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SISSEJUHATUS

Käesolevas töös antakse ülevaade rannakülade ajaloost ning kujunemisest ja

tulevikuplaanidest. Uuritakse külade tüüpe ning võrreldakse Põhja-, Ida- ja Lääne-Eesti

rannakülasid. Analüüsidest ja aruteludest saadud infot kasutatakse mõistmaks kohavaimu

ja külaelu ning luuakse kontseptsioon, millele järgneb koha disain ja elementide tehnilised

lahendused.

Külade ja külakogukondade säilimine ja säilitamine mängib suurt rolli ühiskonna

toimimisel ning selle arenemisel. Viimaste aastakümne linnastumise tõttu on paljud

maapiirkonnad jäänud elaniketa, mille tulemusel on kogukonnad lagunenud ja avalikku

ruumi pole arendatud, jättes need arengult 00ndatesse. Viimastel aastatel aga on teema

olnud aktuaalsem, mille tõttu inimesed soovivad taas elada maapiirkondades linnakärast

eemal või omada maakodusid ja veeta rohkem aega värskes õhus.

Kogukonnad tekivad kohtadesse, kus inimesed satuvad kõige sagedamini kokku.

Sõlmpunktide tekkeks on vaja põhjust kogunemiseks, näiteks erinevaid funktsioone nagu

pingid või mänguatraktsioonid ning ühised üritused vms. Kuuluvustunne mõjutab

positiivselt inimese vaimset tervist, tekitades talle väärtuslikuma tunde ning uuringutest on

leitud, et tugev kogukonnategevus aitab tõsta inimeste enesehinnangut.

Töö eesmärk on suurendada rannakülades elavate inimeste kogukonnatunnet ja arvu,

kujundades juurde tänapäevaseid funktsioone. Funktsioonide ja erinevate elementide

valikul peab järgima kohalikku miljööd ning elanike soove, jäädes primitiivseks ning mitte

üle komplitseerima.
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INTRODUCTION

In the following Bachelor’s thesis there will be reviewed history and formation of coastal

villages and their future plans. Different village types of Northern, Eastern and Western

Estonia are being studied and compared. Information from the analysis’ and discussions is

being used to understand genius loci and everyday village life, which is the base of concept

and designing the place and the elements.

Preserving villages and village communities has a big role in functioning society. During

the urbanisation of the last decade, many rural districts have been left, with the result of

degraded communities and no further development, leaving the rural districts still in the

2000 era. During last few years, the subject has been more talked about, resulting more

people wanting to live or have a countryhome in rural districts away from the noisy city

life and to spend more time in fresh air

Communities evolve in places, where peole get together more often. To have nodal points,

there needs to be a reason for get-togethers, such as different functions like benches or

playing elements or joint events. Being belonged positively impacts one’s mental health,

giving one a more worthy feeling and studies have showed that a strong community action

helps to raise human’s self-esteem.

The aim of this Bachelor’s thesis is to amplify the community feeling and add head count,

designing contemporary functions. While adding different elements and functions, one

must take advance of the local milieu, staying primitive and not over complicating the

design.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE

1.1. Rannakülad

Rannakülasid leidub nii Lääne-, Põhja-, kui ka Ida-Eestis ning kuigi need sarnanevad

üksteisega, pole need sugugi ühesugused. Lääne- ja Põhja-Eesti rannakülad asetsevad

Läänemere kaldal, Ida-Eesti rannakülad seevastu Peipsi järve kaldal. Põhja-Eesti rannikul

paikneva Lahemaa rahvuspargi suuremate rannakülade arengus on hästi näha Eesti ajaloo

põhijärgud: tsaariaeg, Eesti Wabariigi aeg, nõukogude aeg ja taasiseseisvumise periood.

(Välja 2011)

Rannakülades suvitamise traditsioonid ulatuvad 19. sajandisse, kuid siis oli see vaid

aadlike privileeg. Kujunesid välja rannakülad, mille elu orienteerus vaid suvitajaile, nt.

Võsu, kus 20. saj. algul oli vannimaja, välikeeglirada, kino, kellasepp ja muid teenuseid.

1920-30ndatel tegi puhkekultuur Eestis läbi arengu – tööaeg lühenes ja tekkisid palgalised

puhkused – ning linlased said võimaluse hakata suve nautima. Laialt levis komme üürida

perele toad talus ja populaarseks osutusid Harju-Viru rannakülad. Tol ajal tähendas

rannikurahvale suvitajad lisateenimisvõimalust, sest linnarahvas maksis suvekorteri eest

märkimisväärset üüri. (Karine 2020)

Peale teist maailmasõda, kui Eesti langes Nõukogude Liidu võimu alla, aeti merepiiriga

paiknevad külad inimestest tühjaks ning merepiir oli tugevalt turvatud. Rannaalad olid

okastraadiga ära piiratud ja pääs merele oli keelatud, leidus ohtralt piirivalve kordoneid

(Raun, Paavle 2012). Piiritsooni kehtestamisega NSVL ajal vähenes esialgu suvitajate arv,

kuid 1960ndatel viiepäevase töönädala kehtestamisega suurenes suvitajate arv

rannakülades. Peagi hakkasid tekkima asutuste suvilakooperatiivid, näiteks Pärnumaale

Majaka külla ning põhjarannikul Eisma ja Vainupea küladesse (Karine 2020). Pärast

Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal pääsesid eestlased taas merele ning hakati

soetama kinnisvara mereäärsetes piirkondades (Raun, Paavle 2012).
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Lahemaa rahvuspargi alale jäävad rannakülad – nagu Käsmu (tuntud ka kaptenite külana),

Virve ja Vainupea – on tuntud oma rahuliku elu poolest, kus aeg on justkui seisma jäänud

ning kohati kiviste kuid puutumatute randade poolest. Võrreldes lähema ümbrusega on

Käsmus meri suhteliselt sügav, mistõttu said seal laevad randuda. Külasse ehitasid majad

peamiselt laevade kaptenid ja laevaomanikud ning sealt tuleb ka küla hüüdnimi „kaptenite

küla” (kasmu s.a). Käsmus on säilinud hulk väärtuslikke ajaloolisi hooneid ja objekte,

muuhulgas on suudetud vältida korterelamuid ja kolhoosiaegseid tootmishooneid.

Nõukogude aega meenutab külas vaid pioneerilaager ning üksikud eramud. (Välja 2011)

Lääne-Eestis Pärnumaal Liivi lahe idakaldal asuvas Kabli külas on kool, postkontor,

linnuvaatlusjaam, seltsimaja ja raamatukogu. Külas tegutseb aktiivselt külaselts, mis veab

külakogukonna elu. Kabli küla suurimaks maamärgiks on seltsimaja, kus asub

raamatukogu ja avalik internetipunkt (Kabli Seltsimaja s.a). Alates 2007. aastast

korraldatakse külas Päikeseloojangu festivali, millest võtavad osa erinevad artistid, lisaks

tehakse ühiseid jalutuskäike looduses, vaadatakse filme jpm (kablifestival s.a). Külas

asuvas mereäärses männimetsas on RMK Kabli looduskeskus, mille läheduses on

telkimisvõimalusega lõkkekoht ning saab läbida Kabli looduse õpperada. Külastuskeskuses

on võimalik pidada seminare ja õppepäevi erinevatele vanusegruppidele (loodusegakoos

s.a).

Eesti idapiiri ääres asuva Peipsi järve kaldal („Sibulatee” nagu kohalikud seda kutsuvad)

leidub erineva ilmega rannakülasid, nt. Nina ja Pusi küla. Nina külas on 1938. aastal

ehitatud tulepaak, mis on küla tõmbenumber. Torni kõrgus on 11 meetrit ja tule kõrgus on

14 meetrit, nähtavuskaugus on veidi alla 10 meremiili. Kevadel kogunevad Nina küla

kaldale kuulsad Peipsi jäämäed (puhkaeestis s.a).

Rannakülad ning väiksemad rannikuasulad on tihtipeale tihedamalt asustatud soojemal

perioodil aastast, mistõttu on talviti elu suhteliselt vaikne. Suveperioodid on enamasti eesti

rahval puhkuste aeg, kui linnadest liiguvad inimesed maale värsket õhku ja loodust

nautima ning puhkama. Oma rolli mängib ka rannikualade elamute vähene soojustus ning

jahe merebriis, mis muudab mereäärsete alade temperatuuri tihti jahedamaks, kui seda on

sisemaal (Luik 2022).
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Kevade ilmaprognoosides räägitakse pidevalt, et külma mere tõttu on rannikul õhk

jahedam kui sisemaal. Mere lähedusest piisab, et jahutada rannajoont ning meretuule mõju

võib avalduda kuni 20 km kaugusele rannikust. Päike soojendab maapinda kiiremini kui

merd, soojenenud õhk tõuseb üles ja liigub merele, kus ta jahtub, seejärel laskub alla ning

saabub briisina tagasi rannikule (teeilmakeskus 2017).

1.2. Kogukonnad ja kogukonnaalad Eestis

Mõiste kogukond ajas oluliselt muutunud ja mitmekesistunud. Üks viis mõistet defineerida

on kogukonnaliikmete suhtluse sageduse ja viisi ning kogukonnatundega seotud

sotsiaalsete ja psühholoogiliste sidemete järgi (Talen 2000). Kogukond on sageli tihedalt

seotud konkreetse kohaga, kuid kogukonna tekkimise ja toimimise juures on oluline

eelkõige sotsiaalne dimensioon. Kogukonnaelu edendavad ca 3-5 eestvedajat ning lisaks

neile (olenevalt kogukonna suurusest) aktiivsed ja vabatahtlikud/passiivsed liikmed

(Vihma, Lippus 2014).

Kogukonnaalad tekivad sõlmpunktidesse, kus kogukonnaliikmed satuvad kokku kõige

tihedamini (Hesamipour, Balafar 2019). Eelmainitud aladel tegeletakse nii

kogukonnaedendamisega kui ka erinevate koristus/heakorratöödega, korraldatakse üritusi.

Kogukonnaaladel leidub tegevusi reeglina kõigile vanusegruppidele –

lõbustusatraktsioonid lastele, pingid või istekohad eakatele ning koosviibimiskohad

kogukonnaelanikele ja turistidele.

Maakogukondade liikmed hindavad eelkõige rahu ja vaikust ning elukvaliteeti. Suurel osal

on see tänu koriluskultuurile – võime minna metsa ning korjata seeni ja marju – ja

loodusliku keskkonna vahetu lähedus. Maakohtade tähtsus tuleb esile nende võimes

pakkuda ühiskonnale toitu ning virgestusvõimalust. Eestlastel on tugev seotus maastikega,

mis tuleb paremini välja maakogukondades ning nende säilimisega. (Storie 2020)
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Eesti üks tuntuim kogukond koosneb kihnlastest – inimestest kes on seotud Kihnu saarega,

mis asub Liivi lahes. Ca 700 elanikuga saarel valitsevad tugev kogukondlik elulaad ja

vanad kultuuritavad, Kihnu pärimuskultuur kuulub UNESCO suulise ja vaimse pärandi

nimekirja (kihnu s.a). Saare traditsioonidest läbipõimunud tänapäev on üpris värvikirev –

pikitriibulistes seelikutes ja punasekirjudes pearättides vilkad naised, sukavardaid

klõbistavad vanamemmed ja kihnukeelne laulev kõneviis. Kihnu pääseb aastaringselt

lennuki ja praamiga ning talvel kui meri on jäätunud, saab saarele mööda ca 11 km pikkust

jääteed, mida on võimalik ületada suusatades, tõukekelguga, autoga mööda märgistatud

teed või jalgsi matkates (aarete saar s.a).

1.3. Külade säilitamine

Alates 2014. aastast võeti Eestis kasutusele Leader-meede, mille eesmärk on edendada

kohalikku algatust, kasutades ära maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. Programmi nimi

tuleneb prantsusekeelsest lausest „Liaison entre actions de développement de l'economie

rurale”, mis tähendab tõlkes „Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel” (Leader).

Leader-meetmete elluviimiseks koostatakse maapiirkonnas kohalikul algatusel põhinevad

vähemalt seitsme-aastased kohaliku arengu strateegiad (maainfo s.a).

Lisaks Leader-programmile tegutseb Eestis Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES), mille

tegevus sai alguse 1993. aastal. MES tegevused on maaelu maine kujundamine, laenamine,

nõustamine ja võlakohustuste käendamine. 2022. aastal sõlmis Maaelu Edendamise

Sihtasutus maale elama asumist soodustava pilootprojekti raames esimese kaaslaenu

lepingu, mille tulemusel sai Ida-Virumaal elav perekond ehitada endale pangalt saadava

laenu ja MES-i kaaslaenu abil uue maja. (mes)

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liidab külaelu väärtustavaid ühendusi ning MTÜ

eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine maapiirkondades, väärtustades ja

arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust. Alates 1996. aastast

korraldatakse Maapäeva ehk külade parlamenti, selle eesmärgiks on koondada külade

esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal

(kodukant). Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga valitakse alates 2007. aastast aasta küla

ning 2021. aastal oli selleks Viskla küla Harjumaal (err 2021).
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Maapiirkondade edendamise nimel on alates 2018. aastast ellu viidud iga-aastaselt riigi

poolt hajaasustuse programm. Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada

maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata kaasa elanike arvu

püsimisele antud piirkondades. 2022. aasta meetme tegevustesse kuuluvad majapidamises

puhta joogivee kättesaadavuse tagamine ning elamu nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi,

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsu ja vajadusele vastava autonoomse elektrisüsteemi

rajamine. (rtk)

Külades, kus leidub tugev kogukonnategevus ja kokkuhoidvus, on märgata üldise

enesehinnangu tõusu, tänu millele on taas hakatud ostma endile maakodusid.

Sotsiaalvõrgustiku loomine on üheks suurimaks edasisammuks maakohtade

taaselustamisele ja arengule. Maaelu kultuuri taasloomise tähtsaimaks meetmeks on

kogukonna tunnustamine, ühised koosviibimised ning ajaloolised ja subjektiivsed sidemed

antud kohaga. (Storie 2020)

Avaliku ruumi arendamiseks kasutatakse üldiselt kaasamist elanike arvamuse

teadasaamiseks, kuid alatihti juhtub, et otsused võetakse vastu kõrgemates ametiasutustes

ning selle tõttu tekib inimestes skeptitsism ja pahameel. Lähteülesande põhjaks on ala

analüüsid – koha ajalooline taust, olemasolev ruumiolukord ning inimeste ruumikasutus- ja

vajadused. Mõistmiseks ülesande olulisust, on vaja tunda kohalikke olusid, viies läbi

intervjuusid, küsitlusi, vestlusi vms. Tähtis on teada, kas projekti kellegi jaoks või

kellegagi koos – kui loome toimub koostöös, on tegu partnerlusega, kuid kui projekti

tehakse inimeste jaoks, kellele planeeringut tehakse, on tegemist rohkem kaasamise kui

osalusega. (Entson 2020)

1.4. Projektide analüüs

1.4.1. Vasknarva

Peipsi järve kirdekaldal asub Vasknarva küla, mis on oma lõuna küljelt piiritletud Peipsi

järve ja ida poolelt Narva jõe ning Venemaa piiriga. Külale on teinud 2019. aastal Kobras

OÜ (endise nimega aktsiaselts KOBRAS) eskiisprojekti. Selle projekti eesmärk on

säilitada küla ajalookihte ja anda edasi ruumilise lahenduse kaudu atraktiivse, turvalise ja

multifunktsionaalse küla põhimõtted. Küla keskusesse kogukonnaalale on kavandatud

kolm disc-golfi rada ja spordiala, mis koosneb võrk-, korv- ja jalgpalli konstruktsioonidest,

külaplats koos lõkkekohaga ning pikniku- ja mänguala (alutagusevald s.a).
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Projekteeritud spordiala jaguneb kaheks: spordiväljakute ala, kus saab mängida nii korv-,

võrk- ja jalgpalli ning on on juurde lisatud varjus istumise võimalus ja teisel pool jalgteed

on suurem okaspuudega ala, kuhu on kavandatud kolm disc-golfi rada.

Külaplats on selles projektis lahendatud lihtsalt ja funktsionaalselt, külaplats on ette nähtud

kogunemisteks ja külaüritusteks. Külaplatsi keskseks kohaks on lõkkease, mille lähistel,

kuid ohutus kauguses, asuvad gabioonpingid. Kuuma suvepäikese eest kaitseks, on pinkide

kohale kavandatud päikesepurjed. Ühtlase väljanägemise saavutamiseks on soovitatud

kasutada sama taimmaterjali, mida on kasutatud piknikualal (Joonis 1).

Joonis 1. Vaade külaplatsile (Miller 2022).

