
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE 
IDEEKONKURSS 
 
Märksõna: KUBU 
  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



 

 
Lauluväljak koos ümbritseva Männiku pargiga on sõlmpunkt ja sihtkoht.  
 
Ala asub oluliste ülelinnaliste ökoloogiliste ja rekreatiivsete koridoride ristumisel. Kesklinna poolt 
tulijale on park väravaks terviseradadele. Pargis ristuvad koolilaste kui ka haiglasse suunduvate 
inimeste teed. Siia suubub lai rohekoridor, mis idas jätkub putukakoridorina ja kagus 
linnahaljastusena. Lauluväljakul kohtuvad erinevad haljastusetüübid – looduslik mets ja 
kultuurtaimestik. Lauluväljak ja selle ümbrus on traditsiooniliselt pidupäevade, jaanitulede kui ka 
sportimise koht.  
 
Pargi paiknemine Keilas, tänane kasutus ja erinevate funktsioonide lähedus loob head eeldused 
ala aktiveerimiseks lihtsate vahenditega. Lauluväljak ja selle ümbrus vajab ruumilist 
ümbermõtestamist, mitte ülemöbleerimist.  
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Kontseptsioon 
 
Lähtepunktiks on olemasolevate kvaliteetide ülesleidmine, väärtustamine, võimustamine 
kasutades selleks võimalikult väheseid vahendeid – jalgteed toimivad mõnusate looklevate 
metsaradadena, parki lisanduvad minimaalses vajalikus mahus pingid, valgustus, prügikastid ja 
muu inventar. Olulisemad asfaltkattega liikumisteljed on võrdlemisi väikese-skaalalised ning 
suurürituste korral laieneb kasutatav ruum killustiku aladele. Inimtekkeline, pisut tehislik ja 
üksluine reljeef on sulandunud üheks tervikuks, muutudes mitmekesiselt kasutatavaks 
maastikuks; totaalne ja ühekülgne lava muutub multifunktsionaalseks ja mitmedimensiooniliseks 
– nii ruumiliselt kui funktsionaalselt. 
 

 
 
Uus reljeef 
 
Reljeef kohandub loodavale väiksemale ja intiimsemale funktsionaalsusele – küngaste maht 
oluliselt ei muutu, ent pinnase tundlik ümbertõstmine tekitab tugevama sidususe lauluväljaku, 
lõkkeplatsi ning ümbritseva vahel. Reljeef tekitab väljakule intiimsema istumisala, mille ridade 
arv kohandub kõrguslikult vonklevale maastikule olles nii orgaaniliselt maastikku asetatud ning 
kaotades tänase range ja korrapärase geomeetria. Staadioni-poolseid künkaid modelleeritakse, 
et tekiks tugevam visuaalne side jalgtee ja ümbruskonna vahel. Osaliselt tasasem küngas 
võimaldab sinna rajada istumiskohti ja kergesti ligipääsetavaid uusistutusi.  
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Tribüünide-tagune kergliiklustee on viidud ümbritseva maastikuga samasse tasapinda. Nii tekib 
parem sidusus ümbritsevate pinnavormidega ning pidupäeval pääsevad erineva 
liikumisvõimekusega külalised ülemistele istumiskohtadele. 
 
Laululava ja lõkkeplatsi tugevamaks sidumiseks on nende vaheline olemasolev vall läbi 
lõigatud. Alles jäänud jupi sisse rajatakse abiruumid, ülejäänud pinnast kasutatakse 
kergliiklustee tõstmiseks. 
 
Teed ja rajad 
 
Teedevõrgustiku defineerivad suuremad olemasolevad rajad ja suunad, mis lähtuvalt tänasest 
on asfaltkattega, olles sobilikud nii rulluisutamiseks, rulatamiseks, rattasõiduks kui ka ratastooli 
või lapsevankriga kergesti kasutatavad.  
 
Võimalike suuremate kogunemiste jaoks tekib lava keskosas radade ristumiskohtadele 
sõelmetest kattega laiendused. 
Lisanduvad ka alternatiivsed, metsikumad metsarajad, mis on kaetud vastavalt asupaigaala 
multši või laudteega avastamaks peidetud trajektoore ning tekitades üllatavaid käänulisi ning 
kohati künkalisi tervise- ning jalutusradu. 
 
Elupaigad ja ökoloogia 
 
Ala lahendades luuakse uusi elupaiku erinevatele taimedele, loomadele ja putukatele. Välditud 
on pidevalt niidetavate murupindade rajamist, rajatav taimestik on põõsastik ja niidumuru – 
kooslused, mis on ühtviisi soodsad nii putukatele, pisi-imetajatale kui väikelindudele. Välditakse 
ökoloogiliste lõksude tekitamist ning antakse täisväärtuslik võimalus olemasoleva rohekoridori 
maksimaalselt heaks toimimiseks. 
 
