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K O N T S E P T S I O O N

Oma lahenduses toetume projektialal varem asunud rangelt geomeetrilise kujundusega tarbeaia 
kujundusprintsiibile ja olulisematele telgedele, arvestades samas tänapäeva funktsioone ja 
kasutusvajadust. 

Tekib uus keskväljak, mille põhjakülge raamistab ajalooline viljapuuaia kujunduslahendus, 
lõunaküljest vallamaja ja silla telg. See ajalooline telg seob väljakut ka mõisapargiga ning liidab 
terve ala üheks tervikuks. 

Nii tekib Audru suurusele sobiv, ajaloolist kultuuripärandit peegeldav väljak, mis on ruumiliselt 
selgete piiridega ja hubane. 

Eesmärgid
•	 Mugav ja selge ühendus keskväljaku, kultuurimaja, muuseumi, jõe ja mõisapargi vahel
•	 Tuua esile mõisamiljööd, mõisahooneid, nende esiseid ja sissepääsusid
•	 Muuta jõgi keskseks elemendiks / luua kõigile ligipääsetavus jõeni 
•	 Luua kutsuv ja peatav, turvaline ruum 
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K O N T E K S T

Kui mõisa ja pargi tekkeloos on ilmselgelt jõgi suurt rolli mänginud, siis Audru aleviku tekkeloos on 
omakorda jõgi, mõis ja park suurt rolli mänginud. Jõgi, mõis, park ja aleviku keskus on omavahel 
lahutamatult põimunud. Samas on elupiirkonnad hajali ja enamuses siiski keskuse mõttes teisel 
pool jõge.

Oma projektiga loome võimaluse jõeääre aktiviseerimiseks ning toome seda ruumis rohkem 
esile. Jõgi ja selle äärde tekkiv promenaad muutub Audrus keskseks elemendiks, mis ühendab 
omavahel ajaloolised mõisahooned, uue keskväljaku, mõisapargi ja tulevikus terve Audru aleviku. 

Pärna allee kultuurilise-ajaloolise teljena ning jõgi rekreatsioonilise teljena kohtuvad keskväljakul, 
millest saab Audru uus tõmbekoht.
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K O N T E K S T

TULIPUNKTID
Audrus on mitu ruumiliselt olulise tähtsusega 
kohta, mille esiletoomine ja ühendamine 
muudab Audru ühtseks ja terviklikuks paigaks.

Juba Pärnu mnt ja Tõstamaa tee ääres on 
Audrule viitavad elemendid, mis juhivad 
tähelepanu ja meelitavad möödujaid Audru 
poole keerama (vt järgmine leht). 

TELJED
Telgede ehk suundade esiletoomisega 
rõhutame mitte ainult Audru ajaloolist väärtust 
vaid tõmbame visuaalselt tähelepanu ka 
tänapäevastele funktsioonidele. Teljed 
aitavad siduda keskväljakut muuseumi, 
kultuurikeskuse, mõisapargi ja jõega; mõisa 
peahoonet jõe ja mõisapargiga. 
Teljed moodustavad projektis sillutised, 
väliinventar ja visuaalselt puhtad vaated 
maastikus. Pärna alleega ristuvad teljed 
aitavad ka liiklust rahustada ja annavad märku 
keskväljakule saabumisest. 
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K E S K V Ä L J A K

Audru uus keskväljak on rahuliku olemusega, selgete piiridega ruum, mis seob omavahel 
vallamaja, muuseumi, kultuurimaja ja jõeääre. Siin on mugav suhtlus- ja olemisruum, mis 
on inimeste keskne ja rahustatud liiklusega. Argipäeviti saab siin veeta aega enne või peale 
teenindavaid asutusi kasutades, kohtudes sõpradega, üksi aega veetes või bussi oodates. 
Erinevate ürituste ajal on siin teisaldatav lava, kohvikuala, talvel jõulukuusk, liuväli ja jõuluturg. 

Väljaku põhjapool muruplatsi kõrval on mõtteliselt neli tegevusruutu: endise ambulatooriumi 
poolne ala on kuni hoone täpse funktisooni saamiseni ristkasutuses. Nii saab seal mängida 
petanque, korraldada turge, välikohvikut. Selle kõrval on labürint-mänguväljak, mis on lihtsa 
ja ajaloolise vormikeelega tegevusala lastele. Kaks Pärna allee poolset ruutu on esindusliku 
väljaku osad, kus toimuvad üritused, sinna on põhiliselt asetatud liigutatav mööbel, see on õdus 
olemiseruum. 