Pikniku- ja mänguala asub küla keskses asukohas ning tänu asukohale on see ka külaliste

esimene tervitaja. Piknikualale on kavandatud kolm katuse ja pingiga varustatud lauda, mis

vajadusel pakuvad kaitset nii päikese kui ka vihma eest. Vormide stiililine lahendus tugineb

ümarpuidust konstruktsioonil, mis sobitub kokku ülejäänud kujunduslahendusega. Ala

ümbritsevad poolsõõri kujuliselt asetatud kollaste õitega põõsad ja kõrrelised, mis

sobituvad hästi Alutaguse valla vapi värvikombinatsiooniga. Piknikuala üheks osaks on

mängutsoon, mille loomisel on lähtutud põhimõttest luua kasutatud elementidega seoseid
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rannaküla temaatikaga – paadid ja kalavõrgud. Mängutsooni on kavandatud võrkkiik,

tavaline kiik, vedrudel asetsev parv ning ronimis- ja tasakaaluatraktsioon, mis sobituvad

hästi veekogude äärse elulaadiga (joonis 2).

Joonis 2. Vaated mänguväljakule ja piknikualale (Miller 2022).

Antud projekt pakub kõneainet ning on teemakohane, kuna kujundusprojekti pealkirjaks on

„Buunid” ehk põiktammid, mis külas (Peipsi põhjakaldal) asuvad ning käesoleva

bakalaureuse lõputöö kontseptsiooniks on laine ning lainemotiiv. Nii Kobrase

eskiisprojekti kui ka töö autori poolt tehtud kujundusprojekti idee on edasi anda alale

iseloomulikku paigavaimu, kasutades kataloogides leiduvaid väikevorme ning lisades

juurde autorite poolt väljamõelduid elemente. (alutagusevald)

1.4.2. Virve küla

Virve küla asub sarnaselt Vainupeale, Eesti põhjarannikul. Juminda poolsaarel paikneval

külal on aktiivne külaselts, mis korraldab soojal hooajal mitmeid üritusi ning hoiab elus

külaelu. Küla tõmbenumbriks on multifunktsionaalne vabaõhulava. (virve.org s.a)

Kogukonnaruumiga varustatud vabaõhulava on maamärgiks külas alates 2019. aastast

(joonis 3). Puitkonstruktsiooni peale ehitatud mitmeotstarbeline külakeskus toimib

kõlakeskusega lava, tantsuplatsi ja kogukonnakeskusena. Juunis 2019 valminud

puitlaudiskattega vabaõhulava leiab suuremas mahus kasutust suvisel perioodil, kui

korraldatakse külaseltsi poolt kontserte ja ühiseid koosviibimisi nii jaanipäeva kui ka

muinastulede öö näol. Lava tagaruumi kasutatakse vajadusel esineja(te) backstage-ina,

näitusesaalina ja külakoosolekute asukohana. Lavataguse ruumi tagaseina on pandud

maast-laeni aknad, millest avaneb vaade Hara lahele ning avatud uste korral on näha

esinejat mere taustal. (moodnekodu 2019)
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Virve küla kogukonnaala on lahendatud maitsekalt ning tagasihoidlikult, kasutades

looduslikke materjale (joonis 4). Väga palju lisab juurde alale juurde merevaatega

lava/kogukonnaruum, mis seab just vaate esikohale. Lähemal vaatlusel selgub, et lisaks

vaatele on lava kõlakoda paadininakujuline, mille tõttu annab lava/kogukonnaruum

lisaväärtuse Virve külale, andes edasi ja arendades stiilselt kohavaimu.

Joonis 3. Virve küla vabaõhulava (Tasa 2019).

Joonis 4. Virve küla kogukonnaala – vasakult lõkkease, välikäimla, trepp randa, lava/kogukonnaruum ja

pingid, lipuvardad, kiiged ja palliväljak (Jürimets 2022).
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1.4.3. Pärispea küla

Pärispea küla asub Harju maakonnas Kuusalu vallas ning nagu ka projektala, asub Pärispea

küla Lahemaa rahvuspargis. Pärispea on Eesti vanim rannaküla ja Mandri-Eesti

põhjapoolseim küla, mis piirneb läänest Odakivi ja idast Hauaneeme lahega. Külla on

registreeritud elanikuna ca 100 inimest, kuid suveperioodil on inimesi külas pea poole

rohkem. (Kuusalu s.a)

Küla keskuses asuvad külaplats (joonis 6) ja seltsimaja (joonis 7), mis hoiavad elus ja

edendavad külakultuuri. MTÜ Pärispea Seltsimaja haldab vana koolimaja hoonet, kus on

võimalik läbi viia konverentse, seminare ja koolitusi (wikipedia s.a). Rahvamajas asub ca

100 inimest mahutav saal, köök, raamatukogu-puhkeruum, muuseumiruum ja kaks kambrit.

Rahvamaja hoovis asuval külaplatsil on vana ja väsinud välilava, kus on istekohti ca 300

inimesele ning suur külakiik (joonis 5). Küla noorimatele on valminud 2021. aasta suvel

kohaliku omaalgatuse programmi raames mänguväljak, mis asub liivaplatsil rahvamaja

taga. Mänguväljak koosneb ühest multifunktsionaalsest elemendist, mis on ehitatud

puidust konstruktsioonist ning kus on võimalik lasta liumäest liugu, turnida ja ronida

(Pärispea seltsimaja s.a).

Joonis 5. Vaade Pärispea külaplatsile – vasakul seltsimaja, tagaplaanil paikneb lava ja külakiik ning ees

skulptuur (Jürimets 2022).
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Joonis 6. Vaade Pärispea külaplatsile - vasakul väsinud lava, taamal paistmas külakiik, ees mänguväljak ja

selle taga paistab seltsimaja (Jürimets 2022).

Joonis 7. Pärispea seltsimaja teadetetahvli ja postkastidega (Jürimets 2022).
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Pärispea külakeskus annab hästi edasi vajadust kogukonnaruumide olemasolu kohta. Tänu

seltsimajale ja seda haldavale rühmale on hakatud edasi arendama külaelu, lisades

atraktsioone ja funktsioone nii noortele kui vanadele. Ala suuremaks kasutamiseks on

vajalik kulunud inventari uuendamine. Külakiik on sageli Eesti külades kesksel ja tähtsal

kohal, kuna seal on võimalus kiikumiseks erinevas vanuses inimestel ja lisaks saab seda

kasutada ka peatus- ja istumispaigana. Skulptuur rahvamaja küljel hoiab endas külakultuuri

ja seotust merega ning kuju all olevad kivid imiteerivad rannajoont, mis on tolles

piirkonnas üpris kivine.

1.5. Kujundusala

1.5.1. Vainupea küla kujunemine

Vainupea on küla Põhja-Eesti rannikul samanimelisel neemel. Koha nimi tuleneb sõnadest

“vain” (külavaheline või -äärne rohumaa) ja pea (neem) (Tarvel 84). Küla asub Soome lahe

lõunakaldal vainupea jõe suudmes, Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas. Küla ise on

esmakordselt ürikutes mainitud 1583. aastal (Vainupea ajalugu). Randa seevastu

mainitakse hulga varem, 1499. aastal, Karula mõisale kuulununa (Tarvel 1983: 79). Külas

asuvad Vainupea kabel, kalmistu, sadam ja Suureliiva rand.

1725.-1726. aastatel kuulus Wainopaeh (praeguse nimega Vainupea) – Eestimaa suure

adramaarevisjoni ajal Karula mõisa alla ning oli juba arvestatava suurusega küla. Külas

elas tol ajal kokku 19 inimest, neist 13 “ennast võõraks tunnistanud talupoega”, neli

maarahva soost kehvikut ning kaks “kah võõrast” (Eestimaa 1725-1726. aastate

adramaarevisjon 1989: 109). 1782. aasta Neljanda hingerevisjoni järgi leidus Vainupeal

kuus majapidamist ning 1816. aastal oli külas juba seitse talu, lisaks 12 maatameest. Küla

kasvamisega tekkis külla ka kõrts. Vainupea küla läheduses leidus ka veski, mille ümber

hiljem kujunes naaberküla – Pajuveski (EAA.1864.2.VII.105). 1850. aastaks oli küla juba

tunduvalt jõukam, igas peres oli sulane ja hulk lapsi, ajalooürikutes on välja toodud märge

“eriti tütarlapsi”. Tolleks ajaks oli perenimedest taandunud soome ja rootsi elemendid ning

oli kujunenud välja Eesti rannaküla (EAA.1864.2.IX.94).
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Vainupeal asuv kabel on üks selle küla sümboleid, mida mainiti esmakordselt juba 1741.

aastal. Toonasel ajal kandis see Püha Johannese kabeli nimetust ning tegemist oli ühega

Haljala neljast abikirikust (EKM ERA II 198, 280 (4) Haljala). 19. saj. lõpuks oli vana

puukirik (Põhjasõja järgsest ajast) lagunenud, kuid Aaspere ja Sauste mõisnik, parun

Eduard von Dellingshausen, toetas uue paekivist kiriku ehitust. Kabeli projekt on aastast

1887 ning selle arhitekt oli Rudolf von Engelhardt. Historitsistlikus laadis Vainupea

Johannese kabelit ehitati kokku viis aastat – aastail 1888-1893. Kivist torniga kirik

pühitseti sisse 25. juulil 1893. aastal. Renoveerimise algul oli kõige viletsamas seisukorras

kabeli torn, mille tõttu vana torn lammutati ning 1888. aastal rajati puukabeli lääneküljele

kivist kuuetahuline torn. Aastatel 1891-1893 ehitati vana pikihoone kohale uus kõrgete

ümarkaarakende ja polügonaalse kooriosaga uus paekivist kabelihoone (Vainupea kabel).

Vainupea kabelis peeti eelmisel sajandil jumalateenistusi neli korda aastas kuni 1948.

aastani, mil kabel suleti, kuigi mõnda aega peeti poolsalaja jumalateenistusi edasi. Peale

sulgemist algas kiriku rüüstamine. Nõukogude paberites oli kabel kirjas kui peremeheta

vara, hoone hakkas lagunema ning kabelit rüüstati veelgi. Minema viidi laes rippunud

laevamudel, kabeli uksed, kellatorni kell, harmoonium ning altar koos altarimaaliga. Alles

jäi vaid kantsel (Linnas 2001: 9).

Tänu tolleaegsele muinsuskaitse liikmele, filmimees Peeter Toomingale, Teedevalitsuse

juhatajale ja kohalikele elanikele päästeti kabel ning selle taasavamine toimus 23.

septembril 1989. aastal. Tänapäeval kannab pühakoja eest hoolt Vainupea küla selts, kes on

alates 2014. aastast kavandanud mitmeid kabeli remondi- ja renoveerimistöid, sealhulgas

parendati kabeli katust, vahetati välja torni luugid, korrastati kogu kabeli põrand ja vahetati

välja täies osas altari põrand. 2016. aasta suvel paigaldati kabeli uksele sepistatud

lukustatav metallvärav (Vainupea kabel) (joonis 8). Kabelis toimuvad suviti abielude

registreerimised, kontserdid, näitused ja muud külaüritused.

Joonis 8. Vaade Vainupea kabelile (autori foto).



20

1.5.2.Vainupea tänapäeval

Vainupea on tänapäeval enamasti suvitusküla, kus suveperioodil käib elu täistuuridel ning

ülejäänud ajal (eriti talveperioodil) on vaiksem. Suurt rolli mängib see, et puuduvad

vajalikud siseruumid, kus pidada külmal ajal üritusi ja koosviibimisi. Elu läheb Vainupeal

käima alates maikuust, kui toimuvad Teeme ära raames talgud ning “talvepuhkusele” jääb

Vainupea küla sügiseste talgutega, kus valmistatakse küla ette tulevaks talveperioodiks.

Talvel toimuvad Vainupea külas vaid jumalateenistused ning mõni kabelikontsert

aastavahetusel ja jõuludel.

Joonis 9. Lõige Vainupea külast.

Lõikel on näha roheväljak, kus asuvad jalgpalliväravad ja kiigekomplekt; parkla, mida

kasutatakse paralleelselt ka korvpalliväljakuna; asfalteeritud sõidutee ning eravalduses olev

maa-ala. Roheväljaku ja parkla taustal on mändidega ääristatud Vainupea kalmistu

(joonis 9).

Külas tuleb suitsu pidevalt 12 korstnast, kuid suurem osa rahvast käib oma kodudes pigem

suviti/nädalavahetuseti. Põhjus on selles, et suurem osa majapidamisi on kasutusel

suvilatena, see tähendab, et hooned on korralikult soojustamata ning esimeste külmadega

lähevad majad rõskeks ja külmaks. Suviti on aga elu väga kirev, toimuvad paljud üritused –

näiteks pulmatseremooniad kabelis, mis on väga populaarsed, jaanipäev ja muinastulede öö.

Soojal perioodil leiab külast pea mitusada inimest, kes on kas Vainupeale puhkama või

sõpradele/sugulastele külla tulnud (Luik). 2022. aasta kevadel on kavandatud rajada külla

jõulinnak, mis asub küll eramaal, kuid on mõeldud kasutamiseks nii kõigile külaelanikele

kui ka kaugemalt tulnud külastajatele. 2021. aasta jaanuaris peeti läbirääkimisi, kus arutati

valguskaabli trassi rajamise üle ning samal aastal see ka viidi täide.
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2022. aasta jaanuariks on Vainupea külas ligi 50 majapidamises ülikiire internetiteenus,

mida pakuvad TELIA ja Tele2 (vainupea.ee). Vainupea külas on parkla, mille suurem

kasutustihedus on suvel, kui kabelis toimuvad pulmatseremooniad. Parkla kahes otsas on

korvpallikorvid, mida kasutatakse rohkem ka just soojemal perioodil (joonis 10 ja 11).

Joonis 10. Korvpalli ja parkimise hübriidplats (autori foto).

Joonis 11. Kiigega istumisala, taamal paistmas kaev ja jalgpallivärav. Teisel pildil vaade surnuaia kõrvalt

jalgpalliplatsi ja parkla poole (Jürimets 2022).

Külaelanike põhiline kogunemispaik on kabeli kõrval oleval rohealal, kus asuvad kaks

palgist tehtud pinki, millest üks on lühem ning teine, mille juures on ka laud. Eelmainitud

kohas on pinkide keskel väike lõkkease, mida kasutatakse külaelanike poolt jaanipäeval

lõkkepaigana või ühiste grillpidude jaoks (joonis 12 ja 13). Kogunemispaigast mere poole

jääval kallakul on mõned aastad tagasi ehitatud küla kogukonna poolt täispuit palkidest

trepp, parema ligipääsu jaoks rannaalale.
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Joonis 12. Vaade Vainupea kabeli kõrval olevale külaplatsile lõkkeaseme, pinkide ja lauaga (autori fotod).

Joonis 13. Vaade Vainupea kabelile ja külaplatsile rannast (autori foto).
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2. METOODIKA JAANDMETE KOGUMINE

2.1. Kirjanduse ja projektide analüüs

Käesoleva töö uurimusliku osa ehk kirjanduse ja projektide analüüside kirjutamisel töötati

läbi erinevaid artikleid, asjakohaseid uurimustöid, riiklikke veebilehti ning projektalaga

sarnaste asulate kodulehti, blogisid ja sotsiaalmeediagruppide postitusi. Valimi

veebilehtede legitiimsuses oldi äärmiselt kriitiline. Lisaks uuriti materjale, mis sisaldasid

informatsiooni kogukondade ja kogukonnaalade tähtsuse ning külaelu edendamise ja

säilitamise kohta. Analüüsitavad projektid tõusid esile, tutvudes Eesti rannajoonega ning

selle lähistel olevate asulate ja saartega. Teoreetiline pool aitas näha kogukondade ja

kogukonnaalade tähtsust ning kuidas ja kuhu kogukonnaalad tekivad ja kuidas neid

arendada, et ka tulevastel põlvedel oleks eelmainitud teemad tähtsad.

2.2. Küsitlus ja intervjuud

Vainupea külaelanikel paluti täita küsimustik ning tehti pidevat koostööd Vainupea

külavanemaga, mis sisaldas endas arutelusid nii telefonitsi kui ka silmast-silma, mõtete

vahetamist, koos ala analüüsimist – plusside ja miinuste leidmist. Töö autori jaoks oli

oluline kaasata külaelanikke ja Vainupea esindajat suurel määral, selgitamaks välja

kujundusala visioon ning saamaks põhjalikumalt teada kohaliku külaelu kohta.

Kohaelanike kaasamine on oluline, et kujundus vastaks spetsiifiliselt Vainupea ala ja

inimeste vajadusele.

Küsimustiku eesmärk oli välja selgitada külaelanike vajadused ning leida probleemkohti

Vainupea külas. Esitati 15 küsimust, mille hulgas oli nii arutlevaid kui ka valikvastustega

küsimusi. Küsimustikule vastamiseks oli aega 14 päeva ja vastuseid tuli ca 30.

