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*Selgunud on Narva Joaoru puhkeala arhitektuurse ideekonkursi võitjad* 

*Täna, esmaspäeval, 21. detsembril avati Narva linnuses pidulikult Narva linna Joaoru puhkeala 
arhitektuurse ideekonkursi võitnud tööde märgusõnadega ümbrikud.* 

*I preemia pälvis töö märgusõnaga SUUR JALUTUSKÄIK ja selle autorid on** **Arhitektuuribüroo JVR 
OÜ arhitektid Kalle Vellevoog, Tiiu Truus ja Martin Prommik.* 

*Teise ja kolmanda preemia* otsustas žürii panna jagamisele tööde märgusõnadega ŽILETT ja TEE vahel. 
Nende autoriteks osutusid *Alver Arhitektid OÜ* arhitektid *Andres* *Alver*, *Sven Koppel*, *Tarmo 
Laht*, *Indrek Rünkla* ja *Ulla Saar* ning *Kolm Pluss Üks OÜ* arhitektid *Joel Kopli*, *Koit 
Ojaliiv*, *Juhan Rohtla* ja *Markus Kaasik*. 

*Ergutuspreemiad* pälvisid autorite kollektiivid märgusõnade NARVA ja VÕNGE taga. Autoriteks 
*Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ* arhitektid *Ainar Luik*, *Aleksandr Zverev* ja *Emil Urbel ning **Salto 
AB OÜ* arhitektid *Ralf Lõoke*, *Maarja Kask* ja *Karli Luik*. 

Narva Linnavalitsuse peaarhitekt *Peeter Tambu* peab ideekonkurssi kordaläinuks: „Esitatud tööd olid 
küllalt kõrgel ja võrdsel tasemel. Ära märgitud tööd paistavad silma just oma läbivate, põhjalikult 
argumenteeritud ja selgelt loetavate kontseptsioonidega. Võidutöö tugevus seisneb aga just kandva 
kontseptsiooni ning kogu puhkeala ühtlase tugeva läbitöötatuse ühenduses.“ 

Žürii liige arhitekt *Tormi Sooväli* kommenteeris võidutööd järgnevalt: „Töö on väga loodustarvestav. 
Liikumise viimine nõlvadele on huvitav ja läbitunnetatud. Rannahoone asukoha valik on õnnestunud. 
Pakutud kontserdilava asukoht on hea: vahetult kõrval asuv kindlus mõjub justkui kontserdisaali seinana. 
Suure rahvamassi kohalolek ei kahjusta seal ka loodust. Lava asukoht võimaldab läbi viia erinevaid avalikke 
üritusi – tegemist on universaalse platsiga. Töö sisaldab endas arvukaid edasiarendamisvõimalusi. Igati 
lähteülesandele vastav lahendus on kaasaegne, teostatud pieteeditundega.“ 

Avatud hankemenetlusega riigihanke *ideekonkursi eesmärk* oli leida planeeringuline eskiislahendus 
Narva linna Joaoru puhkealale. Võidutöö lahenduse alusel koostatakse alale detailplaneering ja ehitusprojekt. 
Tähtajaks, 4.detsembriks esitati 20 ideelahendust. Töid hinnanud *žüriid* juhtis Narva linnapea Tarmo 
Tammiste ning žüriisse kuulusid Narva Linnavalitsuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise ameti 
ehitusjärelevalve osakonna juhataja Ellen Uusküla, Narva peaarhitekt Peeter Tambu ning arhitektid Andres 
Levald, Peeter Pere, Tormi Sooväli ja Tiit Trummal. Otsuse tegemisel oli žürii üksmeelne. 

Narva Joaoru puhkeala arhitektuurse ideekonkursi korraldas *Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja 
Planeerimise Amet* koostöös *Eesti Arhitektide Liiduga*. Konkurssi aitas finantseerida *Eesti 
Kultuurkapital*. 

Kontaktisikud: 

Peeter Tambu, Narva Linnavalitsuse peaarhitekt, tel 513 9490, peeter.tambu@narvaplan.ee 
Tormi Sooväli, arhitekt V, tel.507 7115 , tormi@hot.ee 
Ingrid Mald-Villand, Eesti Arhitektide Liidu direktor, tel 511 0571, ingrid@arhliit.ee 
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