Muuseumi telje juurde tekib kolmnurkne plats, mis on väljaku tuumik, klassikalises mõistes 
väljak oma avatuse ja rohke kasutusvõimalusega. Sellel alal on Audru ajalugu tutvustav   
3-dimensiooniline interaktiivne metallist makett, kus on kujutatud Audru hooneid ja maastikku. 
Vaegnägijatele ja ratastoolis inimestele kergesti ligipäasetav. Võib olla seotud eraldi appiga, kus 
on erinevad punktid, mida interaktiivselt Audrus jalutades saab läbida.

TELJED JA ELEMENDID
Väljaku ajaloolisi suundasid rõhutavad ja väljakut raamivad lisaks sillutisesuundadele ka kolm 
olulist elementi: varikatus väljaku põhjapoolses ääres, pergola / valgusti väljaku keskel ja valgusti 
rida sillalt mõisapargini. Need on konstruktsioonilt kerged ja õhulised, pakuvad peavarju ja 
rahulikku olemist. Varikatusel on õhuline tagasein, varieeruva jaotusega, kust avanevad kaunid 
vaated viljapuuaeda. 
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KESKVÄLJAKU MURU PLATS 
Vallamajast põhjapool asuv suur muruplats on endine viljapuuaed, mis kujunduslikult oli tugevalt 
geomeetriline. Sinna tekib ruudustik, mis on kujundatud peenikeste sillutise triipudega. Selline 
kerge jaotus tekitab laia potensiaaliga ruumi, mida saab kasutada samal ajal erinevate tegevuste 
jaoks	(näiteks	laat	ja	discgolfi	võistlused)	või	mida	saab	vajadusel	kasutada	terves	ulatuses	
(näiteks festivalid). Sillutistriibud jooksevad üle Pärna allee, mis annavad märku autojuhtidele 
liikluskiiruse vähendamiseks ning teavitavad, et hakatakse ruumiliselt olulisse punkti jõudma. 
Ruudustikku on võimalik esile tuua juba täna, näiteks erineva kõrgusega muru niitmise teel. 

HALJASTUS
Olemasolevat haljastust on hõrendatud ja alleepuude alumisi oksi kujundusraietega harvendatud 
nii, et hoonete fassaadid ja sissepääsud tulevad nähtavale. 
Keskväljakul on kõrreliste loodusliku loomuga haljasala, mis on suunaks promenaadile ja rõhutab 
ajaloolist silla telge. Haljasala mängib samuti rolli vihmavee pinnasesse imendumisel. 
Muruplatsi varikatuse poolsesse osasse on istutatud viljapuud, mis oma ajaloolises kontekstis 
tekitavad meeldiva elamuse väljaku äärde. 

MUUSEUM JA KULTUURIKESKUS
Muuseumi ja kultuurikeskuse hooned on läbi kujundusraiete nähtavad nüüd ka keskväljakult. 
Keskväljakult saab muuseumi ja kultuurikeskuse hoone ette mugavalt ja selget teed mööda. 
Muuseumi ees on avatud ala välinäituste jaoks, kultuurikeskuse ees on noortele tegevusruum.  
Mõlema hoone tagune ala on puhastatud rämpshoonestusest, mis on räämas ja ümbruskonda 
rikkuv.

AUDRU IDENTITEET
Vallamaja ees on puidust Audru tähed: ruumilised skulptuurid, mille juures kohtuda. See annab 
Audrule identiteedi ja kohtumispaiga. Tähtedel saab turnida, istuda, nende sees on süvistatud 
valgustid. Skulptuure saab üksikult või koos asetada erinevatesse kohtadesse, näiteks Audru poe 
ette, jõe- ja maantee äärde, et möödujate pilku püüda.

K E S K V Ä L J A K

VALGUSTUS
Silla telge aitab määratleda eriilmeliste valgustite rida, mis on kui nn. maamärk. Väljaku keskel on 
telje kohal valgustitega varikatus/pergola ning jõepoolses osas jätkuvad valgusti postid üle silla 
mõisaparki. Sedasi tekib visuaalne seos väljaku, jõe ja mõisapargi vahel. Lisaks on valgustatud 
oluliste hoonete fassaadid ja sillutise telgedes on süvistatud valgustid. Puidust astmestikku 
promenaadi ääres on integreeritud valgustid. Kergliiklustee on väljavalgustatud ja turvaline. 
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LIIKLUS
Sõites Pärna alleel keskväljaku suunas, tõmbavad esmalt juhi tähelepanu sillutistriibud asfaltteel, 
mis peatavad hoogu ja juhivad autojuhtide tähelepanu sellele, et on jõutud olulisse punkti. 

