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Seletuskiri
Kontseptsioon põhineb sektoritel, mis jagab ala mitmeks osaks. Sektorite struktuuri põhjal
on kavandatu põhilised jalgteed, mille laiuseks on võetud 2,5 meetrit. Põhi jalgteed
koonduvad kokku ala keskmesse, mis loob alale nö. südame. Jalgteede teise astmena
on kavandatud pisut kitsamad teed 2 meetri laiused, mis paiknevad põhiteedega ristuvalt
luues nii juurde veel väiksemaid ruume. Tänu risti paiknevale teede struktuurile on
tekkinud rohkelt alasid, kus saab rajada erinevaid tegevusi ja haljastust. Arvestades
olemasoleva haljastuse asukohti on väiksema laiusega jalgteedele lisatud väikeseid
jõnkse, mis ühelt küljelt muudab disainlahenduse põnevamaks ja teiselt küljelt säilitab
võimalikult palju haljastust.
Kavandatud ruumideks on kohvikuala, mänguala, noorte ala, wifi-ala, muru male,
treeningala, teraapiaaed, keskväljak, õitsevate puittaimede ja lilleniitude ala, turuala,
parkla ja esindusväljak koos lipuväljakuga.
Kohvikualal asetseb väike kohvikuhoone koos mõnusa ja avara terrassiga, kus on mugav
einestada (Joonis 1). Kohvikualalt avaneb hea vaade ka otse mänguväljakule, kus
vanemad saavad hõlpsasti silma peal hoida oma lastel. Kohviku terrassi ümbrus on
kavandatud murualana, kus saab pikniku pidada kui terrassil puuduvad näiteks vabad
kohad või ongi eesmärgiks võtta kohvikust mõnus eine ja istuda oma linal.
Mänguala asub kohvikuala vahetus läheduses. Mänguala stiiliks on valitud ajalooline
temaatika. Kavandatud on osake raudteerööbastest, millele on kavandatud rongi kujuline
ronila. Rong peatub raudteejaamas ehk lastele on kavandatud väike majake, mis
imiteerib raudteejaama. Jaamahoones saab sees mängida ning hoone ees on ka väike
perroon. Kavandatud on ka liivakastid, mis asetsevad just kui raudteerööbaste keskel.
Lisatud on ka kiikumisala, kus on arvestatud ka puuetega lastega. Kõik mänguelemendid
on valitud ja kavandatud nii, et kasutada saaksid kõik huvilised.
Noorte alale on lisatud veidike särtsu. Särtsakaks muudab ala värvikasutus ja elemendid.
Nimelt on valitud alale interaktiivne DJ-pult, kust saab mängida oma muusikat. DJ-puldi
kasutuse laiendamiseks on kavandatud selle ette tantsuplats, kus noored saavad
harrastada ja miks mitte ka õppida uusi tantsuliigutusi. Kes soovivad näiteks lihtsalt juttu
vesta ja aega veeta alal on kavandatud lebola võrk, kus saab istuda ja pikutada. Samuti

on lisatud ka istepingid. Haljastusliku poole pealt on lisatud istutusalasid, mis muudavad
ruumi hubasemaks.
Wifi-ala on kavandatud noorte ala ja mänguala vahele. Ala on mõeldud inimestele, kes
soovivad töötada või õppida värskes õhus ja roheluse keskel. Kavandatud on neli lauda
koos istumisvõimalusega, mida ümbritseb muruala. Müra summutamiseks on peale
olemasoleva haljastuse kavandatud erinevaid istutusalassid, mis loovad privaatsema
keskkonna.
Muru male on kavandatud kuuseväljaku kõrvale. Muru male eeliseks on see, et selle
rajamisel ei teki suurt kõva kattega ala vaid kivid on paigutatud vaheldumisi
mururuutudega. Ala näeb välja väga omanäoline ja atraktiivne.
Treeningala on kavandatud mänguala ja kohvikuala vahetusse lähedusse. Treeningala
sisaldab kuute erinevat spordielementi, mis on mõeldud kasutamiseks igale
vanusegrupile. Treeningala aluspind on kavandatud multšipinnale, mis on pehme ja ei
põruta jalgu.