Küsimustiku koostamisel jälgiti, et oleks varieeruvust küsimustestiilis, et küsimustik oleks

lihtne ja arusaadav ning lühike ja konkreetne. Vastuste laekumiseks andis omapoolse

panuse Vainupea külavanem, saates küsimustiku küla meililisti (vt Lisa 1, Lisa 2).
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Töö autor hoidis pidevalt kontakti Vainupea külavanemaga ning tegi temaga ca viis

suunatud arutelu nii projektalal kui ka telefonitsi. Küsimused intervjuude jaoks olid

varasemalt ette valmistatud ning tekkisid ka jooksvalt vestluste käigus. Arutleti külaelu

olme-, ajaloo- ja Vainupea tulevikuteemadel ning võimalike kujunduste vahel. Autori jaoks

oli tähtis järjepidev kaasamine.

2.3. Analüüsid ja andmete töötlemine

Kujundatava ala täpseks välja selgitamiseks analüüsiti ala, käidi korduvalt projektalal ning

kasutati Maa-Ameti X-Gis kaardirakendust, Maa-Ameti 3D ruumiandmeid ja Google

Mapsi. Määratletud ala joonistus välja küla keskel asuva parkla ja selle läheduses paikneva

roheala ning kabeli juures oleva külaplatsi näol. Teostati põhjalikum vaatlus piirkonnas

ringi liikudes ning silmas pidades küsitlusele laekunud vastuseid ja intervjuud

külavanemaga. Projektala külastati kokku neljal korral – kaks korda talvel õhtupimeduses

ja päeval ning kaks korda kevadel. Küla paiknevuse ja asustuse, maakasutuse, haljastuse

ning liikumisteede analüüsiks kasutati Maa-Ameti kaardirakendusi ja Google Mapsi. Kevin

Lynchi kognitiivse kaardianalüüsi jaoks jalutati koha peal ja tutvuti ümbritseva

keskkonnaga ning kogutud info koondati temaatilistele skeemidele.

2.4. Disain

Võttes arvesse eelpool kirjeldatut ning hoides võimalikult tagasihoidlikku ja naturaalselt

stiili, jõuti kontseptsioonini, kust arenes edasi projektala disainlahendus ja graafiline

kujundus. Tööd tehti suurelt skaalalt väiksemale: alustades erinevate alade paiknemisest,

millele järgnes keskendumine fookusalale ja selle detailne lahendus ning tehniliste jooniste,

sealhulgas elementide disain ja vertikaalplaneeringu tegemine. Asendiplaan ja lõige valmis

skaalal 1:500, fookusala ja lõiked mõõtkavas 1:200, vertikaalplaan pealtvaates skaalas

1:100 ning elementide tehnilised joonised skaalal 1:10. Kujunduse välja töötamine käis

paberil ja kalkal, kasutades harilikke ja tindipliiatseid ning markereid, töö graafika

tegemiseks kasutati AutoCAD ja Adobe Photoshop programme.
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3. TULEMUSED JAARUTELU

3.1. Ala analüüsid

3.1.1. Paiknevus ja asustus

Paiknevuse ja asustuse analüüskaart näitab küla asukohta Eesti kontekstis ning põhilistest

asustuspiirkondadest (joonis 14). Kaardil on märgitud Vainupea küla, rannajoon ja

Lahemaa rahvuspark, kuhu kuulub enamus küla metsaalast.

Vainupeale kõige lähem keskus on Haljala, mis asub Vainupeast ca 19 km kaugusel.

Haljala on tähtis Vainupeale ja selle külaelanikele, kuna seal asub lähim pood, kool ning ka

vallamaja. Külas ning selle läheduses toidupood puudub, selle asemel käib nädalas korra

Vainupeal rahvasuus tuntud „autolavka”. Lääne-Viru maakonnakeskus, Rakvere, asub

Vainupeast ca 27 km kaugusel ning pealinn jääb ca 107 km kaugusele. Vainupeal on ca 6

km pikkune rannajoon, rannas leidub suuremaid kive (tuntuim neist Pruudikivi, ka

Kaarnakivi), kuid Suureliiva rannas on ka rohkelt pehmet liiva. Suuremat kasutust leiab

suviti Vainupeal just Suureliiva rand, mis asub sõidutee lõpus. Vainupea küla on Eesti

põhjaranniku tänavküla – tänavkülad paiknevad peamiselt Peipsi järve kaldal ja mitmel

pool ka mererannikul. Suure osa – ca 66% – moodustab külast Lahemaa rahvuspark, mis

on loodud kaitsmaks Põhja-Eestile iseloomulikku loodust ja kultuuripärandit. Rahvuspark

kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.

Asustus on Vainupea külas koondunud seda läbiva peatee ümber. Eelmainitud tee on

asfaltkattega, seda kasutavad mootorsõidukid, kuid kuna kõnniteed külas puuduvad, seega

liiguvad inimesed sõiduteel või teepervel. Liikluse rahustamiseks on külas kasutuses

kiirustõkked ning sõidukite piirkiirus keskuses on 30 km/h. Asustus on koondunud teede

lähedusse, külakeskuses on hoonestus tihedam, mis tuleneb mere lähedusest.
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Joonis 14. Paiknevuse ja asustuse analüüs (aluskaart: Maa-ameti Maainfo X-Gis 2).

3.1.2. Maakasutus

Maakasutuse analüüskaartidest on näha eramaa ja üldkasutatav maa (joonis 15). Kaardil on

välja toodud kõrghaljastusega ala ning Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hallatav

mets. Analüüsplaanil selgub, et Vainupea muul (endine sadam) on eraomanduses ning selle

tõttu puudub sinna ka ligipääs.

Avalikud haljasalad paiknevad Vainupea külas kalmistu ja kabeli läheduses. Kalmistust

lõunasse jääval rohumaal asub kahe väravaga jalgpalliväljak. Kabelist põhja pool asuval

muruväljakul on külaplats kahe pingi ja lõkkekohaga, mida kasutatakse külaelanike poolt

üritusteks ja kogunemispaigana. Kalmistu kinnistule jääv maa-ala on kõrghaljastusega

kaetud rekreatsiooniala. Kalmistu ja kabel on Vainupea küla ühed silmapaistvamad

maamärgid.

Poolavalikud haljasalad on Vainupea külas mere-äärne piirkond [lähtuvalt

Keskkonnaseaduse §38 järgi (v.a. sadama ala)] ja kabelist üle tee loodes asuv muruplats.

Küla kallasrada on üldiselt heas korras, leidub kerget võsa ning kõrrelisi, kuid ligipääs

merele on olemas. Muruplats on eravalduses, kuid 2022 kevadel on kavandatud antud alale

paigaldada jõulinnak, mis on avatud kõigile heaperemehelikuks kasutamiseks.
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Analüüsist tuleb välja et kuigi Vainupeal on palju eramaad, leidub külas ka poolavalikke

haljasalasid, mis lihtsustab kavandatu teostamist antud alale. Avalikud haljasalad on

hooldatud ning puhtad.

Joonis 15.Maakasutuse analüüs (aluskaart: Maa-ameti Maainfo X-Gis 2).

3.1.3. Kevin Lynch

Kevin Lynchi (Lynch, 2019) kognitiivse kaardianalüüsi meetodil koostatud skeemil on

välja toodud viis elementi ümberkaudse piirkonna kirjeldamiseks (joonis 16). Nendeks on

teed, barjäärid, maamärgid, sõlmpunktid ja homogeensed piirkonnad.

Vainupea küla läbib üks asfalteeritud peatee, millest hargnevad kolm kruusakattega teed.

Jalgteed paiknevad külas piki sõiduteed või mööda rannaäärt. Barjääre leidub külas

mitmeid. Üheks suurimaks barjääriks on Soome laht, mis piiritleb Vainupead põhja ja kirde

suunast. Skeemilt nähtav barjäär idas on looduslik hõreda põõsaskattega kallak, mille

kõrguserinevus on ca 3,3 meetrit. Talviti on aga järsk kallak oluline kaitse merejää ja

tormilainete eest. Vainupea kabelit ümbritsev paekivimüür on barjäär, mis eraldab

kabelihoone asukoha ülejäänud mereäärsest rohealast. Küla tähtsaimad maamärgid on

kabel küla keskel (mis tuleb välja nii külaelanike vastustest kui ka ajaloolistelt kaartidelt),

Pruudikivi (tuntud ka kui Kaarnakivi) – gneissgraniidist rändrahn kabelist ca 400 meetrit

kagus ning tulepaak ca 500 m kaugusel kabelist loodes. Kabel mängib Vainupea külaelus

tähtsat rolli, olles kasutuses nii kontsertide, külakoosolekute ja jumalateenistuse asukohana.
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Küla kaks sõlmpunkti asuvad küla keskel üsna lähestikku, üks neist on sõiduteede

ristumiskoht ning teine Vainupea kalmistu. Äratuntavad piirkonnad on küla peatee

lääneküljel asuv erakruntide rajoon ca 10 majapidamisega, RMK mets ning rannaala.

Vainupea küla pindala on tunduvalt suurem, kui joonisel 12 märgitud, suurem osa

ülejäänud külast kuulub Lahemaa rahvuspargi alla, teine osa on küla keskusest rohkem

eemal. Rahvuspargi mõjutusi on ka külas tunda – nendeks on ilus lokkav mets, vaikus ja

olenevalt ilmast, rahulik või tormine meri.

Joonis 16. Kevin Lynchi kognitiivne kaardianalüüs.

3.1.4. Vaated ja funktsioonid

Vaadete ja funktsioonide analüüskaardile on märgitud külakeskusest avanevad vaated

merele ja kabelile ning sümbolitega on tähistatud rekreatsioonialade funktsioonid ja

kasutajad (joonis 17). Küla tähtsamaiks alaks on rannajoon, mis on eraldatud teistest

aladest loodusliku barjääriga – järsu nõlvaga (joonis 18). Ala peamised vaated avalduvad

kabelile, külaplatsile ja rannast muulile, mis on eravalduses ja selle tõttu ka teistele

külaelanikele ning külalistele piiratud.
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Kabelist üle tee asuvalt rohealalt avanevad vaated nii külaplatsile kui ka kabelile ja merele,

eelnimetatud rohealale on kavandatud 2022. aasta kevadel jõulinnaku projekt, mida veab

Vainupea külavanem. Külaplatsil leidub lõkkekoht ning kaks palgist pinki, millest üks on

pikem ja koos lauaga. Sellel platsil korraldatakse suveperioodil koosviibimisi, grillõhtuid

ja külakoosolekuid. Rand, nagu ka eelnevalt mainitud, on Vainupea küla üks tähtsamaid

kohti, mis leiab suuremat kasutust küll suviti päevitajate, ujujate ja tervisesportlaste poolt,

aga mis on ka talveperioodil kena koht, kus on võimalik käia jalutamas, teha tervisesporti

või lihtsalt võtta aeg maha ja nautida lõputunäivat merd. Kabelist loodesse jääval rohealal

on võimalik mängida jalgpalli ning sellest rohealast lõunakaarde jääb plats, kus pargitakse

ja/või mängitakse korvpalli. Eelnimetatud hübriidala on ka probleemne koht, sest suvel

soovivad ala kasutada samal ajal sõidukid ja pallimängijad, kuid see kombinatsioon võib

tuua varalist kahju ja piirab tegutsemistahet.

Vainupea külakeskuses leidub tegevusi nii noortele kui ka eakamatele. Võimalik on nautida

kauneid vaateid merele ja kabelile, teha sporti, mängida pallimänge ning ennastunustavalt

jalutada. Rekreatsioonialasid on külas mitmeid – rannajoon (jalutamine, tervisesport,

päevitamine), pallimänguplatsid (jalgpall ja korvpall), jõulinnaku ala. Kabelist kirdes asuv

muul on küll külastajatele ja külaelanikele suletud, kuid on käimas läbirääkimised

kinnistuomanikuga, et muuta ka antud ala avatuks. Ala olulisemad funktsioonid on

võimalus tegeleda pallimängudega ning käia rannas jalutamas, piknikku pidamas või

jooksmas.

Joonis 17. Vaadete ja funktsioonide analüüskaart (aluskaart: Maa-ameti Maainfo X-Gis 2).
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Joonis 18. Nõlv ranna ja kabeli vahelisel alal.(autori foto)

3.1.5. Liikumisteed

Liikumisteede analüüskaardil on välja toodud jalgteed, sõiduteed ja parkla (joonis 19).

Tähistatud on kiirustõkke asukoht ning eraaedasid ümbritsevad aiad. Sõiduteed Vainupea

külas on korralikud, puuduvad löökaugud ning pidevast kasutusest tekkinud rööpad.

Küla läbiv põhitee on asfalteeritud, kuid leidub ka kruusakattega teid, mis viivad

erakruntidele ning nendel kruusateedel on üldjuhul liiklus hõredam. Kabeliaia edelaosas

asub kiirustõke, mis hoiab ära liigset kiirusületamist külateel, kus on kiirusepiirang 30

km/h. Lisaks kaardil märgitud kiirustõkkele on külas veel neli asfalteeritud laia

kiiruskünnist, mis asuvad küla läbiva tee kurvides. Jalakäijatele mõeldud teed külas

puuduvad, inimesed kõnnivad sõidutee ääres ja ka sõiduteel. Kõnniteede puudumise tõttu,

on paljud külavaheteed kasutusel jalgteedena, seetõttu toimub teedel ristkasutus, mis

muudab sõiduteedel liiklemise mõnevõrra ohtlikumaks nii jalakäijatele kui ka

sõidukijuhtidele. Üheks põhilisemaks jalgteeks on kaardile märgitud rannaala, kus

jalutavad aastaringi nii kohalikud kui ka välis- ja siseturistid. Teedeanalüüsist on näha

teedes lainelist motiivi, puuduvad täiesti sirgjoonelised teed.
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Liikumisteede analüüsist selgub, et kuigi külas valitsevad sõiduteed, on mootorsõidukite

maksimaalne kiirus 30 km/h ning puudub otsene oht jalakäijatele. Jalgteede puudumise

näol on ära märgitud põhilised liikumisteed, mis asetsevad põhiliselt sõiduteede ääres ning

ristkasutuse korral saavad mõlemad osapooled omavahel hästi läbi.

Joonis 19. Liikumisteede analüüskaart (aluskaart: Maa-ameti Maainfo X-Gis 2).

3.1.6. Kaardianalüüsi kokkuvõte

Analüüsi tulemusena leidis töö autor kaks probleemset ja konfliktset kohta, mida on

võimalik arendamise käigus parandada ning muuta kasutajasõbralikumaks (joonis 20). Üks

konfliktne ala asub kabelist loodes – parkimisplats, mida kasutatakse hooajaliselt

korvpalliväljakuna ning teine ala asub kabelist põhja-kirde suunas, kus jalgtee viib randa,

kuid randa pääsemiseks peab alla minema järsust nõlvast, mille kõrguste vahe on ca 3

meetrit. Lisaks on välja toodud ka potentsiaalsed alad, kus on võimalik läbi viia erinevaid

tegevusi – praeguse külaplatsi ümbrus, Vainupea kabeli vastas paiknev roheala, parklast

läände jääv ning kalmistust edelas asuv vaikne ala.

Korvpalli- ja parkimisplatsi hübriidalal põrkuvad kokku vastandid – mootorsõidukijuhid ja

harrastuskorvpallurid. Korvpalli mängivad inimesed ohustavad oma tegevusega autosid –

pall võib põrgata aknasse või auto ette/alla – ning mootorsõidukijuhid ohustavad omakorda

korvpallureid – piiravad mänguruumi, võib juhtuda liiklusõnnetusi, kus sõidukijuhid ei

märka kiiresti liikuvaid mängijaid.
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Enamasti on parkimiskoormus külas suurem soojemal perioodil (kevad kuni sügis), kui

toimub rohkelt üritusi ning kabelis peetavaid pulmatseremooniaid. Pulmade puhuks on

parkla kohati väike, ning puuduvad teemärgised, mis tähistaksid parkimiskohti, sellepärast

on parklas liiklemine raskendatud ning kehtib kes-ees-see-mees põhimõte.

Kabelist põhjasuunas asuval külaplatsilt randa viiv tee lõpeb järsu kallakuga. Eelnimetatud

nõlval kasvab taimestik, mis hoiab nõlva varisemise eest ning tekitab all rannas privaatsuse

tunde. Külaplatsist - ca 20 meetrit kagus leidub puitpalgist trepp, mis viib randa, kuid pikas

perspektiivis on see kehv lahendus, sest külavanem ja elanikud on avaldanud soovi muuta

ligipääs randa võimalikuks ka raskendatud liikumisega inimestele. Talvisel perioodil

tekitab järsk nõlv aga heameelt lastele – võimalik on kelgutada ning nautida talverõõme.

Külaplatsi ümbrus on kena reljeefiga territoorium, kus praegu paikneb kaks-kolm pinki ja

lõkkekoht. Arendades seda edasi on võimalik muuta paik atraktiivsemaks ja

funktsionaalsemaks. Kabelist loodes asuv roheala on praegu kasutuseta – peatee ääres on

kadakate ja männiga riba, mis pakub privaatsust antud alale ning võimaldab seal läbi viia

erinevaid tegevusi. Parklast läänes asub laste ala, kus töö kirjutamise hetkel leidub

kiigekomplekt ja väike liivakast, mis pakub rõõmu noorimatele ja lapsemeelsetele.

