KODILA KÜLAPLATSI ARENDAMINE- LAVA
Kodila on üsna suur küla, kuhu kuulub ametlikult üle 500 inimese. Külal on väljakujunenud külaplats,
kus korraldatakse välisüritusi nagu jaanipäev ja volbriöö, kuid kuna seal puudub nö sümboolika ja
tegevused, siis on osalemine üritustel kahanemas. Nüüd ongi uus põlvkond Kodilas haaramas
ohjasid, et taaselustada külaelu ja anda külaplatsile jumet. Kuna enamus inimesi on Kodilas siiski
pensionärid või noorpered, kellel rahalisi vahendeid ei jagu, siis ongi Kodila küla noored otsimas
erinevaid rahastusviise, et anda külaelule jumet. Alustuseks leiame, et meie külale kuluks ära üks
korralik laululava, kuhu saaks hakata esinejaid kutsuma, kus läbi viia oma küla näitetrupi lavastusi ja
kus oleks vahva kõikide erinevate generatsioonide esindajatel aega veeta. Kuna Kodila jääb Rapla
loodeosa kantide keskuseks, siis tasub täiesti mõelda siinsete külade arendamisele ja
taaselustamisele. Kodila küla inimestel on ka väga soojad suhted naaberküladega ja ka nemad
võtavad meie tegemistest aktiivselt osa. Tegemist ei ole kindlasti Rapla linna magalarajooniga vaid
siiski toimiva kogukonnaga, kus on lihtsalt asjad pikaks ajaks suiku jäänud. Kodila kasuks räägib
kindlasti ka see, et vaba elamispinda siin leida on üsna keeruline, pigem õnnemäng, sest vabanevad
korterid või majad ostetakse ära ennem, kui keegi jõuab kuskil seda otseselt kuulutama hakata.
Nõudlus Kodilas elada on suur ja seega vajaks ka küla veidi ""üles vuntsimist".
Lava(joonis 1.) on lahendatud 30⁰ kaldkatusega puitlavana. Lavaehitis on jaotatud kahte ossa:
tasapinnaline esinemisplats ja abiruum. Lavaehitis teha puitsõrestikkonstruktsioonina, välis- ja
sisekülg, sh katusealumine pind vähemalt lava piires kaetakse sileda (profileerimata) lihtsa
voodrilaudisega. Abiruumi siseseina ei ole otsest vajadust laudisega katta. Lava ehitusel kasutada
sügavimmutatud hööveldatud saematerjali. Lavaehitise konstruktiivne lahendus, sh vundament,
anda tööjoonistega. Katusekate – bituumensindel, hall. Seinte laudise suund külgedel on
diagonaalne, tagaseinas horisontaalne, postidel vertikaalne. Isteala on ette nähtud lava ette
muruplatsile, kuhu on võimalik asetada teisaldatavad pingid.
Lava ja pinkide eeldatav maksumus võiks olla ca 15 000 eurot.
Töödega alustaks esimesel võimalusel, taotleks hinnapakkumised ja analoogsed lahendused
joonisele, alustaks ettevalmistutöödega, kuhu oleks võimalik kaasata kogukond (niitmine, aluspinna
ettevalmistus, korrashoid) ja kui vastav tegija leitud siis kõikide eelduste kohaselt võiks Kodilas juba
suve lõpus olla päris oma laululava.

Joonis 1 Joonis on illustratiivne ja reaalsuses ei pea olema lava just selline. Võib olla väiksem lahendus.

