
Antud projekt on mõeldud selleks, et erinevad piiri 
ületavad reisijad leiaksid siin endale puhkekoha. Siin 
saavad ööbida ka need, kes ei taha hosteli eest maksta ja 
eelistavad campingu tingimusi. 

Meie tahtsime piirilala hästi roheliseks teha ning metsa 
mitte maha võtta.

Lisaks puhkamisele saab siin ka näitust külastada.

Tunnelit jagab täpselt 
pooleks Eesti-Läti piir, mille 
Eestis olev pool on Eesti 
lipu värvides ning Lätis 
asuv pool on Läti lipu 
värvides. Ühel pool istuvad 
inimesed Lätis ning teisel 
pool Eestis.

LED rukkilille skulptuur

Kiikede pargis on puust teed ja 
pingid ning eri katetega alad.

Lehtlataolised 
metsamajakesed, mille sees 
saab istuda ja grillida

Katusega 
jalgrattaparkla

Spiraalikujulised 
pingid, mille 
pöörete vahel 
kasvavad puud.

Muude puude 
vahel leiavad 
koha jaapani 
aiakesed puust 
radadega.

Klaasist lehtlad asuvad kruusa-liiva 
kattest saartel, mis on teineteisega 
ühendatud. Lehtla osade keskel 
kasvab puu.

Konverentsihoone taga 
seisavad korrapäratu 
kujuga pingid.

Konverentsihoone 
taga seisavad 
korrapäratu kujuga 
lamamistoolid.

Kraateritaoline 
mänguväljak

Valgustusega 
katete all on 
kiiged.

Valgustusega 
katete juures 
seisavad pingid.

Ümarate 
pinkide sees 
kasvavad 
puud.

METSAALA

• Grillimiskohad

• Lõkkekohad

• Campingu võimalused

• Puust kohad, kus
magamiskotiga magada

• Puude peal linnumajakesed

Lorem ipsum

HOTELLI- JAPUHKEALA

Konverentsihoone, mida saab kasutada ka 
näitusesaalina

Hostel, mille katusel saab päevitada ja puhata

Kohvik, kus pakutakse lihtsaid eesti traditsioonilisi 
toite. Kohvik on suurte avarate 
panoraamakendega, et vanemad võiksid näha 
oma lapsi mänguväljakul mängimas.

Mänguväljak on süvendatud maa sisse selleks, et 
lapsed laiali ei jookseks.

PARKIMISALA

Peaparkla asub rukkilille lehe kujulisel alal, kuna 
võtsime inspiratsiooniks Eesti rahvuslille.

Parkla on jagatud pooleks jalakäijate teega, mille 
peal seisavad suured tänavavalgustid ja kasvavad 
madalad okaspuud

Kaks suurt ala on jagatud veel kaheks osaks 
väiksemate jalakäijate teedega, et inimestel oleks 
mugavam parklast väljuda. Teed on parklaga samal 
tasandil, kuid nad on kaetud suure ristkülikukujulise 
kivikatendiga.

Kolmnurkne ala, mille peal seisab majaka kuju, mis 
sümboliseerib Häädemeeste valla merega seotud 
ajalugu. Selle peal on kirjas „Häädemeeste vald“. 
majakas funktsioneerib ka päiksekellana.

Puhkeala puust katusega 
laudade ja pinkidega

PIIRILÄHEDANE ALA on maaala parkla ja 
metsa vahel. Seal asub nn „Kiikede park“, 
kus seisavad suured valgustusega katted, 
mille peal saab kiikuda. Seal on samuti 
olemas ka valgustusega ning 
ringikujulised pingid, mille sees kasvavad 
puud. Pargis on puust rajad, mille servad 
on valgustatud. „Kiikede pargi“ maastik on 
kaetud eri materjalide „saarekestega“ ja 
rändrahnudega või lihtsalt suurte kividega. 
Pargiala lõppeb piiril.

Tingmärgid

– Sõiduteed

– Jalakäijate teed

– Piir

– Puu

– Rukkilille kuju

– Metsarada

– Kohviku laud

– Kivi

– Kruusa-liiva kate

– Mini park

– Katusega laud

– Majaka kuju

– Madal okaspuu

– Mets

– Muru ja puud

– Puust teed

– madalad põõsad

– Sissepääs
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ŽÜRII KOMMENTAAR

Žürii: Hästi lahendatud valgustus ja tunnel. Lastemänguväljak 
piiriülene, väga sümboolne ja siduv, lõimuv ja põimuv. Lindude 
hotell, konverentsikeskus, majakas päikesekell, kiikede park. 
Väga selge tsoneering. Näited internetist on asjakohased. 
Töö mis läks julgelt üle piiri!