Kalmistust edelas paiknev ala lummab oma vaikuse ja rahuga – kuna see on peateest eemal

ja pole nii silmatorkav, on selle koha avastamisrõõm veelgi suurem. Põhja ja lääne poolt

paikneb antud ala kõrgete mändidega ning on kui vaikne pelgupaik, kus on võimalik võtta

hetkeks aeg maha.

Vainupea küla on koht, kust avanevad imelised vaated merele ning on palju potentsiaali

muutuda multifunktsionaalseks külaks, mida tasub külastada nii välis- kui ka siseturistil.

Pikk rannajoon, ajalooline kalmistu ja kabel on küla sümboliteks, mida tuleb säilitada, et

ka tulevastele põlvedele oleks kättesaadav koht, kus aeg justkui jääb seisma. Külas on

võimalik jalutada ennastunustavalt looduses ning tunda merelõhna, mis viib minema

igapäevased muremõtted.
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Joonis 20. Kaardianalüüsi kokkuvõte (aluskaart: Maa-ameti Maainfo X-Gis 2).

3.1.7. Küsitlus

Kohalikel paluti täita küsimustik, mis võttis aega ca 10-20 minutit. Vastamine toimus

perioodil 01-13.03.2022. Küsimustik koostati plaaniga saada rohkem teada nii praeguse

külaelu kui ka Vainupea tuleviku kohta. Küsimustiku loomisel peeti meeles hoida

küsimused lihtsad ja arusaadavad, pakkudes nii valikvastustega kui ka arutlevaid küsimusi,

samal ajal pakkudes vaheldust erinevate joonistega. Küsitlust aitas läbi viia Vainupea

külavanem Mario Luik, kes saatis antud küsitluse küla meililisti.

Selgus, et Vainupeal on ülekaalus hooajalised elanikud, kes käivad külas puhkamas või

suvitamas. Vainupead kolme sõnaga iseloomustades, oleks põhi-märksõnad rahu, meri ja

mets. Küsitlusest tuli välja enim arendamist vajavad valdkonnad – kogukonnaala,

liiklusturvalisuse ja parkimiskorraldus ning mänguväljak. Tähtsaks peetakse ka

lautrikohtade taastamist, kuna viimase aja trendi näol on hakanud populaarseks saama

hobikalandus. Kogukonnaala on praegu küll kabeli kõrval, kuid see vajaks edasiarendust

ning laienemist, et oleks multifunktsionaalsem ning inimsõbralikum ka puudega inimestele.
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Aastal 2040 nähakse Vainupead kui rahuliku elupaika, kus aeg on justkui seisma jäänud,

olles samaaegselt atraktiivne ning loodusega orgaaniliselt seotud. Soovitakse, et Vainupea

kogukond jätkaks senises vaimus küla arendamist, seda nii olmeprobleemide ja ka ürituste

koha pealt. Vainupea elanikkond kasvab veidi ning on jätkuvalt „teadjate ja oma inimeste

turvapaik”.

3.2. Kontseptsioon

Kontseptsiooni inspiratsiooniks on lainemotiiv. Laineid leidub meie ümber kõikjal –

helilainetest merelaineteni ning raadiolainetest korvpallimänguni, kus söödetakse pall

maapõrkega teisele mängijale (joonis 21). Lained liigitatakse kaheks: piki- ja ristlaineteks,

kui võnkumine toimub risti laine levimise sihiga, on tegu ristlainega ning kui võnkumine

toimub laine levimise sihiliselt, nimetatakse seda pikilaineks (Kirsman, 2014). Lained

tekivad siis, kui võnkumine levib edasi, helilainete puhul kannavad võnkumist ruumis

edasi õhu molekulid (Sõõrd, 2012). Analüüsidest tuleb välja lainemotiiv teedevõrgustikus

ning seda on näha ka rahvastiku liikumises rannapiirkondade ajaloos.

Joonis 21. Põrkega sööt korvpallis (Basketball Army).

Laine toob ja viib. Lainemotiiv ajaloos merepiiri kättesaadavuse näitel. Aastateil 1941-

1944 oli Eesti Saksa okupatsiooni all, kuid 1944. aasta veebruaris vallutati Eesti

Punaarmee poolt. Nõukogude perioodil pandi väga suurt rõhku piirialade kontrollile, 1944.

aasta novembris käivitati plaan kahekilomeetrise rannikuvööndi puhastamiseks

püsielanikkonnast kogu ranniku ulatuses. Sõja lõppedes plaanist loobuti ning minema

aetud inimesed võisid kodudesse naasta (Paavle, 2021).
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Piiritsoonis mitte elavatel isikutel oli piiritsooni sisenemine ilma miilitsa loata keelatud,

kuid piirivööndis elamine ja sinna sisenemine oli lubatud ainult piirivalvevägede loaga

(Ibid). Nõukogude Liidu lagunemisega ning Eesti taasiseseisvumisega 1991. aastal

avanesid tavakodanikule taas mereäärsed alad, mille tõttu said eestlased taas näha merd

ning nautida lõputunanäivaid vaateid kaugusesse.

Lainetust on näha mitte ainult vee peal vaid ka merepõhjas, kus lainemotiiv tekib, kaob ja

moodustub uuesti vaid minutitega merepõhja liivas. Lainetus, voolavus ja looduslikkus on

antud töö põhimärksõnad, millele lähtudes hakati disaini looma (joonis 22). Kontseptsiooni

eesmärgiks on anda edasi külale iseloomulikku hõngu ja juhiseid/suuniseid, kuidas edasi
tegutsema hakata, mitte kaldudes teemast kõrvale.

Joonis 22. Kontseptsiooni skeem.
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3.3. Vainupea kogukonnaala kujunduslahendus

Vainupea küla kogukonnaala disainlahendus tugineb analüüsidele, vestlustele

külavanemaga ning küsimustiku vastustele. Projektalale on kavandatud safehaven ehk

vaikne pelgupaik, kus saab mändide vahel aega veeta, multispordiväljak, mängu- ja jõuala,

kus on tegevusi nii noortele kui ka seenioritele ning arendatud on külaplatsi, muutmaks

seda multifunktsionaalsemaks (joonis 23). Ala on jaotatud mitmeks erinevaks tsooniks, kus

oleks võimalik läbi viia tegevusi, ilma teisi häirimata, nt. on lahendatud konflikt vabaaja

veetjate/tervisesportlaste ja sõidukite vahel (joonis 24).

Joonis 23. Disainlahenduse kujundusplaan.
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Joonis 24. Projektala fookusala disainiplaan.

3.3.1. Parklaala, safehaven, multispordiväljak

Probleemne ala, kus põrkusid omavahel kokku autojuhid ning korvpallurid, muudeti

eraldiseisvateks tsoonideks. Parklat liigutati põhjasuunas kalmistule lähemale ning

kavandatud on parkimiskohad 27-le sõidukile, sh ka kolm invaparkimiskohta, Parkla on

kaetud murukiviga, kaotades ära tüüpilise parkla hõngu ning vahele pikitud haljastust,

mille koosluses on Rumeelia mänd, jaapani enelas, püsikud ja sibullilled.

Parklast viib jalgtee läände, kus asub vaikne pelgupaik ehk safehaven. Kõrgete mändide

vahel leiduvad kaks võrkkiike ja pink, kus on võimalik ennastunustavalt istuda ning puhata

linnakärast ja argimõtetest. Safehaven on disainilt ja elementide arvult tagasihoidlik ning

kuna see on puude vahel, siis pole selle asukoht nähtaval kohal, mis tekitab turvalisust ning

hoiab koha vaikse ja intiimsena.

Parklast lõunas asub multispordiväljak, kus saab mängida erinevaid pallimänge, nt. korv-

ja jalgpalli. Väljakut ääristab ca 1,2 m kõrgune puitlaudisest sein, mis on väljaku otstes

kõrgem, kuna seal asuvad nii jalgpalliväravad kui ka korvpalli korvid. Multispordiväljakust

läänes asub puhke- ja piknikuala, kus on võrkkiik, lauaga pink ja mänguelemendid.

Väljakust idas on kavandatud harilike kadakate hekk, mille hooldusega ei pea palju vaeva
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nägema, kuid see lisab alale looduslikumat ning maalähedasemat muljet. Multiväljakust

lõunas asub küngas, mille peal on pingid, millelt saab jälgida spordiväljakul toimuvat ja

talviti kelgutada.

3.3.2. Mängu- ja jõuala

Mänguväljaku ja jõulinnaku lahendamisel jälgiti projektala loodus- ja merelähedust.

Mänguala on kaetud liivaga, kus asuvad üksikud suuremad ja väiksemad kivid, imiteerides

sellega Vainupea randa. Mänguväljakul asuvad tasakaalupaat, kaalukiik, palkrajad,

tasakaalusild ning laevanina jäljendav liivakast. Andes edasi kohavaimu, on mängu- ja

jõuala looklev ning ebakorrapärane kuju ümbritsetud laudteega, mis imiteerib Suureliiva

rannas asuvat laudteed.

Jõulinnakut iseloomustab tume- ja helepruuni värvuse vahelduvus EPDM katendil, mis

kujutab merepõhja maastiku lainelisust. Elementide valimis on antud edasi mereteemat,

mistõttu leiab sealt sõudepingi ning erinevate lihasgruppide treenimisvõimalust, seega

asuvad jõulinnakus veel küki- ja kerepink ning tasakaalupoom. Jõualal leiduvad muhud ja

lohud annavad edasi looduse ebatasasusi ning neil on võimalik teha erinevaid

venitusharjutusi, ronida ja vihma korral saavad lohkudest lombid, kus on lastel võimalik

mängida. Kaasamaks noorimaid vanemate tegevusse, on jõulinnakusse kavandatud ka

kahekohaline kiik, nii saavad vanemad trenni tehes hoida lastel silma peal.

Jõu- ja mänguala vahelisel platsil asuvad pingid ning selle keskmeks on venitusredel. Platsi

lõunaküljel asub sild, mis ühendab omavahel mänguväljakut ja jõulinnakut, nagu rannariba,

mis on maismaa ja mere vahel. Looklevad niidetud jalgrajad ühendavad omavahel jõu- ja

mänguala, muutes selle ühtseks tervikuks.

3.3.3. Külaplats

Külaplats ning seda ümbritseva ala disainimisega on antud edasi looduslikkust ning mere

lähedust. Kogukonnaalal asuvad lava, palkidest liigutatavad pingid suunaga lava poole,

võimaldades suuremate kontsertide jaoks rohkem istekohti, liigutatavad pingid lõkkeaseme

ümber, väli-muusikainstrument, lauaga palkpink, paat ning looklev laudtee randa, mis

võimaldab randa minna ka ratastooliga, karkudega, vankriga, rattaga jne.
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Lõkkeplatsi ümbruses asuvaid pinke on võimalik liigutada ja nihutada, võimaldades lihtsa

vaevaga muuta ala kujundust. Kavandatud muusikainstrument ja paat pakuvad tegevust

noorematele, samal ajal kui vanemad saavad nautida küla ühisüritusi lõkke või laua ääres.

Lava lahendus on samaaegselt modernne ning looduslik ja lihtne, tõstes esikohale

merevaate. Kogukonnaruumi on võimalik kasutada nii esineja(te) backstage’ina kui ka

näituseruumi ja külakoosolekute pidamiseks. Lava taga on ca 1,2 m laiune terrass, mis

lisab võimaluse kasutada lava kahtepidi – suuremate ürituste puhul lava ees ning

väiksemate ja intiimsemate kontsertide puhul lava tagust, kus tekib esinejail võimalus

nautida merevaadet ning tõusvat päikest.

Looklev laudtee randa annab edasi lainemotiivi ning teeb ranna-äärse ala hõlpsamalt

ligipääsetavamaks. Külaplatsi ning ranna kõrguste vahe on ca 3 meetrit, mis teeb rannale

ligipääsu keeruliseks, kuna seal leidub vaid üks trepp, mis on külaplatsist ca paarkümmend

meetrit eemal, mille tõttu puudus ligipääs puudega inimesel rannale. Tänu laudteele, mille

kalle on maksimaalselt 4,4%, on juurdepääs rannaalale lihtsam nii lapsevankri kui ka

ratastooliga. Laudtee vasakul äärel on käepide, millel on integreeritud valgustus, pakkudes

silmailu ka pimedal ja talvisel perioodil. Laudteed läbiv trepp pakub võimalust liikuda

randa otsesuunal ilma pikema ringi tegemiseta ning lisaks võimaldab see tekitada laudtee

ja trepi vahele taskud, kuhu on võimalik istutada erinevaid kõrrelisi või püsikuid.

3.3.4. Valgustuslahendus

Vainupea külla on kavandatud päikesepatareil toimivad valgustid, muutmaks küla rohkem

energiasõltumatuks ja rohelisemaks. Parkla ümber on asetatud jala peal tänavavalgustid

ning safehaveni ja mängu- ja jõuala juurde on ette nähtud pollarvalgustid.

Multispordiväljaku ning lava ja selle juures oleva laudtee valgustus määratakse täpsema

valgustusprojekti käigus järgmises etapis. Multispordiväljaku valgustus integreeritakse ala

ümbritseva piirde konstruktsiooni sisse, lava valgustus lahendatakse ehituse käigus

täpsema projekti järgi ning laudtee valgustus lisatakse käepideme külge.
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3.4. Haljastuse lahendus

Haljastuse valimisel on järgitud kohapealset loodust (okaspuud, kõrrelised rannas) ning

seda kombineeritud lainemotiiviga, kasutades kõrgeid kõrrelisi ja puhmakujulisi taimi.

Istutusalad asuvad nii parklas, mängu- ja jõualal kui ka külaplatsi juures. Kohapeal

kasvavatest taimedest on kasutatud harilikku kadakat.

Parkla rohetaskute keskele on kavandatud rumeelia mänd, mida ümbritseb jaapani enelas,

metssalveid ja mesiohakad, kassisabad ning harilik lubikas (Joonis 25). Jaapani enelas oma

punaste ja kollaste lehtedega lisab kontrasti ja on hea aktsent seda ümbritsevale rohe-lilla-

sinitoonides taimedele. Sinise mesiohaka ja metssalvei sinised ja lillad õisikud annavad

värvidega edasi merelähedust ning nende kõrguse tõttu tekib tuule käes lainetuse motiiv.

Kassisaba ja harilik lubikas lisavad oma puhmakujulise kasvukujuga kohale

kolmemõõtmelisust ja täidlaslikkust.

Joonis 25. Parkla rohetasku istutusplaan.

Mängu- ja jõuala vahelisele rohealale on kavandatud rajada kuus sarnase stiiliga

istutusala – kõrged kõrrelised keskel ja madalamad äärtes, luues kolmemõõtmelise ja

lainetuse efekti (Joonis 26). Istutusala ilmestavad eri värvi lehtede ning õitega taimed,

aktsentvärviks on lisatud punaste lehtedega harilik alang ’Red Baron’ ning purpurjate

õitega faasseni naistenõges ’Walkers Low’. Kõrge kasvuga (kuni 120 cm) vitshirss ja lumi-

piiphein annavad edasi Vainupea külale omaste kõrgete mändide tunnetust ning tuule

korral meeldivat sahinat. Hall-aruheinad imiteerivad merd ning sellele omaseid värve.
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Joonis 26.Mängu- ja jõuala vahelise roheala istutusplaan.

3.4.1. Hooldus

Jalgteed on mõeldud kujunema ajapikku ise, kujunduses on näidatud võimalikud teeradade

asukohad. Teede väljakujunemise käigus tuleks niita neid ca 2-3 korda kuus hooaja jooksul.

Projektala ümbritsevat rohuala võib hooajal niita 2-10 korda või vastavalt vajadusele.

Istutatud harilikud kadakad tuleks kevade alguses kinni katta, et intensiivne kevadpäike

neid ei kõrvetaks.

Parkla istutusala vajab hoolt enamasti siis, kui tahetakse taimede poolt esile kutsuda uut

õitsemist. Taimede pikema õitsemisaja soovil tuleks peale õitsemist tagasi lõigata sinine

mesiohakas ja metssalvei. Jaapani enelat võib kevadeti 2/3 tagasi lõigata, millega muutub

taim kompaktsemaks ja õitseb rikkalikumalt.

