgaaniliselt laululava ümbritseva
maasikuga;
2.2.7. kavandatud on järgnevalt loetletud ehitised:
2.2.7.1. multifunktsionaalne lava:
2.2.7.1.1. suurus minimaalselt 10x12 m, mida on võimalik lisamoodulitega laiendada;
2.2.7.1.2. lava põrand on sile, astmeliseks transformeeritav;
2.2.7.1.3. lava tagaosas on vajadusel kardinatega suletav- avatav ala;
2.2.7.1.4. lava varikatus on vähemalt 2 m üleulatusega lava põrandast;
2.2.7.1.5. valgustehnika, mikrofonide, helivõimendustehnika riputamist võimaldav
konstruktsioon, sealjuures on arvestatud nähtavusega pealtvaatajate alale
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(ülemise kõlari kõrgus ei tohi olla madalam, kui kõige kõrgemal olev
pealtvaataja);
2.2.7.1.6. lava disain on akustiliselt sobiv koorilaulu esitamiseks;
2.2.7.1.7. lava on varustatud projektsiooniekraaniga;
2.2.7.1.8. kavandatud on lavaga seotud abiruumid (inventari laoruumid ning esinejate
ruumid, sh tualett- ja dušširuumid);
2.2.7.1.9. arvestatud lavaesisele alale teenindava transpordi juurdepääsuvõimalusega.
2.2.7.2. publikuala:
2.2.7.2.1. näha ette statsionaarsed istepingid 1500-le pealtvaatajale;
2.2.7.2.2. arvestatud on ratastoolis ja lapsevankriga juurepääsuvõimalusega publikualale;
2.2.7.2.3. kavandatud on statsionaarsed tualettruumid pealtvaatajatele, mis võivad
paikneda ka kaugemal või olla lahendatud teisaldatavate konteinertualettide
alana;
2.2.7.2.4. lava ja publikuala vahekaugus on optimaalne (praegune vahemaa on liiga
suur).
2.2.7.3. lauluväljakuga ühendatud lõkkeplats;
2.2.7.4. toitlustusala;
2.2.7.5. multifunktsionaalne plats (talvine uisuplats);
2.2.7.6. laululava piirkonnas on 5-kohaline autoparkla esinejatele.
2.2.8. Pargikompleksi terviklahendus pakub läbimõeldud võimalusi puhkamiseks ja vaba aja
veetmiseks erinevatele elanike gruppidele (sh lapsed, noorukid, pered ning eakad).
2.2.9. Antud on sademevete ärajuhtimise lahendus.
2.2.10. Antud on joogivee saamise lahendus.
2.2.11. Ette nähtud on jalgrataste parkimise ja lukustamise kohad (40 kohta).
2.2.12. Valitud taimmaterjal kajastab kaasaaegset lähenemist maastikuarhitektuurile ning
arvestab kohalike klimaatiliste eripäradega ja olemasoleva haljastusega. Taimed
peavad olema kättesaadavad lähialalt (Eestist või naaberriikide puukoolidest) ja
kasvama meie klimaatilistes tingimustes.
2.2.13. Teed ja haljasalad on kavandatud aastaringselt kergesti hooldatavatena (sh
väiketehnikaga) ja vastupidavatena.
2.2.14. On tehtud ettepanekud pargiinventari paigutuslahendusele ja disainile (pingid,
prügikastid, väikevormid, infotahvlid ja suunavad viidad; kõik eeltoodud väikevormid
on kergesti hooldatavad, võimalikult vandalismi- ja ilmastikukindlad.
2.2.15. Valgustuslahendus on kavandatud esteetiliselt ja valgustehniliselt ning komplektselt,
soovitatav on kasutada LED-valgusteid ning ei tohi tekitada valgusreostust.
2.2.16. Laululava hoonele nähakse ette interneti ühendus kaabelliiniga.
2.2.17. Lahendatud on jäätmete kogumine (sh sorteerimismahutitega konteinerid).
2.2.18. Lahendus seob nii erinevate hoonete funktsioonid kui ka pakub läbimõeldud võimalusi
puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks (sh lapsed, noorukid, pered, eakad).
2.2.19. Kasutatud on universaalse disaini põhimõtteid.
2.2.20. Lahenduse realiseeritavus vastab rahalisele piirangule - kogu ehitusmaksumus ei tohi
ületada 1 250 000 eurot KM-ta. Projekteerimistööde kogumaksumus (koos
käibemaksuga) moodustab ehitusmaksumusest maksimaalselt 7 %.
3.

Esitatava ideekavandi maht ja vorm

3.1. Konkursi teises voorus esitatav ideekavand peab sisaldama:
3.1.1. asendiplaani, olemasoleva olukorra analüüsi,
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3.1.2. ideelahendust mõõtkavas 1:500 planšetil A1, sh tuleb näidata võistlusala
aktiivsustsoonid, maa-ala kasutus, liikumisteed, haljastuse põhimõtteline lahendus;
laululava ideelahendus; rajatiste, inventari ja väikevormide paiknemine ja
üldine kujundusprintsiip k.a valgustuslahendus;
3.1.3 lõikeid ja 3D-vaateid, sh vaateid põhilistele objektidele võistlusalal liikuja
vaatekõrguselt;
3.1.4. seletuskirja.
3.2. Nõuded ideekavandi esitamisele:
3.2.1. graafilised osad (joonised, skeemid, visualisatsioonid jm) peavad olema esitatud
planšeti(de)l, jäigal alusel ning A1 püstformaadis;
3.2.2. tekstilised osad (seletuskiri, teksti lisad jm) peavad olema esitatud A4 formaadis
köidetuna;
3.2.3. ideekavandi kõik osad tuleb esitada paberkandjal väljatrükituna ning digitaalselt
trükikõlbulike failidena CD-l või USB mälukandjal GIF/JPG ja PDF formaadis.
3.2.4. Ideekavand peab olema anonüümne. Kõik ideekavandi osad peavad olema varustatud
mõistelise (sõnalise) märgusõnaga. Embleem, logo või tähe-numbrikombinatsioon ei ole
lubatud. See tingimus kehtib ka digitaalsel andmekandjal esitatavate failide kohta
(kustutada/tühjendada faili identifitseerimisväljad atribuutide all).
3.2.5. Ideekavandi esitamisel peavad kõik ideekavandi osad olema kinnises valges
ühevärvilises, ilma väliste eraldusmärkide ja eritunnusteta ühtses pakendis. Pakend
tuleb sulgeda viisil, mis välistab selle avamise või sulgemise ilma jälgi jätmata.
Kavandi pakend tuleb valida selliselt, et pakendi avamisega ei ole võimalik kavandit
kahjustada.
3.2.6. Ideekavand tuleb tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga
aadressile Keskväljak 11, 76608 Keila linn. Ideekavandi vastuvõtmisel kirjutab
vastuvõtja pakendile saabumise järjekorranumbri, kuupäeva, kellaaja ja oma allkirja
ning annab pakendi üleandjale tema nõudmisel samade andmetega tõendi. Hilinenult
esitatud või laekunud kavandit ei hinnata ning see tagastatakse osalejale/ühisosalejate
volitatud esindajale.
Kavandi pakendile peab osaleja kandma vähemalt järgmise informatsiooni:
Ideekonkursi nimetus
Märge „KAVAND“
Osaleja märgusõna “___________”
Enne anonüümselt esitatud ideekavandite hindamist žürii poolt kontrollib komisjon
ideekavandi vastavust konkursi nõuetele. Komisjon ei hinda kavandite ideelist ega vormilist
osa.
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