
Minu idee Ikla piiriala ruumi kasutamisest on 
lihtne, loogilise paigutusega, võimalikult puhas ja 
kõigile külastajatele kutsuva välimusega.

Ruumi kasutatakse just nii, et piiriala läbimine 
mõlemalt poolt mõjub inimesele kui omaette 
vaatamisväärsus  – otsekui värav Eestisse ja 
Lätti. 

Ruumikasutus on lihtne ja loogiline ning loob 
inimesele koduse tunde. Piiriala ruumi temaatika 
on seotud mõlema riigiga nii värvivaliku, kui ka 
muude nüansside poolest. Üheks eesmärgiks on 
looduse inimesele lähemale toomine 
keskkonnas, kust liigub iga päev läbi sadu 
mootorsõidukeid. 

„Lihtsuses peituv võlu“ visioon on piiripunktide 
looduslikumaks, puhtamaks ja kutsuvamaks 
muutmine. 

– Kunstisein

– Automaattankla

– Ülekäigurada

– Bussipeatus

– Rattaparkla

– Mänguväljak

– Taimedemaja

– Veoautode parkla

– Autobusside parkla

– Sõiduautode parkla

– Pargiala läbiv teerada

– Kergliiklustee ala

– Eesti-Läti piir

– Puu

– Pink

– Rohkem haljastust

– Vähem haljastust

joonis 1 joonis 2

PARGIALA läbib 
pinkide ja puudega 
ääristatud looklev tee, 
mis moodustab 4 
soppi, kuhu on 
paigutatud 
mänguväljak ja 
taimedemaja.

Pargialal asuvad pingid on 
valmistatud kohalikust 
puidust.
Pingid on seotud mõlema 
riigi keelega – pingid on 
pealtvaates Õ, Ä, Ö ja Ü 
(eesti keel) ning Ā, Č, Ě, Ķ 
(läti keel) kujulised.
Ka värvivalikus on pingid 
seotud mõlema riigiga. Eesti 
tähtede kujulised pingid on 
värvitud sini-must-valgeks 
ning läti tähtede kujulised 
punane-valge-punaseks.

Ikla piiripunkti hoones saab kauplust 
külastada, hostelis ööbida, on 
olemas ka sauan ja dušši 
kasutamise võimalus. Piiripunkti alal 
on parklad suuremate ja väiksemate 
mootorsõidukite jaoks ning tankla.

Kergliiklustee on ühelt poolt piiratud kasepuudega ja teiselt poolt 
madalate ilupõõsastega, mis moodustavad puudeallee.
Haljastus tekitab looduslähedase, turvalise ja hubase tunde

Talvel toimuvad 
pargialalal erinevad 
minikonkursid nagu 
lumest kujundite 
valmistamine.

Puudega ääristatud 
KERGLIIKLUSTEEL 
(vt. joonis 1) on 
võimalik sõita 
jalgrattaga või liigelda 
jalgsi.

Kaks KUNSTISEINA
(vt. joonis 2) asuvad 
mõlemal pool piiriala. 
Kunstiseinu 
kaunistavad Eesti ja 
Läti kunstnike teosed.

TAIMEDEMAJAS on lisaks olemasolevatele 
söödavatele taimedele võimalik järelvaataja loal maha 
istutada enda taimi.

Ä

Ä
RA

MÄRGITUD

ŽÜRII KOMMENTAAR

Ongi lihtne, skulpturaalne ja 
kultuuriliselt läbi mõeldud. 
Funktsionaalne pool – kas 
panna parkla nii või naa, 
samas kas see on praegu 
oluline. Suhtumise ja 
emotsiooni mõttes sümpaatne.