Mängu- ja jõuala keskel asuva oaasi haljastus vajab hoolt, muutes seda

kolmemõõtmelisemaks. Ala läbivaid jalgteid tuleks niita kord nädalas hooaja jooksul ning

andes edasi looduslikkust, võib ülejäänud niidutaimedel lasta kasvada. Istutusaladel tuleks

kevadel tagasi lõigata vitshirssi ning suvel on soovitatav faasseni naistenõgest aeg-ajalt

tagasi lõigata.
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3.5. Elementide detaillahendused

Projektala elemendid on valitud järgides loodussõbralikkust ja orgaanilisust ning

paigutamisel on arvestatud elementide turvaaladega. Taastuvenergiat kasutades ja

energiasõltumatust järgides on valitud päikesepatareidega valgustid. Prügikastid on ümara

kujuga ja kahekojalised, mis annab võimaluse prahti sorteerida ning prügikastid on kaetud

puitlaudisega, andes edasi looduslikkust. Prügikastid on pealt kaetud, et linnud ei saaks

sodi külapeale laiali kanda.

Palkidest valmistatud pingid ja lauad toovad esile koha maalähedust ja rustikaalsust.

Lisatud kiiged imiteerivad lainetel loksumist ja merel olemist, viies kokku kohavaimu ja

töö kontseptsiooni. Püstise kujuga torukellad pakuvad tegevust igas vanuses inimestele,

jäljendades Vainupeal asuvaid kõrgeid mände. Jõulinnaku elemendid on valitud selle järgi,

et harjutusi tehes oleks võimalik treenida erinevaid lihasgruppe.

3.5.1. Paat

Paadi konstrukteerimisel peeti nõu erinevate oma ala spetsialistidega, hoides elementi

samaaegselt lihtsa ja funktsionaalsena. Paat on ehitatud nelikanttoru raamistikule, andes

elemendile jäikust ja vastupidavust. Raami peal on immutatud prussid, mis teevad

omakorda paadi põhja tugevamaks. Prusside peale kinnitatakse liimpuitkilbist põhi, mille

peale ehitatakse paadi kere. Element kinnitatakse mõlemast otsast kettidega palkide külge.

Palkide sisse on puuritud ava, kust läheb läbi tsingitud ümartoru, mille seest jookseb läbi

kett, hoides ära palkide kulumist. Paati hoidvate kettide kinnitusel kasutatakse konksuga

ankrut, lisades töökindlust. Eelnimetatud palkide sisse freesitakse alt sisse süvend, kuhu

sisse paigutatakse nelikanttoru, mille üks ots läheb betoonvalu sisse. Nelikanttoru

kinnitatakse palkide külge nelja kuumtsingitud terasest plaatide ja poltidega, millele

lisanduvad plastkatted. Palgi küljes oleva nelikanttoru alumisse otsa kinnitatakse poltidega

terasest plaadid, mis annavad parema sidevõime betoonvalu suhtes.
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3.5.2. Vertikaalplaan

Vertikaalplaneering on antud töös lahendatud elemendipõhiselt – looklev laudtee lava

küljelt rannani (vt Lisa 10). Plaanil on näha kavandatud lava ja laudtee, trepp laudtee

paunade vahel ning järsaku kallet. Laudtee looklevus matkib lainemotiivi, venitudes

ca 60 m pikkuseks. Laudtee maksimaalne kalle on 4,4%, mis hõlbustab ligipääsu rannale ja

merele, võimaldades teel liikuda nii ratastooli, lapsevankri kui ka jalgrattaga. Laudtee

kurvidevahelise trepi astmete kõrgus on 20 cm ning sügavus varieerub 0,4 m ja 1 m vahel.
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KOKKUVÕTE

Töös analüüsitud külad on peamiselt suvituspiirkonnad, kus on hakatud etapiliselt

kogukonnaalasid arendama. Võttes arvesse maailmasõdu, on rannakülades piirkonniti

sulandunud ühtekokku nii Eesti Wabariigi, nõukogude kui ka taasiseseivunud Eesti

arhitektuuri, mistõttu puudub Eestis „tüüpiline rannaküla”.

Sarnaselt analüüsitud aladele on kavandatud Vainupea küla keskusesse funktsiooniderohke

kogukonnaala, kus leidub tegevusi erinevates vanusegruppides inimestele. Kujunduses on

arvestatud külaelanike soove, mis saadi teada läbi küsitluse. Projektalale on planeeritud

rahulik safehaven ja piknikuala, multispordiväljak, mängu- ja jõuala ning kogukonnaala,

kus asuvad lõkkeplats, lava ja looklev laudtee, mis ühendab omavahel randa ning

maismaad. Ala haljastuses on kasutatud kohaliku taimestikuga kokkusobivaid taimi nt.

kõrgeid mände imiteerivad kõrrelisi ja lainetust jäljendavaid puhmastaimi.

Töö on valminud koostöös külaelanike ja külavanemaga, saamaks täpseid tulemusi ning

jõudes kujunduslahendusega üksmeelele.
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SUMMARY

Villages analysed in this thesis are mostly used as vacationing places, where step-by-step

community areas are being evolved. While taking advance of the world wars, coastal

villages have architecturally merged from the EW, Soviet and Estonian republic era,

resulting in not having a “typical coastal village”.

Similar to the analysed areas, there has been planned a multifunctional and

multigenerational community area in Vainupea. The design has calculated upon the quiz

held between villagers. There has been planned a safehaven, picnic, play and training area,

multisport field, and a community area where are firepit and stage with winding boardwalk

to the beach connecting the beach with the mainland. While designing the greenery, local

plants and forms are taken into consideration, such as using herbaceous plants imitating the

tall pines and shrub-like plants giving the impression of waves.

Thesis is wrote with collaboration of the villagers and the head of the village, making sure

the results are accurate and having consensus between all parties.
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Lisa 1. Küsimustik
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Lisa 2. Küsimustiku kokkuvõte

1. Sugu

2. Vanus

3. Kas olete Vainupeal

alaline elanik või

hooajaline elanik?
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4. Kui kaua olete olnud

seotud Vainupea külaga?

5. Iseloomustage Vainupead

kolme märksõnaga.
1. Looduskaunis, rahulik, elav.
2. Lõõgastav, vaimustav, rahulik.
3. Ilus, rahulik, looduslik.
4. Kaunis küla mändide all.
5. Minu lapsepõlvemaa.
6. Ilus loodus, rahulik elu, toredad inimesed.
7. Lapsepõlve võlumaa, kauneim paik Eestis, sügaval südames.
8. Vaikus,mets jameri.
9.Mets,meri, ajalugu.
10. Loodus, vaikus, kodu.
11. Ilu, rahulik, kutsuv.
12. Rahulik, ilus,meri.
13. Ilus, turvaline, meeldiv.
14.Meri, kabel,mets.
15. Ilus, vaikne, tervislik.
16. Karge Eesti põhjaranniku loodus, kultuurisidemetega, hingele
ja ihule kosutustpakkuvmuinasjutumaa.
17. Rand,mets, kogukond.
18. Loodus,meri, ilus ja rahulik rannaküla.
19.Mets, rand,meri.
20.Metsarohke, vaikne, linnastumata.
21.Meri,mets, vabadus.
22. Rahulik, roheline, eriline.
23. Looduslähedane, kaunis, vaikne.
24. Väekas, lõhnav (nõmmliivatee, männid, raudrohi), turvaline.
25. Rahulik, tegus, eklektiline.
26. Looduslik pärl, ainulaadse kiriku olemasolu, aktiivsed
elanikud.
27.Maaliline, mitmekesine, rahulik.
28. Looduslik puhas keskkond.
29. Ilus loodus, armas, kodune.

*musta (omadussõna), rohelise (loodusega seotud sõna), oranži
(omadussõna) ja sinisega (veega seotud sõna) on välja toodud enim
kordunud märksõnad

6. Nimetage Vainupea

sümbol(eid)/vaatamisvää

rsuseid (minimaalselt 3).

1. Vainupea kabel,meri,männid.
2. Kaarnakivi, Välgukivi, sadam.
3. Vainupea kabel,männimetsad, Kaarnakivi.
4. Kabel, kaarnakivi, Suure liiva mets.
5. kabel, kalmistu, Suureliiva rand, Jõesuu rand.
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6. Suureliiva rand, kabel, Pruudikivi, uus rippsild.
7. Kabel, Pruudikivi, Suureliiva rand.
8. Vainupea rand, kirik ja Kaarnakivi.
9. RMKmatkarada, Vainupea kabel ja puhasmererand.
10.Mets, jõgi,meri.
11. Kirik, Kaarnakivi, Suureliiva, rippsild.
12. Kabel, kaarnakivi, rippsild.
13. Kaarnakivi,meri, ilus loodus.
14. Vainupea kabel, Suureliiva rand, Kaarnakivi, (vanasti, ka
2000ndate alguses oli ka sadam, nüüd erastatud ja mittetoimiv).
15. Kabel, kaarnakivi, suureliiva rand.
16. Kogu rannik Lahelt Toolseni; mereranna kivid; G. Reindorffi
kujutatud rannamännid; Liivarand (Laialiiva); kogu loodus.
17. Kirik, kaarnakivi, liivarand, rippsild.
18. Kabel, rand, Lahemaa ürgmetsamassiiv, kaarnakivi.
19. Kaarnakivi, kabel, suureliiva rand.
20. Vainupea kabel, kaarna kivi, liivarand.
21. Kaarnakivi, lambakraav, kirik.
22. Vainupea kabel, Suureliiva rand, Kaarna kivi.
23. Meri, kaarnakivi, lahemaa rahvuspark, kabel, kalmistu,
rippsild, rand.
24. Kaarna e. pruudikivi, Vainupea kabel, tuletorn.
25. Kabel, Kaarnakivi, Suureliiva rand.
26. Kirik, surnuaed, Suureliiva, rannavöönd.
27. Kabel, rand, kalmistu,mets, rippsild.
28. Vainupea kabel, kaunismererand, väike jõgi.
29. Kirik, rand, Kaarnakivi.

*musta (kirik ja kabel), sinise (veega seotud sõna) ja halliga
(vaatamisväärsus) on välja toodud enim kordunud märksõnad

7. Mis on Vainupeal

elamise eelised? Nimeta

vähemalt 3 eelist.

1. Privaatsus, tegus kogukond, suurepärane keskkond lastele
kasvamiseks.
2. Looduskeskkond,mere lähedus, Lääne-Virumaa.
3. Värske õhk, merekohin, võimalus toast otse loodusesse astuda.
4. Puhas loodus,meri, rahulik keskkondpuuduvad.
5. Mõni aeg tagasi oli veel rahulik ja vaikne koht (täna seda
kahjuks ei ole);meri; mets.
6. Vaikus,meri,mets.
7. Võrratu loodus, toimiv kogukond,meri.
8. Vaikus, Rakvere lähedus ja toredad naabrid.
9. Kodu on kodu, elamine Oma kodus ongi eelis.
10. Korralik ligipääs ka talvel, Rakvere suhteline lähedus, vähe
inimesi.
11. Privaatsus, Rakvere linna lähedus, hea musta kattega tee
Vainupeale. Autolafka käib.
12. Vaikne, hea õhk, ilus meri.
13. Turvaline, sõbralikud naabrid, naabrivalve.
14. Vaikne, mere ääres, maagiline Lahemaa rahvuspark kohe üle
aia/tee.
15. Rahulik, tervislik, odavus.
16. Hing puhkab, meelitab liikuma jameres karastama.
17. Ilus loodus, ilus loodus, ilus loodus.
18. Kauni loodusega rahulik paik. Mere ja kuni ranna ääres.
Eemal linnakärast, aga mitte päris üksildane koht (Rannaküla).
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Vääriselukeskkond. Rakvere ja Haljala infrastruktuur on mõistlikul
kaugusel autoga elamiseks. Lahemaa kaunid paigad ja
toitlustuskohad lähedal.
19. Loodus, rahulik külaelu, suvine rannailm.
20. Eraldatus, kommertsitu, vaikus.
21. Loodus, oma aed, mõningane privaatsus.
22. Vaikne ja puhas elukeskkond, looduse vahetu lähedus,
privaatsus, kiire internet võimaldab kodukontoris tööd teha.
23. Vaikus, looduslähedus, veidi üle tunni aja kaugusel Tallinnast.
24. Loodus: saab alati minna mere äärde pead tuulutama ja jõudu
koguma ja nautida maailma kõige ilusamate rannamändide
sõbralikku seltskonda. Muu maailma müra jääb kaugele. Juurte
tunne, hinge kodu.
25. Rahu,männimets,meri.
26. Jõe jamere lähedus, rahulik rannaelu, looduslik ilu.
27. Rahulik ja roheline puhas elukeskkond; eemal linnakärast;
palju võimalusi nautida nii kultuuri lähedalasuvates mõisades kui
lõpmatult palju metsaradu.
28. Rahu, head naabrid, hajaasustusega küla.
29. Ilus loodus, hea asukoht.

*oranži (omadussõna), rohelise (loodusega seotud sõna) ja
sinisega (veega seotud sõna) on välja toodud enim kordunud
märksõnad

8. Mis on Vainupeal

elamise puudused?

Nimeta vähemalt 3

puudust.

1. Kohapeal igapäevaseks elamiseks ebasobiv maja/hoone, lähedal
ei ole lasteaia kohtasid, kohati "peata" vallavõim piirkonna
arendamisel.
2. Halb ühistranspordiühendus, seni miiteteostunud küla veeprojekt,
kaupluse puudumine.
3. Kaugus keskusest, elektrikatkestused, talveperioodil teehooldus.
4. Puuduvad kauplus, bussiliiklus, töökohad.
5. Minu jaoks ei olegi ja kui siis ülerahvastatus suvel. Autode
rohkus küla vahel.
6. Pood on kaugel, otsebussi ei käi.
7. Lähimad kauplused kaugel - Kunda ja Haljala, koolid-lasteaiad
ka kaugel.
8. Liiga palju suuri ja sobimatuid elumuid, n.ö. täisehitamine,
privaatsuse kadumine.
9. Pole üldkanalisatsiooni ja veevärki.
10. Toidupood, bussiliiklus, kanalisatsioon.
11. Veevärgi ja kanalisatsiooni puudus, sadama territooriumi
suletus.
12. Kauplus, bussiliiklus, muru niitmine pühapäeval.
13. Kehv kaubandusvõrk, bussiliiklus.
14. Hädavajalik taristu kaugel st min 20km (toidupood, lasteaed,
kool); ühistransport harv, ilma isikliku autota siin elada pea
võimatu.
15. Buss, pood, jäised teed.
16. Vanad toidukauplused on suletud. Kohalikud ei saanud oma
aiasaadusi turustada (müügilubade taotlus on raske); Joogivee
kättesaadavus???? Värske info puudub!
17. Töökoht kaugel, kool kaugel, maju juba liiga tihedalt.
18. Kauplus on kaugel, vaja on autot (2x ndl kauplusauto ei ole
päris see). Bussiühendus on liiga harv.
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19. Toidupoe puudumine, ATV-d Lahemaa rahvuspargis, hõre
ühistransport.
20. Kanalisatsiooni puudumine.
21. Poe puudumine, hakkab liiga palju inimesi tulema, hakkab liiga
palju arendust.
22. Laste õppetöö on komplitseeritud (kool, lasteaed), hoonestus on
soojustamata (ei saa püsivalt kohapeal olla, vajalik teha
investeeringud). Rohkem ei oska välja tuua, kuna suures plaanis on
kõik tingimused olemas ning kui mitte, siis see on igaühe enese
investeeringute/võimaluste taga kinni.
23. Aktiivsem kogukond ka talvel - et ka talvel oleks kokkusaamisi.
24. Võimalikud töökohad jääksid kaugele. Pole kauplust.
Bussiühendus Rakvere, Haljala ja Kundagagi vist ikka hõre.
25. Suviti rahvarohke. Arhitektuuriliselt eklektiliseks muutunud.
Rohkem tõesti ei tea.
26. Harv bussiliiklus, kaupluse ja kanalisatsiooni puudumine.
27. Tihe liiklus ja palju võõraid suveperioodil; hirm et lubatakse
uusi detailplaneeringuid, asustust jne.
28. Kaugus töökohtadest. Kaupluse kaugus. Kiire interneti puudus
kaugtöö tegemiseks.
29. Kiire internet ei ole kõigini jõudnud, küla aktiivi poolt on
loodud võimalused kultuuri ja kunsti nautimiseks, aga tihtipeale ei
tule külaelanikud sellega kaasa.