Keskväljak on eelkõige kergliiklejatele, selle ümbruses on rahustatud liiklus. Vallamaja hoone ees 
on kahesuunaline “shared space” printsiibil autotee ühendus Ringi teele, kus on õueala piirkiirus 
20 km/h. See on ka ühenduseks vallamaja teenindavale transpordile. 

Olemasolev põhjapoolne sissesõit parklasse on suletud, et asendada läbisõiduruum jalakäijate ja 
tegevusteruumiga. 

Uus parkla 22 parkimiskohaga asub vallamaja idaküljel. Rattaparkla on vallamaja põhjafassaadi 
ääres, samuti on rattaparklaid muuseumi ja kultuurimaja juures. Bussile on tehtud peatumiseks 
tasku, mis on väljaku haljasala Pärna allee poolsemas osas. 

Kergliiklustee on pikendatud paraleelselt Pärna alleega peahooneni ja edasi Valgeranna suunas.

KATENDID
Keskväljakul on kasutatud pruunikaskollase põletatud tekstuuriga telliskivi sillutist, mis oma 
värvigammalt peegeldavad ajalooliste mõisahoonete fassaadi värvust ja teeb kummarduse tervele 
mõisamiljööle. Erilises kohas, erilised kivid. Pruunikaskollased toonid loovad sooja ja hubase 
ruumi vallamaja hallikas valgele frondile. Samas on nii sillutis kui ka valged hooned kontrastiks 
rohelusele. Kõik ületused on samal tasapinnal, soodustades erivajadustega inimeste liiklemist.
 
Nn tegevusruutude sees muruplatsi poolses osas on kasutatud graniitkivisõelmeid, mis soosivad 
ala mitmekesist kasutamist. See talub nii rahulikku igapäevast kasutamist kui ka suuremaid üritusi, 
lisaks juhib hästi vihmavett.

Suure muruplatsi ruudustikus on kasutatud helehalle betoonkivisid, kuid juba täna võib ajaloolise 
ruudustiku tekitamisega alustada niitmisega: tekitades nii madala kui kõrge murukõrgusega 
ruume. 

K E S K V Ä L J A K
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VÄLIINVENTAR
Väliinventar on kergesti hooldatav, vastupidav ja odav toota või vajadusel kataloogitoodetena 
valida. Varikatuse all on statsionaarne istumine pinkide näol, väljaku keskel on vabalt asetatud 
liigutatavad moodulid. Mööbel on kohalikust puidust ja metallist liigutatav moodul, mida on võimalik 
omavahel kombineerida. Nii on seal näiteks seljatoega pingid, lavatsid, lauad: kõik geomeetriliselt 
omavahel sobituvad ja tervikpilti sobivad. Mooduleid saab kergesti ümber paigutada, kokku liita ja 
virnastada. 

Lisaks moodulitele on ka terviklik valgustite, siltide, turulettide ja rattaparkimise lahendus. 

K E S K V Ä L J A K
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Audru mõisa park on kahe pargikujundusstiili sümbioos, mis on tänaseni aimatav. Peahoone taga 
oli vanem, regulaarne pargiosa, kus on tänaseni säilinud puude ridaistutusi ning puud kannavad 
pügamise jälgi. Hiljem on see vabakujunduslikuks ümber planeeritud. 

Peahoone tagant saab alguse tugev telg, mis viib endiste mõisatööliste elamuteni, mis on tänaseni 
säilinud. Peahoone tagune pargi ala on intiimsem ja olenevalt peahoone asukohas paikneva 
uusehituse uuest funktsioonist, on sinna võimalik kujundada hoone kasutuses olev intiimne 
roheruum. 

Mõisahoone esine on ümber struktureeritud esinduslikuks platsiks ühetasapinnalise sillutisega, 
mis kulgeb jõeni. Plats, mis asub täpselt peahoone teljel, seob omavahel silla, jõekalda ja saared.  
Platsi jõepoolses osas on trepistik / paadisild ning promenaad. Promenaad seob omavahel mõisa, 
keskväljaku, muuseumi ja kultuurimaja, tulevikus ühendub ka Audru alevikuga.

Meeleolukamaks ühenduseks on sillad. Need on peahoone juures (3tk) ja valitsejamaja/muuseumi 
juures (1tk). Vaadates üle jõe elamute paiknemist oleks vajalik ühe silla lisamine. Seda asukohta 
peab toetama väljakujunenud teedevõrk ja uue keskuse asukoht, et inimestele uuele keskväljakule 
tulemine just jala lihtsamaks teha.

Pargis on teadlikult kujundatud erineva pikkusega vaatesuunad väljakule, promenaadile, sillale, 
mõisapargile ja jõele. 

