Meie ideeks oli luua praktiline, aga samal
ajal meelelahutuslik ja mugav piiriäärne
ala, mis algab Eesti poolt ja jätkub Läti
poolele. Reisijad, kes on pikast sõidust
väsinud, vajaksid puhkuseks ja
peatumiseks tegevusi, mis aitaksid neil
natuke akusid laadida ja aktiivselt liikuda
või puhata.
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KOHT

Meie lahendusega piirialal leiavad
tegevust kõikides vanustes inimesed. Meie
lahenduse saab jagada 3 erinevaks osaks
– parklaala erinevatele sõiduvahenditele
koos tanklaga, rahulikum puhkamis- ja
lugemisala maa-ala kirdeosas ning
seiklusterohke väljaku- ja mänguala
lastele ning täiskasvanutele.
Meie plaani järgi saaks piirpunktist
silmapaistev ja meeldejääv koht, kus saab
nii puhata, kui ka toredasti aega veeta.

PARKLA

PUHKE- JA LUGEMISALA

Igale erinevale sõiduvahendile
(sõiduautod, veoautod, bussid) on oma
parkimisosa, et tagada liiklusohutus.
Parkimisplatsile on kaks sissepääsu ja
väljapääsu võimalust, seda ümbritseb
haljasala puude ja põõsastega ning igale
parkimiskohale on kujundatud valge ning
lõbus muster. Igal parkimisosal viib
ülekäigurada puhkealale, kus avaneb palju
võimalusi lõõgastumiseks.

Puhke- ja lugemisala asetseks meie plaanide
järgi aktiivsetest tegevusaladest veidi eemal,
üleval kirde pool. Sinna saab hõlpsasti liikuda
parkmisalalt. See ala on mõeldud rahulikumateks
tegevusteks ja peamiselt suviseks hooajaks lugemine, puhkamine, lilleilu ja vee jälgimine jne.

Pingid
Mustriga
parkimiskohad

Tankla jääks meie lahenduses samasse
asukohta, kus praegu, sest nii on ta hästi
leitav ja seotud Via Balticaga.
Sellegipoolest tuleks tankla disaini ja
väljanägemist muuta huvitavamaks ja
modernsemaks, et ta haakuks meie
lahendusega.

Oletasime, et kindlasti on paljudel
inimestel pikast teekonnast nälg või
soov kasutada tualetti, mille pärast
otsustasime lisada kohviku ja
majutusvõimaluse parkla lähedusse.

Tankla
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Rippuvad
kiiged päeval
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2 – Kiigeplats
3 – Valgustatud metsarada
Lilleaed

Rippuvad kiiged
õhtul
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VÄLJAK JA MÄNGUALA

Meie lahenduse põhiidee on
piiripunkti läheduses olev
vaatetorn, kust avaneb kaunis
vaade meie armsale kodumaale
ja naaberriiki Lätile.
30 m kõrguse vaatetorni otsa on
võimalik saada treppide või lifti
kaudu. Torn on õhtul ka
valgustatud ja kaugelt nähtav
maamärk.

5 – Trepistik ja päikeseväljak

7 – Tankla
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4 – Rattaparkla koos rattateega

6 – Kohvik ja hostel
murukatusega

Valgustid katendi sees

Vaatetorn

Kohvikust avaneb võimalus minna
avatud terrassile, mis on kujundatud
trepistikuna, kus päikeselisel päeval
saab einestada.

1 – Vaatetorn
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Rattaparkla

Vahetult piiri äärel oleval alal on eesmärk
pakkuda lõbusaid tegevusi lastele ja
noortele. Seal on neil võimalus mängida
lauatennist, kiikuda rippuvates toolides, osta
snäkke toiduputkadest ja mängida
mänguväljakutel.

Kaldtee viib üles kõrgemale
tasapinnale, kus on võimalik aega
veeta purskkaevu ja ümbritseva vee
keskel. Toolid on huvitava raamatut
meenutava disainiga, mis ei jää
märkamatuks ja tekitab inimestes
uudishimu. Alale on lisatud ka paar
lillepeenart ja nende vahel olevaid
suured metallist rõngaid, mis öösel
on ka valgustatud ja kust inimesed
saavad läbi kõndida.

Valgustatud metsarada

8 – Laste mänguväljak
9 – Purskkaevuplats pinkidega

2
Lauatenniselauad

TINGMÄRGID

Maapind on värviline ja kummimaterjalist
ning ilusaks valgusemänguks on pandud
maapinna sisse väikesed valgusribad, mis
päeval päikesepatareide kaudu valgus
koguvad ja õhtul helendavad.
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Meie selge visioon oli piiri lähedale luua
kõrge vaatetorn, mille tippu ronides on
võimalik saada päevasel ajal ülevaade
piiripunkti ümbrusest ja õhtusel ajal avaneb
silmapaistev vaatepilt puhkeala
valguslahendustele.

Täpselt piiri peal asuvad mitmed
kaalukiiged, mis samuti helendavad
pimedas ja annavad efektse vaatepildi.
Kiiged asuvad täpselt piiri peal, sest
siis kiigub kumbki kiigelolija erineva riigi
kohal.

– Põõsas
– Puu
– Lillepeenar

Kiiged

– Kaldtee
– Roheala, haljastus

Antud alale on jalakäijatele võimalik
saada kahel viisil: jalutada puhkealalt
otse või minna pikemat teed pidi läbi
metsa, kuhu on rajatud maapinnast
kõrgemal asuv metallist õhurada
valgustusega. See annab inimestele
hea võimaluse nautida loodust ja
kindlasti saaks see ka populaarseks
pildistamiskohaks.

– Müügiputkad
– Kummikatend
– Kivikatend
– Purskkaev ja vesi
– Puitkatend

Müügiputkade lahendus
Meie plaaniks on toidu- ja müügiputkadeks ära
kasutada vanu kaubikuid, mida enam
sõiduvahendina kasutada ei saa. Nende
huvitavamaks tegemiseks korraldaksime
tänavakunstikonkursi, mille võitjatel on võimalik
erinevaid kaubikuid ise disainida. Mikrobussid
on ka vihje reisimisele, mis kunagi võimaldas
autosid näha eluruumina.

ŽÜRII KOMMENTAAR
Bussikioskid, selge tsoneering, kenad pildid on leitud ja
kõik meeldiv visuaalne müra. Meeldib, et laste
mänguväljak on piirideülene – sest lasped ühendavad.
Üks väheseid töid, mis liigub julgelt Lätti. tegelenud ka
valgustusega – kõik on valgustatud. Tõmbab rajalt ära.
Mulle meeldis see natuke hipilik värk. Plats on
valgustatud, kiiged – valged. Puitmajad on aga täiesti ära
unustatud – kahju.