9. Nimetage külas asuvad

kooskäimiskohad.
1. Kabeli kõrval lõkkeplats, küla keskusemänguväljakud,
rand.
2. Kirik(kabel), spordiplats, bussijaam.
3. Vainupea kabel, lõkkeplats, suureliiva rand, parkla.
4. Kabel.
5. Naabrid+ kabel.
6. Kabel ja kõrvalolev plats.
7. Lõkkeplats kabeli kõrval, kabel (kontserdid).
8. Kirik ja selle ümbrus.
9. Vainupea kabel ja palliplats.
10. Kirik, ühine lõkkeplats.
11. Kirik. lõkkeplats, Suureliiva.
12. Kabel. Matkarada, lõkkeplats.
13. Kabel, selle ümbrus, lõkkeplats.
14. Kabel, lõkkeplats kabeli kõrval, korvpalliplats.
15. Surnuaed, kabel, palliplats.
16. Rannik.
17. Lõkkeplats kiriku kõrval, kirik.
18. Kabel, lõkkeplats, kiigeplats, rand. Ka kalmistu.
19. Kirikukabel ja selle kõrval olev lõkkeplats.
20. Kabeli parkla, rand.
21. Kirik, kossuplats.
22. Vainupea kabel,mänguväljak, korvpalliplats, lõkkeplats,
rand.
23. Kabel, küla lõkkeplats, korvpalliplats.
24. Vainupea kabel ning plats kabeli ja surnuaia vahel. Rannad
(Suureliiva ja siis see jõeäärne, kahel pool jõge, meie käime
enamasti ikka seal). Taluhoovid.
25. Kabel, lõkkeplats, bussijaam (autolavka peatus).
26. Kirik, kiriku ümbrus, Suureliiva.
27. Külaplats kabeli kõrval, kabel, naabrid :).
28. Kabel. Kabeli ümbrus. Kadrina valla puhkebaasi laagriplats.
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29. Kirik, külaplats.

*musta (kabeliga seotud), sinise (veega seotud) ja oranžiga
(erineva funktsiooniga ala) on välja toodud enim kordunud
märksõnad

10. Valige allolevast

loetelust valdkonnad, mis

vajavad Vainupea külas

arendamist (sobiva

puudumisel lisa ise

juurde)?

1. Kogukonnaala (nt. külaplats, külamaja), Sportimisvõimalused,
Mänguväljak, Parkimiskorraldus, Lautrikohtade taastamine.
2. Liiklusturvalisus.
3. Turism.
4. Ühisüritused.
5. Vaba aja veetmise võimalused.
6. Sportimisvõimalused.
7. Mänguväljak.
8. Parkimiskorraldus.
9. Lautrikohtade taastamine.
10. Metsa all parkimine rannaalal.
11. Märkisin liiklusturvalisuse ära, sest Vainupeal on teed väga
kitsad, varem polnud see suurem probleem, sest enamasti ei sõitnud
seal pea-aegu keegi autoga, kui piirivalvurite autod välja arvata, aga
nüüd peab teineteisest möödumiseks pöörama teepeenrale, kus on
kraave ning pole ka kõnniteid. Oleme perega kabeli juurde
kõndides pidanud korduvalt niitmata heinamaale pöörama, et autod
mööda lasta. Tee, mis meie endise talu eest läbi läheb, on vist
endiselt ka asfalteerimata, mullane. Ühistransport on ka hõre.
12. Parkimiskorraldus, küla hoonestuse arhitektuurilised
põhimõtted.
13. Ühine puhta vee projekt.
14. Vabatahtlik päästekomando.
15. Kergliiklustee naaberkülla/-küladesse.
16. Metsas ja rannas mootorsõidukite keelamine, küla ehitiste ja
rajatiste ühtne stiil.
17. Vastaja vanuse ja trervise tõttu pole sobiv vastaja (80+ klubi
liige).
18. Pole vaja midagi arendada.
19. Toidukaubandus lähikonnas. suvel pop-up kiosk/kohvik.

11. Palun põhjenda oma

eelmise küsimuse vastust
1. Suviti on parkimine problemaatiline. Inimesed tulevad meile
külla, autosid jäetakse suvaliselt tee äärde jne. Küla keskus võiks
pakkuda rohkem tegevusi, sh väikelastele.
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- nt. kuidas arendada

valituid valdkondi.
2. Ehk saab finantseerimisabi ja kui ei saa oleksin valmis ise
ühisprojekti panustama.
3. Parkimiskorraldus - hooajaline probleem, vaja määrata kindlad
ajutised parkimisalad; mänguväljaks ja sportimisvõimaluse -
võiks olla hübriidplats; laurtikohad - innustaks hobikalastust;
külamaja - et kogunemistel halva ilma korral oleks mingi
katusealune.
4. Parklate laiendamine, politsei kontroll keelatud kohtadesse
parkijate üle, kiiruse ületajad, rohkem üritusi ja otsida lahendusi
elanike suuremaks kaasamiseks, motiveerimiseks.
5. Ei olegi võimalik täna enam arendada. Vead on tehtud
omavalitsuse ja riigi poolt erastamise protsessi tulemusel.
6. Püüda teha kuhugi küla ääre peale veel parkimiskohti.
7. Lastele võiks lisaks kiikedele olla suurem mänguväljak
(liumägi, turnimine).
8. Tulepaagi juures tuleks laiendada parkmisala, lautreid on vaja,
et kalurid saaksid merre minna.
9. Valla teema võiks olla.
10. Ei oska öelda.
11. Paadiomanikud tahaks paadikohta. endises pansionaadis võiks
ühiseid üritusi korraldada.
12. Paati oles hea hoida.
13. Suurendada parkimiskohti, meelitada rohkem turiste
reklaamiga.
14. Mänguväljaku arendamine - olemasoleva kiigepaari juurde
rajada eri vanuses lastele lisaatraktsioone, sh liumägi, ronimispuu,
karussell, maa külge kinnitatud kiikloomad jms; vaba aja veetmine
- kohvik, välikino, talvel uisuväljak korvpalliplatsile/parklasse;
lautrikohtade taastamine - kui taastada, siis juba selliselt nagu olid
enne II maailmasõda, nt Altja ja Vergi näitel, sest seal neid taastati
juba nõukogude okupatsiooni ajal (1970ndad kui ei eksi).
15. Vald peaks rohkem panustama.
16. Soovin külavanemale tervist ja jõudu.
17. Võibolla väike varjualune välisüritusteks.
18. Kogukonnala saaks funktsionaalselt laieneda. Kabel on päris
multifunktsionaalne, kuna ei kuulu kogudusele. Peale selle on
hetkel lõkkeplats ainult. Mänguväljak kiigeplatsi juures võiks
laeindada, et sinna veelgi tugevamat fokaalpointi tekitada.
toidukaubandus saaks ilmuda külla ka nt Coopi vms
pakiautomaatide näol, siis saab igaüks ise tellida ja kauba kohapellt
kätte saada.
19. Hetkel on Vainupea sadam eravalduses ja tavainimesele
suletud.
20. Ma ei tea kuidas arendamine toimub. kas külal on mingi fond
kuidas arendusi tehakse vms. aga rannas või kuskil eemal nagu
kaevu juures olevate kiikede juures võiks olla lastele paar
turnimise kohta või liumägi.
21. Ei ole vaja arendada, tahaks et vainopea jääks võimalikult
metsikuks, see on väärtus.
22. Liiklusturvalisus ja parkimiskorraldus on võimalik ära
lahendada koostöös vallavalitsuse või Maanteeametiga.
Lautrikohad on üldplaneeringu teema.
23. Lautrikohad oleks väga vinge, esimese eesti ajal ja ka mingil
nõukogude perioodil olid lautrikivid väga populaarsed kohad kus
käidi istumas.



61

24. Liiklusturvalisusest kirjutasin. Laste mänguväljakuid võiks
olla rohkem. Ma ei tea, ehk nüüd juba ongi, aga võiks olla nii
rannas (Suureliival vähemalt, see on suurem rand) kui kabeli kandis
(mitte päris surnuaia ees, ehk, aga... korvpalliplats on seal
nagunii...).
25. Mänguväljakul võiks olla rohkem atraktsioone, lamavad
politseinikud võiksid olla paremini märgistatud, enne kabelit võiks
olla lastele tähelepanu juhtiv liiklusmärk (parkimisplatsil
mängitakse palli ja sealsamas on ka mänguväljak).
26. Ühele hästi tegutsevale kogukonnale väga vajalik, aga hetkel ei
näe selle lahendust.
27. Külaga koostöös.
28. Et oleks korras(remonditud). Kontroll politsei poolt. RMK poolt
märkide paigaldamine.
29. Valitud suunal jätkamine - kontserdid, näitused, teater,
koristustalgud.

*musta ja halliga on välja toodud enim kordunud märksõnad
12. Millistesse

asukohtadesse eelmises

küsimuses vastatud

funktsioonid Vainupeal

enim sobiksid?

1. Küla keskusesse. Parkimiskorraldust saab ka Suureliiva rannal
efektiivsemalt teostada.
2. Ei saa hästi küsimusest aru, aga kui mõeldud 10. all olevaid
valdkondi, siis olemasolevad kohad sobivad.
3. Parkimisalade lähistele.
4. Kiriku parkla laiendamine, kokkuleppele eramaa omanikega.
5. Vabale omavalitsuse maa-alale.
6. Küla ääre peale, enne maju. maantee laiendusena lisaparkla.
7. Suureliivale.
8. Lautrid enne tulepaaki asuvasse randa.
9. Ei oma infot et vastata.
10. Ei oska öelda.
11. Sadama piirkond, endine pansionaat.
12. Sadamahoone juurde.
13. Üle jõe alale.
14. Mänguväljak olemasolevate lastekiikede juurde, spordiplats
kalmistu ja parkla vahelisele alale, lautrikohad ajaloolistele
kohtadele.
15. Kabeli ja surnuaia vahele.
16. Kiriku esine parkla, rannik Laialiiva alal.
17. Lõkkeplatsi lähedusse.
18. Mänguväljaku koht on loogiliselt kiige ja parklas oleva
korvpalliplatsi naabruses. Kogukonna asjad kabeli ja lõkkeplatsi
naabruses. pop-up kiosk võiks olla rannaparklas. Pakiautomaat
kabeli juures parklas (või bussipeatuses).
19. Seal, kus on sadam ja muul.
20. Rannas või kuskil eemal nagu kaevu juures olevate kiikede
juures.
21. Need funktsioonid mida tahetakse arendada, sobiksid linna.
22. Lautrikohad kabeli kinnistu alla või Suureliiva ranna lähedale.
23. Kabeli all rannas kuskil – lautrikivid.
24. Mänguväljakute kohta vastasin eelmise juures ära.
Kogukonnaala võib jääda sinna surnuaia, Plaasmani talu ja Kabeli
kanti. Aga võiks ehk ära kasutada ka suuri heinamaid, mida nüüd
vist enam keegi väga ei niida.
25. Sinna, kuhu eelmises küsimuses kirjutasin.
26. Laagriplats Kadrina suvila taga, Bussipeatuse ja jõe vahele
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paremat kätt jääb roheala.
27. Sellele ei oska vastata.
28. Seal kus nad täna on.
29. Kirik ja külaplats.

13. Mis võiks olla lillaga

markeeritud alal

(Suureliiva ja ranna

parkla) teisiti? Milliseid

funktsioone/tegevusi

võiks alloleval alal olla

võimalik teha?

Aluskaart Maa-ameti

ortofoto.

1. Räägime eraldi! :)
2. Võiks samaks jääda.
3. Pool alast erakinnistu - see võiks olemata olla. Muul alal, ehk siis
lisa parkimisvõimalused suvel või mõni istumiskoht (kuna aga
lageda alaga tegemist, siis keeruline sinna midagi mõleda).
4. Rannakohvik.
5. Suvitusperioodil jääb antud parkla väikeseks.
6. Lisategevusi ei ole vaja. Parkimine viia kaugemale.
7. Lastemänguväljak võiks seal olla.
8. Parkmise laiendamine.
9. Ei tea.
10. Miski ei vaja muutmist.
11. Võrkpalliplats.
12. Sobib.
13. Arendada parkimisvõimalusi.
14. Lillaga markeeritud ala võiks olla 'avatud', st mitte vaid 5,
merepiirist, aga ka sümboolselt, st mitte taraga piiratud. Kuna
kinnistu omanik on juttude järgi väga hea kalur ja grillmeister, siis
võiks ta privaattegevuse asemel kalarestorani seal avada
(vähemalt suvehooajal :)
Isiklikult hoolin rannaala ligipääsetavusest, sest varasemalt käisin
seal jooksmas, kuid pärast uue kinnistu omaniku sisseseadmist ei
jule (kuigi seaduse järgi justkui võiks).
15. Terviserada.
16. Usaldan täielikult külavanemat.
17. Ei oska ütelda.
18. Suvel võiks rannas käijate ja ka kohalike jaoks olla pop-up
kiosk-kohvik. Suureliiva neemel olev kinnistu omanik võiks oma
majapidamise kujundamisel olla rohkem keskkonnatundlik (hetkel
on sinna rajatud kummaline 'kindlustalu' mitme meetri kõrguse
taraga ja lipp-lipi peal lapp lapi peal putkadega, mis kuidagi ei
harmoneeru ümbrusega, samal ajal kui koht on super ja see elamine
seal võiks ka olla 'miljonikoht'... piinlik ja kurb vaadata.
19. Seal võiks olla vaatetorn.
20. Snäkiputka jäätise, friikate jms.
21. Seal ei peaks midagi tegema, peale jalutamise ja mere
vaatamise.
22. Parkla peaks saama kaasajastatud - nt markeeritud
parkimiskohad, valgustus. Tulevikus võiks Suureliiva rannas
tegutseda hooajaline kohvik (jäätis, külmad karastusjoogid jne).
23. Ei tea.
24. Seal oli see kahurialus, kus me käisime ikka päikeseloojangut
vaatamas. Vbl võikski seal olla rohkem ilusaid
merevaatlusplatvorme, vbl ka mingi teleskoop vms, millega
vaadelda vahel sealkandis lendavaid merikotkaid või muid
merelinde või ranna lähedale tulevaid hülgeid... Vana
piirivalvetorn, kus käisime merd vaatlemas, on nüüd ka ära
mädanenud, vbl võiks ehitada uue vaatlustorni?
25. Parklas võiks saada parkida, ei arva, et see peaks sobima
muudeks tegevusteks.
26. Suveperioodilmüügipunkt joogi, eine ja rannatarvetega.
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27. võiks jääda looduslikult rahulikuks alaks, kindlasti ei tohiks
teha mingeid atraktsioone- kiikesid, ronimispuid, jõulinnakut jmt.
28. Peaks parklaks jääma.
29. Suur osa alast on eravalduses ja seal pole midagi teha, tuleb ära
kannatada kõik, mis eraomanik seal teha otsustab...Parkla võiks
jääda parklaks ja rannaala koos rannataimestikuga endiseks.

*musta ja halliga (seos toiduga) on välja toodud enim kordunud
märksõnad

14. Mis võiks olla lillaga

markeeritud alal (kabeli

ümbrus ja kalmistu

ümbrus) teisiti? Milliseid

funktsioone/tegevusi

võiks allolevatel aladel

olla võimalik teha?

Aluskaart Maa-ameti

ortofoto.

1. Räägime eraldi! :)
2. Las olla nii kui on.
3. Kalmistu lähedale olemasolevate kiikede juurde mõni
spordivahend; kabeli juurde - rohkem istumiskohtasid ja ehk
mõni teisaldatav katusealune.
4. Parkla laiendamine, teine maalapp säilitada külaplatsina.
5. Antud alad on lähedal surnuaiale - seal ei sobi kõiki tegevusi läbi
viia.
6.Mänguväljakut täiendada.
7. Korvpalli- ja jalkaplats on omal kohal, kiiged lastele samuti.
Kabeli kõrval olev lõkkeplats ka sobival kohal, ei hakkaks neid
muutma.
8. Võiks jääda nii nagu on.
9. Ei oma infot et vastata.
10. Miski ei vaja muutmist.
11. Kalmistu ümber ei teeks midagi. kabeli ümbruses võik kiik olla.
Vainupea ajalugu ja ajaloolised fotod stendidele.
12. Sobib.
13. Olen rahul.
14. Spordi-/mänguväljak võiks olla parklaalast eraldiseisev.
Praegu on võimalik (ja väga hea, et on võimalus!) korvpalli
mängida, aga ainult 'ametlikult' parkimisalal, st kui suvel autosid
täis, siis ei mingit kossu mängimist. Variant oleks kujundada
kalmistu ja praeguse parkla ala vahelisele alale korralik spordi-
mängu-väljak, st erinevate sportlike mängude tarbeks, aga nii
tõsistele sportlastele kui ka vaba-aja veetjatele. Seal ruumi
piisavalt, et saaks mitu spordiplatsi teha vms. Oluline, et oleks nii
suurtele kui ka väikestele, nii proffidele kui ka 'just for fun'.
15. Vasak poolsele ehitada küla seltsimaja.
16. Vt. Eelmist.
17. Võibolla varjualune lõkkeplatsi lähedal.
18. Jalkaplats on omal kohal. parklas oleva korviplatsi ja kõrval
oleva kiigeplatsi vahele ja kõrvale saaks rajada täiendavaid tegevusi
ja mänguväljaku. Kabeli taga on täna lõkkeplats, seal võiks mingi
hetk ehk olla selle laua kohal ka varjualune?
19. Ei oska vastata.
20.Mänguväljak.
21. Võiks olla nii et, tervet kossuplatsi ei hõivaks autod.
22. Täna toimuv on piisav. Kabeli alla võiks aga lautrikohad
rajada.
23. Lastemänguväljakut oleks väga vaja. Lõkkeplatsi juurde
välilava.
24. Kalmistu võiks jääda kalmistuks, aga kabeli taga võiks ehk olla
laste mänguväljak ja miks mitte külakiik vms... Piknikuplats
sealkandis juba on, aga vbl võiks neid ka mitu olla.
25. Kalmistu kõrval oleva muruväljaku parkimisplatsi poolsel
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küljel võiks olla rohkem atraktsioone lastele aga miks mitte ka
täiskasvanutele (trenniatribuutikat) Kabeli lähistel võiks olla
külakiik.
26. Mul tekitab küsimusi korvpalli korv parkimisplatsil? Kas see
ei võiks kõrval rohealal olla?
27. Sarnane eelmise vastusega.
28. Ei tea.
29. Parkla las olla parkla koos korvirõngaga, mängunurk
kiikedega on väga hea. Kui vaja siis saaks jalgpalliplatsil mõnd
ruumivajavat üritust korraldada - kohalik laat, rohevahetus vms.
mis kadunukeste rahu üleliia ei häiri. Kiriku tagune rannaala hea
vaatega ühisürituste koht- lõkked, õppepäevad jms. Markeeritud
alast mere poole kinnistu piirist väljapool asuvad piirdekivid peaks
eemaldama.