 
 

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



 
 
 
  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



 
 
  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



 
 
Lauluväljak ja lava 
 
Lauluväljaku keskseks, atraktiivseks ja identiteedi andvaks elemendiks kujuneb uus laululava. 
Ta on rõhutatult avatud: nii 360 kraadi ümbruskonna suhtes kui ka 365 päeva aastas – tegemist 
ei ole ainult koorilauluks mõeldud kohaga, vaid alaga, mida saab kasutada erinevateks 
koosviibimisteks, olgu selleks suveteater või rokk-kontsert, aktus või lõpupidu, uisuplats või 
väliklassiruum, postitantsutrenn või välikohvik. 
 
Lava moodustab 21 m diameetriga ring, mida katab efemeersele ja hajusale postide metsale 
toetuv läätsekujulise lõikepinnaga katus. Alt ümar vorm tekitab akustiliselt sobiliku heli 
peegeldava pinna koorimuusika üritusteks, postide vaheline ruum on põnev maastik 
mängimiseks kui ka suvekohviku rajamiseks, kuhu saab mõnusalt kinnitada võrkkiikesid, pinke 
jmt ajutist atribuutikat. Postide maastik muundub lava kohal rippuvateks stalaktiitideks, mille 
otstest kumba valgus, tekitades selliselt õrna valgusrežiimi hämarasse õhtumaastikku. 
 
Lava tagaküljes paikneb samuti väike küngas, kuhu planeeritud istumisala võimaldab 
korraldada nii intiimseid ja spontaanseid minikontserte, samuti toimib mõnusa väliklassina. 
 
Katuse seest laskuv ekraan tekitab vajadusel lavale ka tagumise heli peegeldava ja tuult piirava 
tasapinna, lava keskosas on tõstetavad tasapinnad kooridele sobiva astmestiku tekitamiseks 
ning lava pinna visuaalselt väiksemaks tegemiseks. 
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Lava ümbritsev vertikaalplaneerimine on lahendatud selliselt, et lava tagant pääseb lavale 
astmeteta, tekitades mugava pääsu nii tehnika transpordiks kui ka ratastoolis liiklejaile.  
 
Konstruktiivselt on lava lahendatud kaksikkumera terassõrestikuna, jäikus ja kandestruktuur on 
tagatud erikujuliste valgete teraspostidega- enamik poste on diameetriga 100 mm, osaliselt 
vajadusel 160 mm. Konstruktsiooni jäikusetagavad postide vahele paigaldatud diagonaalsed 
terastrossid. 
Lava katuse alumine tasapind on kaetud puitlaudisega, katuse moodustab õrn ekstensiivne 
kukeharjalistega kaetud hooldusvaba murukatus, mis linna poolt saabujaile näitab ennast 
hõljuva haljas-saarekesena, müstilise ökoloogilise lendleva ufona. Lava tasapind on lahendatud 
valge pigmendiga betoonist silindrina tekitades selliselt õrna hajusa aluse üleval kaarduvale 
puitpinnale. 
 
Lava ees paiknev pind on valge pigmendiga betoonkattega, kontsentriliselt harjatud pind on 
sobilik erinevate programmide toimimiseks ning igapäevaseks aktiivseks kasutuseks. Valge 
toon lisab sõbralikkust ja tundlikkust. 
Lava abiruumid paiknevad lavast veidi eemal peidetuna künka sisse lava kaguküljel, seal on nii 
riietusruumid esinejatele, avalik WC kui ka ruum hooldustehnika ning lavale vajalike seadmete 
hoidmiseks. Sinna moodustub sõlmpunkt, kuhu suubuvad mõlemad põhilised linnapoolsed 
pääsud alale. 
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Sõlmpunkt 
 
Sõlmpunkt on lauluväljaku ja lõkkeplatsi vaheline laiendus, mis on kõige sobilikum ala toitlustus- 
ja müügitelkide paigaldamiseks väliürituste ajal. Loogiline vaheala ja keskpunkt, mille asfaldist 
läbiva tee kõrvale on tekitatud sõelmetest katendiga laiendused. Selliselt ei mõju ala 
liiglagedana tavakasutuses, samas moodustub koormusttaluv pinnas suuremate ürituste 
tarbeks. Sõlmpunktis asub ka infopost toimuvate ürituste kohta, ümbritseva ala kaart, 
kohtumispaik.  
 
