Fookuses olev maa-ala ja tollest johtuvad
plaanid kujutavad endast olemasoleva
ümberehitust, sidumist piirkonnale
iseloomulikuga, täiustamist ja ümberjuhtimist.
Olemasolevaid hooneid ei lammutata, vaid neid
täiustatakse, integreeritakse üldpilti. Uute
hoonete projekteerimisel on lähtutud
taaskasutusest, jätkusuutlikkusest ning kohalike,
sageli, ajaloos varem levinud, materjalide
kasutamisest.
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KOHT

13. 14. 15. Puhkeala „PÕIMLA“
• Pikem kirjeldus joonis 2

3. Veokiparkla „KARDAAN“
• Manööverdamisruum ja parkimisplatsid
• Puhkeala (puidust mööbel)
• Materjalid: heledam kivi (paekivi, graniit), asfalt

16. Veoki- ja autoparkla „STARTER“
• Sama ehitus, mis “KARDAAN“ ja „VÄNTVÕLL“

4. Veokiparkla „VÄNTVÕLL“
• Samasugune ehitus kui „KARDAANIL“
16

5. Masinaparandustöökoda „ATMOSFÄÄR“
• Parandatakse masinad, varuosaautomaadid
• Toimib ka varuosade müügikohana
• Materjalid: pilliroog, palkfassaadi klaas
• Rohkelt aknaid
• Ümberehitatud
4
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7. Autoparkla „OKTAANIARV“
• Asfalt, hele kivi
• Haljastus ja kergliiklus
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8. Autoparkla „KARAVAN“
• Parkla autodele ja haagissuvilatele
• Puhkealad ja teenindusalad
• Asfalt, hele kivi
• Haljastus
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Puuviljapuud
• õunad, pirnid,
ploomid, kirsid
• kõik võivad
tasuta noppida
• värsket
autojuhtidele
• joonis 2.1

• tammed, kased, haavad,
pärnad
• kohalikud lilled

Enamikke on võimalik
söögiks kasutada.

Lõkkekoht
Tingmärgid

12

– päikesepatarei
– hooned (pilliroog)

– muru, taimestik

– hooned(rohekatus)

– taimestik

– istumiskohad

– koorepurust jalgrada

– konteinertoad

– asfalttee

– mänguväljak

– kergliiklus

– lõkkeplats

– hekk, taimestik

– piknikukoht

– bussipeatus

– müügiautomaadid

– parkla (tavaline,
elektri, inva)

– palkidest tänavavalgusti,

– rattaparkla

– teekattesse integreeritud
päevavalgustid

– väiksemad valgustid

– ülekäigurada

– bussipeatus

joonis 3 „ATMOSFÄÄR“

vaade 2 külastuskeskus

joonis 1 „TRANSIIT“
vaade 1 külastuskeskus

1.

2.

8.
3.

– motellituba
– kõrrelised
– vesi
– istumiskoht
– piknikuplats
– atraktsiooni
– teesse integreeritud
valgus

6.
7.
pealtvaade

vaade 5 konteinermotell
sisevaade

vaade 6 vannituba

ÜLDISED KIRJELDUSED
Kogu projekt säilitab oma algse kuju,
aga teda on ümber ehitatud.

– puud, muu rohelus
– muu hoone

vaade 4
konteinermotell
välisvaade

vaade 1

5.

vaade 3 remonditöökoda

5.

4.

– rohelus

Kalapüügitiigid
Väikese x-summa eest on võimalik
laenutada õng ja püüda y-arv kalu.

– piiriala
– vesi

– riigipiir

– jalgrada

Turnimisrajad
Puidust obstruktsioonidega rajad
noortele. 1,8 ja 3 m kõrged
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14

külgvaade/nurga all

Lõkkekoht

Kalapüügi tiigid

Tingmärgid
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6-12 m
konteinermotell
(veokijuhid, pered)
• individuaal või kahe
voodiga
• saab rentida väikese
summa eest

Kohalikus flooras on
esindatud kohalikud taimed.
• jänesekapsas, oblikad,
sõnajalad jne
• sarapuud

Purjemoment
Purjeinstallatsioon rõhutamaks
piirkonna ajalugu merenduses
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9

6 m konteineritest
toad, sobilikud
veokijuhtidele ja
väiksematele
peredele

12 m konteinertoad
(suured pered)

|
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9. 10. Ringteed „SÕSARSÕLED“
• Sõle monument keskel
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6. Bussi-, puhke- ja külastusjaam „LIVONIA“
• 2 bussipeatust
• Poed, kioskid, näitusesaalid, PPA kontorid
• 3 korrust; betoonterrass; veesilm
• Palk, betoon, klaas, pilliroog

Mänguväljak

Toitlustus/
toiduvalmistamisala
• köögivilja- ja
maitserohelisekastid
• ühisköök
• saab kasutada tasuta või
väikese summa eest

1

2

Jõutreeningu ala (veokijuhid saavad hoida end pärast pikka istumist vormis)
Sissepääsu ala
ja rattaparkla (automaadid, mis väljastavad
võtmeid jm hädavajalikku)

12. Bürokraatia-labürint
• Igihaljad hekid

2. Terminali tankla

Ka tegevusi leidub palju. Inimestel on võimalik
püüda kala, läbida ronimisrada, külastada
monumente, näitusi, mõnda poekest või
toitlustuskohta, korjata metsaande ja palju muud.
Tähelepanuta pole jäänud ka kultuur. Piirkonda
on planeeritud mitu rahvuskultuurile või ajaloole
pühendatud monumenti. Friikate ja viinerite
asemel pakutakse mulgiputru, musta leiba ja
kamavahtu. Hoonete puhul on esile tõstetud
rahvusmustreid. Enamik hooneid on
projekteeritud mõne Eestile iseloomuliku
rahvusliku segmendi järgi.

joonis 2 „PÕIMLA“

11. Piiripunkt „TRANSIIT“
• Ümber ehitatud piirikondon
• Joonis 1

1. „Zi-I-L“ ja „LATTIK“
• Zil-133 baasil ehitatud siiliinstallatsioon
• Roheala (koorepurust rajad, kohalikud puud)
• „LATTIK“ – meene- ja suveniiripood (immutatud palk, rookatus)

vaade 2

külgvaade 2

vaade 3

1. vastavalt suunale (sihtriigist
saabumine) tervitavad valgusreklaamid
LÄTI/EESTI; LATVIJA/IGAUNJA
2. Neoontorudest koosnev
valgusinstallatsioon

3. Ümberehitatud piirivalveputkad ja
läbipääsualad
4. Uus palkfassaad ja roopilliroost
ääristused.
5. Katusel kasvav rohelus/vegetatsioon
6. Päikesepaneelid (varustavad
installatsiooni vooluga
7. Terrass
8. Ümberehitatud ventilatsioon

ŽÜRII KOMMENTAAR
Läbimõeldud, ainus, mis arvestas, et üks kord tuleb piir
tagasi. Märksõnad - rahvuslikkus, ringtee ja sõlemotiiv
kannavad kenasti. Imetlusväärne läbimõeldavus! Sa teed ja
mõtled ja tundub, et maa keskpaik tuleb vastu. Mõttes
zuumisin välja, et ta on nii totaalselt lahendanud. Kindlasti
peab jätkama arhitekti või maastikuarhitektina! Midagi
winnipuhhilikku, et siin on see Puhhi maja, seal Notsu. Väga
vinge töö!