*mustaga on välja toodud enim kordunub märksõnad
15. Millisena kujutad ette

Vainupead aastal 2040?
1. –
2. Loodame, et sõda ja looduskatastroofi ei tule, siis ootaksin, et on
ühisest puurkaevust hargnev puhta vee võrgustik.
3. Rahuliku, puhta, ajaga kaasaskäivana.
4. Igati arenenud rannaküla, kuhu on lisandunud püsielanikke, kodu
kohvikuid, liikluskultuur on paranenud. Loodus on säilitanud oma
ilu, elukeskkond on jätkuvalt turvaline.
5. Puhta ja rahuliku külana.
6. Et ei oleks tihedalt täis ehitatud.
7. Püsielanikke on veelgi rohkem, siin asub kauplus.
8. Privaatse ja rahuliku kalurikülana.
9. –
10. Üldkanalisatsioon, väike pood, tihedam bussiliiklus.
11. Endiselt vaikne rannaküla, minimaalselt uusarendusi, veevärk.
12. Samasuguse, kui praegu. Suvehooajal kauplus, kohvik.
13. Ilusad majad ja suvilad, rohkem püsielanikke.
14. Imekaunis rannaküla, kus majad sulavad justkui ühte ja kus on
põhjaranniku üks kauneimaid väikesadamaid koos kauni ja
ligipääsetava(!) muuliga ning lautrikohad on taastatud ja taas
aktiivsed nagu enne nõukogude okupatsiooni. Kalmistu kõrval olev
spordi-mängu-plats on alati tegevuses ja laste mänguväljak on täis
naeru ja laste kilkeid olenemata aastajast. Läbi küla kalpsavad
endiselt kitsekesed ja jänesed, vahel eksivad ka muud loomad,
külas tervitavad teineteist nii võõrad kui ka kohalikud ja külaplatsi
mastis lehvib sinimustvalge lipp.
15. Ikka sama suguselt.
16. Kuna Eesti elanikkond pidevalt vananeb, siis sooviks
konservatiivse vaimsuse säilumist.
17. Sooviksin, et Vainupeal oleks säilinud rannaküla välimus. Et
hooned ja ehitised oleksid ühte stiili, pigem puidust. Ja et küla oleks
orgaaniliselt loodusega seotud. Et oleksid õitsvaid teeääri ja
niidukesi. Et ei saaks valdavaks madalaks niidetud muru ja asfalt.
Samuti haljastuses võiks olla domineerivad kohalikud taimed:
männid, kadakad, pihlakad, sirelid, kuused jne. ja mitte
elupuuhekid ja teised mittekohalikud puud. (Mulle muidu
meeldivad väga elupuuhekid, aga Vainopeale minuarust ei sobi).
Minu jaoks on Vainupea koht, kus silm saab puhata :)
18. Ekslusiivne elukoht (kena loodus, hajaasustus, arhitektuurselt
kena). Jätkuvalt säilitanud oma privaatsuse ja hajaasustuse. Eluks
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vajalik infrastruktuur (side, vesi, kanal) olemas. Toidukauba
kättesaadavus lahendatud (nt pakiautomaat). Muud teenused samuti
(vb seesama pakiautomaat võiks osalt neid toetada). Püsielanikke
rohkem kui täna.
19. Loodetavasti sama rahulik, aga tõenäoliselt rohkem inimeste
poolt asustatud.
20. Suht samasuguselt. ei tasu üle võlli seda armsat kohta keerata.
21. Vähemalt samasugusena, loodetavasti ei ole kõike ära
planeeritud ja arendatud.
22. Küla kogukond on tegus ja ühtselt meelestatud küla arengut
puudutavatel teemadel. Küla arhitektuur hoiab jätkuvalt
konservatiivset joont ning betoon ja klaas ei domineeri
ehitusmaterjalidena. Säilinud on privaatsus - a la hoonestus on
hajali. Küla keskuses asub jõulinnak, korrastatud on mänguväljak.
Kabeli kõrval on palkmööbliga varustatud lõkkeplats. Kabeli all
mere ääres asuvad lautrikohad, samuti Suureliiva ranna läheduses.
Hooajaline kohvik Suureliiva ranna parklas või küla keskel. Kõik
küla teed on valla omandis ning erateede temaatika ei tekita enam
probleeme. Kallasrajad on vabalt ligipääsetavad ning eraomanikud
ei piira mereäärde jõudmist.
23. Küla, kus elab u 80 inimest aastaringselt ja tegevusega ka
talvel.
24. Mulle tegelikult meeldib, et Vainupeal (vähemalt meie endise
talu ümbruses) aeg justkui seisab. Selles mõttes ma isegi ei taha, et
seal väga turism areneks. Las ta olla selline "teadjate" ja "oma
inimeste" turvapaik ja jõukogumise koht :). Mingi natuke
soodsam külalistemaja võimalus võiks siiski ka olla, siis tuleksin
suviti kindlasti vahel ka pikemaks ajaks perega suvitama.
25. Ikka ilusa ja õitsvana �.
26. On olemas külaplats koos külamajaga ja suvelava ürituste
korraldamiseks. Rannaäär ei ole elamukruntideks jagatud. Elanike
olmetingimused on parenenud: vesi sees, kanalisatsioon olemas,
internet igas majas, rohkem noori on tulnud looduskaunisse
Vainupeale elama. Külas elus toimuvat korraldab, juhib, vastutab,
on ettevõtmiste eestvedajaks inimene, kes selle eest saab väärilist
tasu. Elanike arv on Vainupeal kasvanud.
27. Endiselt rahuliku ja atraktiivse rannakülana.
28. Rahuliku elupaigana.
29. Loodan, et külas on kerkinud mõned rannakülla sobiva
arhitektuuriga hooned, uued elanikud panustavad kohaliku
kogukonna töösse. Kogukond on ühtsem kui praegu, on endiselt
toimiv ja toimetav, võetakse arutusele kohalikke ja suvitajaid
puudutavad teemad ja leitakse kompromisse. Vainupea on endiselt
kaunis rannaküla, kus ka uudistama ja külla sõitnud tunnevad
ennast sõbralikult kohelduna. Noorpaaridele, kes siinses kirikus
abielluvad, jäävad head mälestused ja oluline maamärk kogu eluks.
Vainupea on elamiseks endiselt mõnus paik, kus on turvaline
elada, kus kohalikul elanikul on kasutada tänapäevased
kommunikatsioonivahendid, on olemas vesi ja kanalisatsioon.

*oranžiga (omadussõnad) ja halliga on välja toodud enim
korduvad märksõnad
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Lisa 3. Taimmaterjali kirjeldus

Haljastus parklas
Nimi Kirjeldus Foto
metssalvei ’Caradonna’
Salvia nemorosa

Tumelillade õitega 50-70 cm
kõrgune puhmas on kena
aktsenttaim. Õitsemisaeg juuni-
august. Vastupidav haigustele ja
külmakraadidele. Eelistab kuiva
kuni parasniisket pinnast ning
päikesepaistelist kohta
(hansaplant).

(hansaplant)
kassisaba ’Candles Royal Candles’
Veronica spicata ’Royal Candles’

Siniste tõlvikulaadsete õisikutega
30-60 cm kõrgune rohtse
puhmikuga taim. Õitsemisaeg
juuni-august. Pinnase suhtes
vähenõudlik ning eelistab päikselist
või poolvarjulist kasvukohta
(aiasõber).

(aiasõber)
sinine mesiohakas ’Veitchs blue’
Echinops ritro

Siniste 2,5-5 cm läbimõõduga
ümarate õisikutega 60-80 cm
kõrgune puhmastaim. Õitsemisaeg
juuli-september. Pinnase suhtes
vähenõudlik ning mida päikselisem
kasvukoht, seda intensiivsema
värviga õisikud
(hansaplant).

(hansaplant)
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rumeelia mänd
Pinus peuce

Laikoonusja võraga puu. Okkad
kinnituvad viiekaupa kimbus.
Kõrgus 30-aastaselt 6-8 m, hiljem
kuni 25 m. Mullastiku ja niiskuse
suhtes vähenõudlik ning eelistab
päikselist kasvukohta. Kannatab ka
tugevaid tuuli (neeva aed).

(neeva aed)
harilik lubikas
Sesleria caerulea

Kompaktne ja madalakasvuline
puhmamoodustav kõrreline. Kõrgus
15-20 cm. Õitsemisaeg mai. Sobib
kuiv kuni niiske, hea drenaažiga
muld ning eelisab päikest ja ka
poolvarjulist kasvukohta (hortes).

(hortes)
jaapani enelas ’Goldflame’
Spiraea japonica ’Goldflame’

Värvirikas kuni 70 cm tihe põõsas.
Punakasoranžid lehed ja helelillad
õied. Õitsemisaeg juuni lõpust
septembrini. Kasvukoha suhtes
vähenõudlik ja leplik (hansaplant).

(hansaplant)

Haljastus mänguala ja jõulinnaku vahel
Nimi Kirjeldus Foto
harilik alang ’Red Baron’
Imperata Cylindrica ’Red Baron’

Puhmaid moodustav kõrreline.
Kõrgus 30-40 cm. Rohelised lehed
veripunaste tippudega. Sobib
natuke niiskem hea drenaažiga
kasvukoht (juhani puukool).

(juhani puukool)
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vitshirss ’Heavy Metal’
Panicum virgatum ’Heavy Metal’

Hallikasrohelist värvi tugeva
lehestikuga kõrreline. Kõrgus 110-
120 cm. Juulis tekivad lehestiku
kohale õhulised õrnroosad õisikud
ja sügisel värvub taim kuldseks.
Talub ka kehva pinnast ja kuivust,
kuid paremini tunneb end tavalises
parasniiskes mullas ning päikselises
kohas (hansu puukool).

(hansu puukool)
lumi-piiphein ’Yeti’
Luzula nivea

Tumeroheliste karvaste servadega
kõrreline. Õievarte tippudes on
valge kohev puhmas. Kõrgus 40-60
cm. Eelistab päikesepaistelist kuni
varjulist asukohta, tavalisel kuni
parasniiskel pinnasel (anu aed).

(anu aed)
hall aruhein ’Amigold’
Festuca Glauca ’Amigold’

Jäikade sinakashallide lehtedega
kõrreline. Kõrgus 20-40 cm. Soovib
päikselist kasvukohta ning eelistab
kehvemat kuni keskmise
viljakusega aiamulda (hansaplant).

(hansaplant)
hall aruhein ’Blue Select’
Festuca glauca ’Blue Select’

Erkiniste lehtedega 25cm kõrgune
puhmas. Kasvab nii päikselises kui
ka poolvarjulises kasvukohas
(kristiine aiakeskus).

(kristiine aiakeskus)
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faasseni naistenõges ’Walkers Low’
Nepeta x faassenii ’Walkers Low’

Püstise kasvuga puhmikuline.
Rohelised lehed, sinakaslillad õied
pikas õisikus. Kõrgus kuni 45 cm.
Õitseb maist septembrini. Pinnase
suhtes vähenõudlik ja eelistab
päikselist kasvukohta (juhani
puukool).

(juhani puukool)

Muu haljastus
Nimi Kirjeldus Foto
harilik kadakas ’Arnold’
Juniperus communis ’Arnold’

Külmakindel ja vähenõudlik
okaspuu. Kitsas ning
aeglasekasvuline sammas. Kõrgus
1-1,5 m. Eelistab päikesepaistelist
kasvukohta ning pinnase suhtes on
vähenõudlik (hansaplant).

(hansaplant)
pugutarn
Carex grayi

Lopsakate roheliste lehtede ja
oganuia meenutavate õitega tiheda
puhma moodustav kõrreline.
Kõrgus 40-75 cm. Õitsemisaeg
juuni-juuli. Eelistab
päikesepaistelist või poolvarjulist
niisket kuni soist kasvukohta (anu
aed).

(anu aed)
palmlehine tarn ’Bicolour Fountain’
Carex muskingumensis ’Bicolour
Fountain’

Roheliste servadega valgete kitsaste
lehtedega hõre püstine puhmik.
Kõrgus 40-60 cm. Õitsemisaeg
juuli-august. Eelistab
päikesepaistelist kuni poolvarjulist
niisket pinnast, saab hakkama ka
madalas vees (anu aed).

(anu aed)
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Lisa 4. Väikevormid

Safehaven ja piknikuala
Element Kirjeldus Foto
Võrkkiik Puidust jalgade ja polüpropüleen-

köiest võrkkiik, mis kinnitub
maasse

(larslaj)
Seljatoega pink Ümarpalgist valmistatud seljatoega

pink. Mobiilsusvõimalusega

(Viida talu)
Lauaga pink Ümarpalgist valmistatud pink-laud

(Viida talu)
Bird’s nest swing kiik Lehisest ning terasest linnupesa

meenutav kiik. Polüpropüleenist
köied ning roostevabast terasest kett

(larslaj)
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Palkrada 25-55 cm kõrgused maasse
kinnituvad puitpalgid

(larslaj)
Torukellad Muusikainstrument mis sobib nii

lastele kui ka täiskasvanutele.
Valmistatud kõrge kvaliteediga
materjalidest, mis võimaldab antud
elementi kasutada välitingimustes

(gardenistas)
Palkpink Palkidest pink

(viida talu)

Mänguala ja jõulinnak
Nimi Kirjeldus Foto
Palkrada 25-55 cm kõrgused maasse

kinnituvad puitpalgid.

(larslaj)
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Kaalukiik Terasest kiik, mille otstes on
rehviimitatsiooniga kummid.

(larslaj)
Tasakaalusild Liikuvate astmetega puidust sild,

mis pakub väljakutset nii noortele
kui ka seenioritele.

(tiptiptap)
Kolmnurkne liivakast Männipuidust palkidest liivakast

(larslaj)
Ruudukujuline liivakast Lehisest nelinurkne liivakast, mille

sisekülgedel on istumisvõimalus.

(larslaj)
Palkpink Palkidest pink

(viida talu)
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Vertikaalne redel Lehisest ja tsingitud terasest redel,
kus on võimalik ronida ning end
venitada

(larslaj)
Sild Puidust lainemotiivi edasi andev

sild, mis ühendab jõulinnakut
mängualaga

(allurban)
Kerepink Multifunktsionaalne

treeningelement, mis võimaldab
teha harjutusi ülakeha, käe- ja
põhilihaste tugevdamiseks

(davidcityline)
Tasakaalurada Puidust tasakaalurada

(larslaj)
Kükipink Reguleeritava koormuse ja

alustuskõrgusega metallist
treeningelement, mis arendab
jalgade jõudu ja lihasmassi

(davidcityline)
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Sõudepink Selja ja käsivarre lihaste
tugevdamiseks mõeldud
treeningelement

(davidcityline)
Kiik Puidust kahekohaline kiik

(larslaj)
Paat Metallkarkassil puidust valmistatud

paat, millega on kiikudes võimalik
simuleerida paadisõitu merel

(autori joonis)
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Külaplats ja selle ümbrus
Nimi Kirjeldus Foto
Palkpink Palkidest pink

(viida talu)
Lauaga pink Ümarpalgist valmistatud pink-laud

(viida talu)
Torukellad Muusikainstrument mis sobib nii

lastele kui ka täiskasvanutele.
Valmistatud kõrge kvaliteediga
materjalidest, mis võimaldab antud
elementi kasutada välitingimustes

(gardenistas)
Paat Metallkarkassil puidust valmistatud

paat, millega on kiikudes võimalik
simuleerida paadisõitu merel

(autori joonis)
Laudtee Laudtee

(err)
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Käsipuu Laudtee käsipuu (valgustusega)

(decksdirect)
Võrkkiik Puidust jalgade ja polüpropüleen-

köiest võrkkiik, mis kinnitub
maasse

(larslaj)

Muud väikevormid
Nimi Kirjeldus Foto
Prügikast Puitlaudisega kaetud kahekojaline

prügikast

(pegu)
Pollarvalgusti Päikesepatareiga varustatud

pollarvalgusti, kõrgusega ca 90 cm

(firstlight)
Tänavavalgusti Päikesepatareil töötav jala peal

tänavavalgusti

(exc-streetlight)



Kontseptsioon - laine 

Vaated lainetavale merele Vainupea rannas.

