
MÄNGUPLATS MEIE ÕUEL



Enesestmõistetav osa õuealast.

Kui plaanime rajada mänguväljakut, peame kõigepealt leidma 
vastused

küsimustele:

- KELLELE
- KUHU
- KUIDAS



KELLELE  

– mänguväljak kortermajas elavatele lastele
– mänguväljak väikeelamus elavatele lastele

Kui järele mõelda siis märkame, et siin on erinavas keskkonnas kasvava-
tel lastel ja nende vanematel erinevad ootused.

MÄNGUVÄLJAK      

- VÄIKE MAAILM LASTELE, KUS ON NII
- TUTTAVAT JA VAREMKOGETUT KUI
- MIDAGI UUT



KELLELE





KUHU

Usun, et lapsed peaksid kasvama maailmas, kus oleks enam 
individuaalset ja vähem korduvat.
Hea mänguväljak ei ole kindlasti kallis mänguväljak.
Kasutame reljeefi, väikest lõunapoolset nõlva, olemasolevat lohku, puud ja 
põõsaid, kiviaeda, kõnniteed, s.t. selle koha omapära.
Seda tuleb osata näha.
Oleks väga hea, kui meil õnnetuks mänguväljakul luua keskkonna, mis ei 
suhestu niivõrd materiaalse maailmaga, kui esteetiliste väärtustega.
Need lapsepõlve kogemused määravad tulevikus meie suhtumise 
üksteisesse ja meid ümbritsevasse maailma.



KUHU





KUIDAS

Kujutame end korraks vaiksesse eramute kvartalisse, kuhu on võimalus
rajada väikese kogukonna laste mänguväljak.
Need lapsed on pärit kodust, kuhu vanemad on investeerinud enamuse
oma rahast ja ajast.
Missugune võiks olla mänguväljak selles keskkonnas?

Midagi ebareaalset, oma väike antimaailm, mis täiendaks pere kainet,
hästi planeeritud, tagasi maa-peale eramajade maailma.
Läbi selle kontrasti pöörame tähelepanu asjadele, millest tavaelus võib-
olla väga lugu ei peetagi, aga mängukeskkonnas on see väärtustatud.





Nüüd kujutame end paneelelamute vahele, kus mänguväljak on lapse ainus 
õues olemise koht.
Mänguväljak selleskvartalis võiks olla laste maailm, kus ei kordu
ükski element ja detail,nagu seda on majas ja korteris. Siin ei ole betoonist 
seinu ja treppe, standartseid lahendusi.
Loome praktilisest ja korduvkasutuses argipäevast muinasjutumaailma.
Seda on muidugi lihtne öelda ja raske teha ja hea tulemuse eelduseks on
oskus märgata eripära meie ümber.





MÄRKA VÄIKEST



Narva mnt

Gonsiori

Liivalaia

Raua

J. Kunderi

Meie kooli Arhitektuuriinstituudi õppekavad pööravad 
nende oskuste arendamisele suurt tähelepanu.



J. Kunderi 4 - 6, Tallinn





Raua 21, Tallinn
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