
Meie idee Ikla piiriala planeerides, 
oli muuta see modernsemaks ja 
atraktiivsemaks. Meie põhieesmärk 
oli luua roheline keskkond ja lisada 
loodust, et selle abil inimestele 
looduslähedast ja rahulikku 
meeleolu luua. 

Meie lahendus soovib säilitada 
olemasolevat metsaala. Samuti oli 
eesmärk, et igas vanuses inimestel 
oleks piiripunkti juures peatudes 
tegevust. Püüdsime luua üsna 
realistliku piiriala lahenduse 
meeldiva keskkonna ja mugavate 
võimalustega. PEAMAJA

• Kohvik terassi ja vaatega 
 pargialale
• Infopunkt, kus reisijad saavad
 infot Eesti ja Läti kohta
• Pood
• WC
Peamaja muudab avaraks 
klaassein. Katus on kaetud 
muruga, ümbruses leidub 
erinevaid taimi, põõsaid ja, 
haljastust, et lisada rohelust ja 
vähendada müra.

PARKLA eesmärk on kõik peatuvad 
transpordivahendid  ära mahutada. Seal 
on parkimisvõimalus bussidele, 
veokitele, sõiduautodele ja jalgratastele.
Parklasse on ette nähtud istutada puid ja 
põõsaid, et ala oleks turvalisem ja 
visuaaselt atraktiivsem. Ringikujuliste 

varikatustega 
automaattankla

HOSTEL asub peamaja vastas 
metsa ääres, kus külalised 
saavad viibida rahus ja 
vaikuses. Hostelil on roheline 
fassaad, kus kasvavad 
ronitaimed. Hoone on üsna 
väike ja minimalistlik, põhirõhk 
on puhtal ja kaasaegsel 
öömajal.
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Kohvik, terrass

Mänguväljakud
(vt. joonis 1)

Heliinstallatsioon
(vt. joonis 1)

Peamaja

Parkla
Tankla

Hostel

Joonis 2
Pargiala/puhkeala astmestik

Joonis 1. Mänguväljak heliinstallatsiooniga
Mänguväljak asub riigipiiriäärsel pargialal. 
Seal leidub erinevaid turnimisvõimalusi ja 
liumägi. Lisaks asub seal meie töö üks 
oluline osa ehk heliinstallatsioon. 

Heliinstallatsiooni abil on võimalik rääkida 
üle piiri ühest riigist teise. Üks osa 
installatsioonist asub Eesti, teine Läti 
poolel. Lisaks kuuleb mõnest torust 
metsakohinat ja -hääli.

Pargiala laieneb kohviku juurest 
piiripunkti poole. Pargialal on palju 
erinevaid maastikuvorme, katendeid, 
peamiselt põneva mustriga eri 
värvusega kõnnitee katendit. 

Samuti asuvad pargialal puidust 
astmestiku kujulised puhkealad. Seal 
on võimalus kaasa võetud toite süüa 
või lihtsalt autsõidust puhata ja jalgu 
sirutada. 

Puidust astmestike juures kasvavad 
pargipuud, mis kaitsevad suvel 
kuuma päikese eest ja lisavad platsile 
rohelust.

Pargiala/puhkeala
(vt, joonis 2)

– Tankla

– Hooned murukatusega

– Väljak ja kivikatend

– Asfaltkatend

– Heliinstallatsioon

– Puidust astmestik

– Pargiala puu

ŽÜRII KOMMENTAAR

Rääkimine üle piiri oli väga vahva 
mõte, julgus minna Lätti! Lapsed 
kui ühendajad – nagu Riias 
õppinud Eesti insenerid või Tartus 
õppinud Läti humanitaarteadlased.


