VIIMSI CONTAINER CITY
PROBLEEM
Igas linnas ja alevis võiks olla keskväljak või selle sarnane koht, kuhu kogunetakse ühiselt aega veetma,

sõprade ja tuttavatega kohtuma ning üleüldist keskkonda nautima. Viimsis selline koht hetkel puudub. Ühe
näitena võiks tuua möödunud jõuluaja. Meil oli uuendusmeelne ja innovaatiline jõulukuusk, mida sõideti
vaatama erinevatest Eesti paikadest, kuid lisaks kuuse pildistamisele muud tegevust see asukoht ei

pakkunud. Samuti puudub ka kohalike jaoks koht, kus saaksime korraldada kontserte, üritusi, veeta vaba
aega ning seejuures tarbida üksteise pakutavaid teenuseid ja toodangut.

Viimsi Container City võiks olla üks idee, mis algataks diskussiooni ning edasise mõttearenduse.

IDEE & EESMÄRK
Viimsi Container City on paik, kus kohtuvad vabaaja veetmine, meelelahutus ning kohalik ettevõtlus.
Joonised on illustratiivsed ning kontseptuaalsel tasandil, kuid loodetavasti annavad idee edasi ning
mõjutavad tuleviku Viimsi arengut.

Asukoha mõttes oleks esmane idee (ei pea olema lõplik) Viimsi SPA ja Delice toidupoe kõrval asuv parkimisplats/haljasala. Siin on hetkel hooajaliselt olnud nii jõulukuuskede müük, rehvivahetus kui ka rändtsirkus.

Jätkusuustlik lahendus oleks taaskasutada merekonteinereid, mis enam rakendust ei leia. Nad on ilmastikukindlad ja kergesti hangitavad. Neid on lihtne disainida nii seest kui väljast, et luua üldine sobivus kesk-

konna ning kontseptsiooniga. Samas läheks nad ka temaatikalt meie mereäärse asukohaga kenasti kokku.
Konteinerid pakuksid toitlustust, kohalikke tooteid ning erinevaid teenuseid. Neid saab rentida nii püsivalt
kui ka pop-up ettevõtluseks. Meil on Viimsis palju tublisid ja ettevõtlikke inimesi, kel on pakkuda vajalikke

tooteid ja teenuseid. See oleks väga hea lahendus ka kohalikele väikeettevõtetele, et alustada äri mada-

late sisenemiskuludega ning olla seejuures nähtavad. Lisaks võib samalt platsilt leida ka laste mänguväljaku, istumisalad ning lava, kus korraldada etendusi ja kontserte.

SIHTRÜHM & VÄÄRTUS
Sihtrühmaks oleks nii kohalikud kui ka kõik väljaspool Viimsit elavad inimesed. See oleks koht nii noortele,

kes hetkel kogunevad ning veedavad vaba aega Viimsi Keskuse (Selveri maja) aatriumis ja pinkidel. Kui ka
pered, vanemad inimesed ning lähedal asuvates spaades puhkavad turistid.

Selline ühine koht tugevdaks viimsilaste ühtekuuluvustunnet, edendaks kohalikku ettevõtlust ning looks
lisandväärtust Viimsile kui vallale.

Sarnaseid lahendusi võib leida maailma suurlinnadest nagu New York ja Bangkok kui ka meie oma Telliskivi
Loomelinnaku näol.

MILLIST ABI VAJAD?
Tehnilist tuge (IT arendaja/analüütik/testija, muu valdkonna insener)
Finantsalast nõustamist/ideid finantseerimise osas/finantseerijat
Turundus-, kommunikatsiooni- ja müügialast kompetentsi
KOMMENTAAR

Projektiga alustamiseks:

1. Koostöös vallaga leida sobiv asukoht.

2. Vallapoolne toetus esimeste konteinerite soetamiseks.
3. Vallapoolne tugi tehnilistes küsimustes.
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