Teraapiaaed on kavandatud ala lõuna poolsesse äärde, Põllu tänava vahetusse
lähedusse. Teraapiaaia eesmärgiks on luua külastajale keskkond, kus ta saab hinge
puhata ja oma mõtetega tegeleda. Selle soodustamiseks on rajatud keskkond
harmoniseeriva, lõhnava, tekstuurse ja õitseva taimestusega, istumisvõimalusega ja vee
elemendiga.
Veoautode parkimine on kavandatud Põllu tänava äärde. Arvestatud on nelja
peatumis/parkimis kohaga. Looduslikuma ilme säilimiseks lahendatakse parkimisalus
loodussõbralikult lähenedes nagu näiteks, murukivi alusega.
Turuala on kavandatud Veski tänava äärde jalgtee kõrvale. Turualal on arvestatud kuue
kauplemis majakesega. Toidukaupluse külastajad saavad hõlpsalt jalutada üle Veski
tänava, külastada turgu ning liikuda sealt edasi, kas parklasse või pargialale. Eesmärk on
siduda turgu alaga ning muuta see kompleksiga ühtseks tervikuks.
Veski tänaval on liikluse rahustamiseks rajatud tänava keskele haljasribad, nii
eraldatakse kahte sõidusuunda ja haljastus lisab tänavale rohkem rohelust.
Pargi sisesele keskväljakule koonduvad kokku põhilised jalgteed ning sinna on
kavandatud peeglitest installatsioon. Installatsioon peegeldab vaatajaid tagurpidi ja
moonutatuna. Keskväljaku idee põhineb ’’Tagurpidi Ants’’-u temaatikast.

Esindusväljaku idee seisneb selles, et lahendada tavapärases stiilis suur sillutatud ala
hoopis rohelisemas võtmes. Nimelt on kavandatud ringtee äärsed toidukaupluse poolne
ala ja pargi poolne ala taimkatte ja sillutise seguna. Toidupoe poolsele alale on lisatud
taimi, mis on maksimaalselt 1 meetri kõrgused. Istutusalade tsentrist välja poole liikudes
hakkavad rohelised ruudukesed vahelduma sillutisega muutudes nii hõredamaks. Väljaku
keskele on kavandatud lipumastid ning mastidest liikudes Antsla-Vaabina tee poole on
planeeritud maa seest tulenevad purskkaevud. Purskkaevudele on võimalik manada
erinevaid värvitoone ja muuta veejoa kõrgusastet.
Esindusala mustrit on jätkatud ka ringtee äärsel pargipoolel, et ühtlustada ja ühendada
alasid ning muuta neid tervikuks. Pargipoolsel alal on kasutatud samasugust tehnikat
sillutise ja taimestiku vaheldumist kuid kasutatud on ära olemasolevaid puittaimi.
Läbi planeeringuala on pandud rõhku taimestusele ja ruumi maksimaalse roheluse
säilitamiseks. Kavandatud on lilleniidu sektorid, mis tasakaalustavad tegevuste rohket
keskkonda. Samuti on rajatud ka istutusalasid, mis peegeldavad Lõuna-Eesti künklikku
maastiku ning muudavad ruumi atraktiivsemaks. Osad istutusalad läbi ruumi on
kavandatud kõrgemad ning osad madalamad süvendid imbpeenarde näol. Loodud on ka
õistaimedest pargiruum teraapiaaia vahetus läheduses. Kevadisel perioodil lisab ala
juurde värskust ning loob ka silmailu.
Ala eskiisi koostamisel on arvestatud olemasoleva haljastusega ning likvideerida
võimalikult vähe puid ja põõsaid. Alal on kokku 135 inventeeritud puittaime, millest
likvideerimisele on ette nähtud 15 %. II kategooria väärtuslike puittaimi sellest on 2 tk., III
kategooria olulisi puittaimi on sellest 12 tk ja IV kategooria väheväärtuslike puittaimi on
sellest 6 tk. Mängualale jäävad 3 puittaime on võimalik ümber istutada tänu väikestele
mõõtmetele ja noorele eale.