Palli põrkeskeem.

Vaade Vainupea sadamale.

Kontseptsiooni inspiratsiooniks on lainemotiiv.
LLainetust on näha mitte ainult vee peal vaid ka 
merepõhjas, kus lainemotiiv tekib, kaob ja 
moodustub uuesti vaid minutitega merepõhja 
liivas. Lainetus, voolavus ja looduslikkus on 
antud töö põhimärksõnad, millele lähtudes 
hakati disaini looma. 
KKontseptsiooni eesmärgiks on anda edasi 
külale iseloomulikku hõngu ja juhiseid/           
suuniseid, kuidas edasi tegutsema hakata, 
mitte kaldudes teemast kõrvale.

Laine toob ja viib. Lainemotiiv ajaloos merepiiri kätte-
saadavuse näitel. Aastateil 1941-1944 oli Eesti Saksa 
okupatsiooni all, kuid 1944. aasta veebruaris vallutati 
Eesti Punaarmee poolt. Nõukogude perioodil pandi 
väga suurt rõhku piirialade kontrollile. Piiritsoonis 
mitte elavatel isikutel oli piiritsooni sisenemine ilma 
miilitsa loata keelatud, kuid elamine ja sinna          
ssisenemine oli lubatud ainult piirivalvevägede loaga. 
Nõukogude Liidu lagunemisega ning Eesti taasise-
seisvumisega 1991. aastal avanesid tavakodanikule 
taas mereäärsed alad, mille tõttu said eestlased taas 
näha merd ningnautida lõputunanäivaid vaateid    
kaugusesse

Laineid leidub meie ümber kõikjal – helilainetest     
merelaineteni ning raadiolainetest korvpallimänguni, 
kus söödetakse pall maapõrkega teisele mängijale. 
Lained liigitatakse kaheks: piki- ja ristlaineteks, kui 
võnkumine toimub risti laine levimise sihiga, on tegu 
ristlainega ning kui võnkumine toimub laine levimise 
sihiliselt, nimetatakse seda pikilaineks. Analüüsidest 
tultuleb välja lainemotiiv teedevõrgustikus ning seda on 
näha ka rahvastiku liikumises rannapiirkondade       
ajaloos.

Analüüsid ja tulemused

Asukoha ja asustuse skeem.

Kevin Lynchi skeem.

Vainupea küla asub Põhja-Eestis Haljala vallas. 
Suure osa külast moodustab Lahemaa rahvus-
park, mille mõjutusi on ka külas tunda. Asustus 
on   koondunud  seda   läbiva    peatee   ümber.  
Kõnniteed   külas   puuduvad,   mille   tõttu         
liigutakse sõiduteel või teepervel. Liikluse       
rahustamiseks on külas kasutuses kiirustõkked 
ja sõidukite piirkiirus on 30 km/h. 

Vainupea küla on koht, kust avanevad imelised 
vaated merele ning on palju potentsiaali       
muutuda multifunktsionaalseks külaks, mida 
tasub külastada nii välis- kui ka siseturistil. Pikk 
rannajoon, ajalooline kalmistu ja kabel on küla 
sümboliteks, mida tuleb säilitada, et ka             
tulevastele põlvedele oleks kättesaadav koht, 
kukus aeg justkui jääb seisma. Külas on võimalik 
jalutada ennastunustavalt looduses ning tunda 
merelõhna, mis viib minema igapäevased 
muremõtted.

Analüüsi kokkuvõtteskeem.

Trepp randa.

Vaadete ja funktsioonide analüüsskeem.

Vainupea külakeskuses leidub tegevusi nii 
noortele kui ka eakamatele. Võimalik on        
nautida kauneid vaateid merele ja kabelile, 
teha sporti, mängida pallimänge ning              
ennastunustavalt jalutada. Rekreatsioonialasid 
on külas mitmeid – rannajoon (jalutamine,      
tervisesport, päevitamine), pallimänguplatsid 
((jalgpall ja korvpall), jõulinnaku ala. Kabelist 
kirdes asuv muul on küll külastajatele ja 
külaelanikele suletud, kuid on käimas   
läbirääkimised kinnistuomanikuga, et muuta ka 
antud ala avatuks. Ala olulisemad funktsioonid 
on võimalus tegeleda pallimängudega ning 
käia  rannas  jalutamas,  piknikku  pidamas  või 
jjooksmas.

Kirjanduse ja projektide analüüsi käigus   
töötati läbi artikleid, uurimustöid, sarnaste  
asulate kodulehti ning teostati kaardianalüüse.

Projektala külastati kokku neljal korral. 
Analüüsideks   kasutati     Maa-Ameti     kaardi-
rakendusi ja Google Mapsi,   Kevin  Lynchi  
kognitiivse kaardianalüüsi jaoks jalutati koha 
peal ja tutvuti ümbritseva keskkonnaga ning 
kogutud info koondati temaatilistele 
skeemidele.

Siinuslaine joonis.

Vaade Vainupea kabelile.

Vaade külaplatsile.

Autor: Harles Kullik
Juhendajad: Annely Jürimets, MSc

Ann-Leena Miller, MSc
Kaja Kärp, MSc
Bakalaureusetöö
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Mänguala  on  kaetud  liivaga,   kus   asuvad 
üksikud suuremad/väiksemad kivid, imiteerides 
sellega Vainupea randa. Mängu- ja jõuala 
ümbritsev  laudtee  looklevus  näitab  koha   
rannajoone vabalt kulgemist. Jõulinnaku EPDM 
katendi värvus kujutab merepõhja maastiku 
lainelisust  ning  seal  olevad muhud ja  lohud 
anannavad  edasi  looduse  ebatasasusi.  Jõu- ja 
mänguala vahelisel roheplatsil asuvad pingid 
ning ala keskel on venitusredel, kus on võimalik 
ronida või end venitada.

Parklast lõunas asuval multispordiväljakul saab 
mängida erinevaid pallimänge. Multispordiväl-
jakust läänes asub puhke- ja piknikuala võrkki-
ige, lauaga pingi ja mänguelementidega. Mul-
tiväljakust lõunas on küngas, mille peal on 
pingid,   millelt   saab   jälgida   spordiväljakul    
toimuvat ja talviti kelgutad

Parklast lõunas asuval multispordiväljakul saab 
mängida erinevaid pallimänge. Multispordiväl-
jakust läänes asub puhke- ja piknikuala võrkki-
ige, lauaga pingi ja mänguelementidega. Mul-
tiväljakust lõunas on küngas, mille peal on 
pingid,   millelt   saab   jälgida   spordiväljakul    
toimuvat ja talviti kelgutad

Parklast viib jalgtee läände, kus asub vaikne  
pelgupaik ehk safehaven. Kõrgete mändide 
vahel leiduvad kaks võrkkiike ja pink, kus on 
võimalik ennastunustavalt istuda ning puhata 
linnakärast  ja  argimõtetest.  Safehaven  on     
disainilt ja elementide arvult tagasihoidlik ning 
kuna see on puude vahel, siis pole selle asukoht 
nänähtaval kohal, mis tekitab turvalisust ning 
hoiab koha vaikse ja intiimsena.

Probleemne ala, kus põrkusid omavahel       
kokku autojuhid ning korvpallurid, muudeti   
eraldiseisvateks   territooriumideks.   Parklat    
liigutati põhjasuunas kalmistule lähemale ning 
laiendati ja märgiti maha parkimiskohad 27-le 
sõidukile, sh ka kolm invaparkimiskohta. Parkla 
on kaetud murukiviga.

Vainupea küla kogukonnaala disainlahendus 
tugineb        analüüsidele,        vestlustele    küla-
vanemaga ning küsimustiku vastustele.          
Projektalale on planeeritud safehaven ehk 
vaikne pelgupaik, kus saab mändide vahel aega 
veeta, multispordiväljak, mängu- ja jõuala, kus 
on   tegevusi      nii       noortele      kui     ka       
sseenioritele ning arendatud on külaplatsi,     
muutmaks seda multifunktsionaalsemaks.     
Ala jaotati mitmeks erinevaks territooriumiks, 
kus oleks võimalik läbi viia tegevusi, ilma teisi   
häirimata,  nt.  lahendati   konflikt   vabaaja   
veetjate ja tervisesportlaste vahel.

Looklev laudtee randa annab edasi lainemotiivi 
ning teeb ranna äärse ala ligipääsetavamaks. 
Külaplatsi ning ranna kõrguste vahe on ca 3 
meetrit, mis teeb rannale ligipääsu keeruliseks.  
Tänu laudteele, mille kalle on maksimaalselt 
4,4%,  on  juurdepääs  rannaalale  lihtsam  nii  
lapsevankri    kui    ka   ratastooliga.    Laudtee       
vavasakul äärel on integreeritud valgustusega 
käepide, pakkudes silmailu pimedal ja talvisel 
perioodil.   Laudteed   läbiv   trepp   võimaldab 
liikuda randa otsesuunal ilma pikema ringi 
tegemiseta.

Lava lahendus on modernne ning looduslik ja 
lihtne,   tõstes   esikohale    merevaate.  Kogu-
konnaruumi    on    võimalik    kasutada     nii     
esineja(te) backstage’ina kui ka näituseruumi 
ja külakoosolekute pidamiseks. Lava taga on ca 
1,2 m   laiune   terrass,    mis   lisab   võimaluse  
kasutada lava kahtepidi – suuremate ürituste 
pupuhul lava ees ning väiksemate ja intiimsemate 
kontsertide  puhul  lava   tagust,   kus   tekib   
esinejail võimalus nautida merevaadet ning 
tõusvat päikest.

Kogukonnaalal     asuvad       lava,        palkidest    
liigutatavad   pingid   suunaga  lava    poole   ja   
liigutatavad   pingid   lõkkeaseme   ümber,        
väli-muusikainstrument, lauaga palkpink, paat 
ning looklev laudtee randa, mis võimaldab 
randa minna ka ratastooli, karkude, vankri,  
rattaga jne.  Lisatud muusikainstrument ja paat 
papakuvad tegevust noorematele, samal ajal kui 
vanemad saavad nautida küla ühisüritusi lõkke 
või laua ääres.

Ajalooliste rannakülade säilitamine ning nende
tulevikuvisioonid Vainupea küla näitelDisainlahenduse asendiplaan
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2. Safehaven ja piknikuala
PParkla juures asuval rahulikul alal (safe-
haven ja piknikuala) on võimalik peale 
pikka nädalat puhata ning nautida 
ümbritsevat loodust. Lisatud on              
erinevad puhke-, ajaveetmiselemendid, 
muuhulgas pingid, kiiged ja torukellad.

Jalgteede asukoht on soovitatav, sest 
antud   teed   tekivad   ajapikku,    kui            
kohalikud     on     uue     kujundusega     
kohanenud.

4. Mängu- ja jõuala
Mängu- ja jõualal leidub tegevust igas 
vanuserühmas inimestele. Alale on     
paigutatud pingid ja prügikastid.

5. Külaplats
KKogukonnaalal asuvad puitkonstruktsiooniga       
lava, liigutatavad palkpingid nii lava kui ka 
lõkkeaseme juures, välimuusikaintrument, 
lauaga palkidest pink, mänguelement ning 
laudtee randa. Torukellad ja paat võimaldavad 
tegevusi noorematele, samal ajal kui vane-
mad saavad veeta aega lõkke või laua ääres.

6. Laudtee
LLooklev laudtee randa annab edasi 
lainemotiivi  ning  teeb  ranna  äärse  ala         
ligipääsetavamaks. Tänu laudteele, mille kalle 
on maksimaalselt 4,4%,  on  juurdepääs      
rannaalale  lihtsustatud. Teed läbiv trepp 
võimaldab liikuda randa otsejoones.

3. Multispordiväljak
PParklast lõunas asuval multispordiväl-
jakul saab mängida erinevaid pal-
limänge, nt. korv- ja jalgpalli. Väljakut 
ääristab ca 1,2 m kõrgune puitlaudisest 
sein, mis on väljaku otstes kõrgem, kuna 
seal asuvad nii jalgpalliväravad kui ka 
korvpalli korvid. Väljakust idas on 
planeeritud harilike kadakate hekk, mille 
hooldusega ei pea palju  vaeva  nägema,  
kuid  see  lisab  alale   looduslikumat 
ning maalähedasemat muljet.

1. Parkla
PParklat on laiendatud ning liigutatud 
põhja poole, tänu millele on parklas 27 
mootorsõiduki parkimiskohta, sealhul-
gas kolm invaparkimiskohta. Parkla on 
kaetud  murukiviga,   kaotades  ära         
traditsioonilise parkla tunnetuse ja 
muutes seda hubasemaks. Rohetaskute 
kkeskel on Rumeelia mänd, mida      
ümbritsevad  jaapani  enelas   ning            
erinevad puhmastaimed.

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Lõikel on näha safehavenit, kus kõrgete 
mändide all asuvad võrkkiiged ja laud. 
Puudevaheline asukoht võimaldab seal end 
mõnusalt tundes aega veeta.

Multispordiväljak lisab külale aktiivset    
vabaaja veetmise võimalust ning platsi 
ümbritsevad seinad lubavad pallimänge   
mängides end turvaliselt tunda.  Istutatud   
kadakad loovad loodusliku seina juhuks, kui 
pall peaks üle seinte lendama.

Lõige A-A1
1:500

Lõikel on näha jõulinnakut ning seda 
ääristavat laudteed. Jõulinnaku elemendid on 
valitud,   mõeldes     kõikide     suuremate        
lihasgruppide peale. Jõulinnakul asuvad 
muhud ja lohud pakuvad lastele võimaluse 
neil ronida ja mängida ning treenivatel 
inimestel end venitada.

Multispordiala juures olev küngas pakub      
talviti kelgutamisrõõmu ning lisaks on sealt 
võimalik jälgida multispordiväljakul toimuvat.

Lõikel on näha planeeritavad päikesepatareil 
töötavad pollar- ja tänavavalgustid.

Lõikel C-C1 on näha olemasolevaid mände, 
kadakahekki ja paekividest müüri sõidutee 
juures. 

Külaplatsil on suurendatud lõkkeaset ning on 
juurde lisatud pinke, mida on võimaluse korral 
lihtne liigutada, pakkudes võimalust    
külaplatsi hõlpsalt ümber kujundada.

Planeeritud lava tõstab esikohale modernsuse 
ja loodusläheduse, avades vaate merele. Lava 
taga oleval terrassil on võimalik läbi viia väik-
semaid esinemisi, pakkudes ka esinejale 
merevaadet.

Lõige B-B1
1:200

Lõige C-C1
1:200
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Elemendi disainlahendus - paat
pealtvaade 1:10

Elemendi disainlahendus - paat
külgvaade 1:10

Istutusala parklas
istutusplaan 1:50

Elemendi disainlahendus - paat
eestvaade 1:10

niidetud rohuala

Istutusala mängu- ja jõuala vahel
istutusplaan 1:50

Vertikaalplaan pealtvaates
1:100

Nelikanttoru-raamistikule ehitatud pui-
dust paat. Paadi parras kinnitatakse  
galvaniseeritud  kettide  abil    ümar-
palkide   külge,    mis    omakorda      
kinnituvad nelikanttorude ja   
kuumtsingitud  terasest  plaatidega  
betoonvalusse.   Rippuvad     ketid     
jäljendavad purjesid ning nende abil on 
lihtsam paati kõigutades meresõitu   
imiteerida.
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Haljastusega jäljendatakse merelaineid   
kõrreliste ja puhmastaimede abil. 

Parkla rohetaskute keskel on Rumeelia 
mänd, mida ümbritseb jaapani enelas, mis 
lisab oma punaste ja kollaste lehtedega kon-
trasti ja on hea      aktsent      seda        ümbrit-
sevale      rohe-lilla-sinitoonides taimedele. 
Sinise mesiohaka ja metssalvei sinised ja 
lillad õisikud annavad värvidega edasi 
merelähedust ning nende kõrguse tõttu 
tekib tuule käes lainetuse motiiv. Kassisaba 
ja harilik lubikas lisavad oma puhmakujulise 
kasvukujuga kohale kolmemõõtmelisust ja 
täidlaslikkust.

Mängu- ja jõuala vahelisele rohealale on     
rajatud kuus sarnase stiiliga istutusala – 
kõrged kõrrelised keskel ja madalamad 
äärtes, luues kolmemõõtmelise ja lainetuse 
efekti. Istutusala ilmestavad eri värvi lehtede 
ning õitega taimed.

vabalt kasvav niidutaimestik
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