Multiplats 
 
Tänane lõkkeplatsi koht muudetakse mitmekülgse kasutusega multiplatsiks, mis soosib nii 
aktiivseid kui passiivseid tegevusi. Pool platsist on muudetud murualaks, teine pool kõvakattega 
metsalagendikuks. Siinne muruala on tasapinnaline, luues võimalusi pallimänguks, frisbiks, 
pikniku pidamiseks, rahulikuks olemiseks. Pidupäevadel saab siia laieneda toitlustusala. 
Argipäeval on lagendik aktiivsete tegevuste koht – siin on parim koht trikiratta ja rulaga 
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hullamiseks või tai-ji võimlemisgruppide treeninguteks. Koha raskuskese nihkub edelasse 
Lauluväljaku ja Sõlmpunkti poole.  
 
Lõkkease on kavandatud terasest suure kausina – nii on lõkkekoht portatiivne ning vajadusel 
vastavalt ürituse suurusest ümbertõstetav. 
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Sahver 
 
Tänased muutused maailmas soosivad tulevikus kindlasti kodulähedast puhkust, mistõttu on 
noortele ja lastele loodud nn “linnalapse sahver”: kogukonnaaiad marjataimede, viljapuude ja 
söödavate taimede kasvatamiseks. See ala on staadioni ja laululava vahelisel künkal, päikesele 
avatud ja hubane; noortele ja lastele kuuluv ala, kus nad saavad korjata peotäis maitsvat ja 
samas tugevdab see koht ka kohaliku identiteedi tunnet. Linnalapse sahvrisse istutatakse lisaks 
kodumaistele viljapuudele aprikoosi- ja virsikupuid, valge mooruspuu, kirss-kontpuu, kanada 
piisonipõõsa jt isendeid.  
Sahvri küngastele paigutatakse puitlavatsid, mis sobivad piknikuks, koolilaste rühmatööks või 
lihtsalt mõnusaks päikese käes lesimiseks. 
 
Meelte Aed 
 
Hooldekodu-poolsete küngaste haljastust uuendatakse erinevaid meeli ergutavate taimedega, 
näiteks lõhnavad taimed nagu lõhnav lillhernes, meliss, münt, salvei, pune, liivatee, enelas, 
sirel. Vähem levinud liikidest lisatakse raudpuu, jaapani juudapuulehiku, hõlmikpuu jt puude 
ning põõsaste istikuid.  
Siia lisatakse ka täiendavaid istumiskohti, et soodustada pargi kasutatavust hooldekodu 
töötajate, külaliste ja patsientide seas.  
 
Vihmavesi 
 
Lavast lõunasse tekib vihmavee aed, kuhu saab lokaalne üleliigne vihmavesi imbuda. 
Vihmavesi muutub positiivseks teguriks linnapildis, sellel on esteetiline, keskkonna ja 
energiasäästlik olemus. Vihmavee aias kasvavad erinevad liigniiskust taluvad taimed, nagu 
tarnad ja kõrrelised. Aeg-ajalt tekkivad veesilmad tõstavad pargi ökoloogilist mitmekesisust ning 
on joogiveeks putukatele ja lindudele. 
 
Haljastus 
 
Võistlustöö säilitab kogu ümbritseva väärtusliku kõrghaljastuse. Lisatud on uusi puude gruppe, 
luues kompaktsemat ühtset ruumi, osaliselt tekitab haljastus varjulisi istumisgruppe tribüünidele, 
samuti on lisatud viljapuid „sahvri tsooni“. 
 
Taimevalikus lähtume aastaringse dekoratiivsuse võimaldamisest, erinevate meelte 
ergutamisest, söödavate viljade ja marjade rohkusest ning  tolmeldamisperioodi pikendamisest. 
Lähtudes sel sajandil jätkuvast kliimasoojenemisest, on taimevalikus ka üksikuid hetkel 
Põhja-Eestis vähe levinud liike ja sorte. Tegemist on kultuurtaimedega, mis rikastavad 
pargimaastikku ning võivad aastate jooksul muutuda meie laiuskraadil linnakeskkonnas üsna 
tavalisteks. Linnamets ja künkad tekitavad alale soojema mikrokliima, mis võimaldab neid taimi 
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katsetada juba nüüd. Kuigi valitud taimed ei ole invasiivsete omadustega, on nad koondatud 
olemasoleva kultuurhaljastuse (hooldekodu poolsed künkad) ja staadioni vahele. 
 
Laululava ümbritsevad künkad on kaetud lilleniitudega, seal on erinevatel aegadel õitsevad 
aasataimed, nagu näiteks harilik kellukas, hapuoblikas, aas-seahernes, rukkilill, härjasilm, 
tulikad. 
 
  

 
 
 
KEILA LAULUVÄLJAKU JA SELLE LÄHIÜMBRUSE VÄLISRUUMI KUJUNDUSE IDEEKONKURSS                       Märksõna: KUBU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                         uushaljastuse tüübid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          tunnetatavad ruumid ja vaated 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
talvine kasutuspotentsiaal ja täiendav 
üritusruum 
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