M Õ I S A P E A H O O N E  J A PA R K
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Jõe kaldal on promenaad, mis võimaldab teha Audrus pikemaid jalutuskäike ilma et oleks vaja 
autoteed ületada. Promenaad ühendab keskväljakut, mõisa peahoonet, muuseumi, kultuurimaja 
ja tulevikus tervet Audru alevikku. Keskväljakult saab mugavalt liikuda otse jõeni, jõgi muutub 
keskväljaku osaks ja nähtavaks elemendiks. Sellise jalutusvõimaluse loomine on oluline ka 
seetõttu, et parki on ehitatud uus kõlakoda, mis samuti muutub üheks tõmbekohaks. 

Keskväljaku jõepoolse pikenduse lõpus on puidust istmetega astmestik, kust avanevad vaated 
mõisapargile ja jõele. Samuti võib seal korraldada üritusi ja kogunemisi. 

Promenaad on erineva laiusega, seal on “taskud” istumiseks, puhkamiseks, kalapüügiks; seal on 
kohati madalamad astmed, millel saab astuda otse vee piirile. Samuti on promenaadil paadisillad 
ja trepistikud ning tekib elamusi igale vanusegrupile. 

Jõekallastel on tehtud kujundusraied, et tekiksid olulisemad vaated ja võimalus jõeni pääseda. 
Jõgi tuleb avada mõlemalt kaldalt, kuigi teisel kaldal ei ole kallasraja välja ehitamiseks ruumi. 
Oluline on, et nii autoga liikleja kui kergliikleja omaks sidet jõega.

A U D R U  J Õ G I  J A P R O M E N A A D
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Sillutiskivid

Promenaad Puidust astmestik Istumistaskud

Audru linna makett Mängulabürint

Kõrrelised Viljapuud Muruplats (endine 
viljapuu aed)

Sillutise üleminek
asfaldil

Graniitsõelmetee Murukivi parklas

R E F E R E N T S I D
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1 . E TA P P

Esimeses etapis ehitatav 10 000 m2 suurune tuumikala kujutab keskväljakut koos suundadega 
üle Pärna allee muuseumini ja kultuurimajani ning silla suunda mõisapargini; muuseumi esine 
sillutatud ala ning kujundusraided Pärna alleel kui ka hoonete ümbruses. Lisaks viljapuuaia 
väljakupoolseim ala. 
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Ajalooline viljapuuaia ruudustik Olulisemad suunad ja teljed Uus keskväljak
KONTSEPTSIOON
Oma lahenduses toetume kahele ajaloolisele 
karakterile: 
1) projektalal varem asunud rangelt geomeetrilise 
kujundusega tarbeaia kujundusprintsiibile ja 
2) olulisematele ajaloolistele telgedele, arvestades 
samas Audru tänapäeva funktsioone ja 
kasutusvajadust. 

TULIPUNKTID
Audrus on mitu ruumiliselt olulise tähtsusega kohta, 
mille esiletoomine ja ühendamine muudab Audru 
ühtseks ja terviklikuks paigaks.

Juba Pärnu mnt ja Tõstamaa tee ääres on Audrule 
viitavad elemendid, mis juhivad tähelepanu ja 
meelitavad möödujaid Audru poole keerama.

TELJED
Telgede ehk suundade esiletoomisega rõhutame 
mitte ainult Audru ajaloolist väärtust vaid tõmbame 
visuaalselt tähelepanu ka tänapäevastele 
funktsioonidele. Teljed aitavad siduda keskväljakut 
muuseumi, kultuurikeskuse, mõisapargi ja jõega; 
mõisa peahoonet jõe ja mõisapargiga. Teljed 
moodustavad projektis sillutised, väliinventar ja 
visuaalselt puhtad vaated maastikus. 

IDENTITEET
Oleme loonud puidust ruumilised elemendid: Audru 
tähed, mis tervitavad saabujaid ning mille juures 
kohtuda. Tähtedel saab turnida, istuda, nende 
sees on süvistatud valgustid. Need asetsevad 
väljakul, kuid neid võib ka üksikult või koos asetada 
erinevatesse paikadesse, näiteks Audru poe ette, 
jõe- ja maantee äärde, mõisaparki.

Tekib uus keskväljak, mille põhjakülge raamistab 
ajalooline viljapuuaia kujunduslahendus, lõunaküljest 
vallamaja ja silla telg. See ajalooline telg seob 
väljakut ka mõisapargiga ning liidab terve ala üheks 
tervikuks. 
Nii tekib Audru suurusele sobiv, ajaloolist 
kultuuripärandit peegeldav väljak, mis on ruumiliselt 
selgete piiridega ja hubane. 

Vaade keskväljakule

„Aeg ja ruum”
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Makett/info

Trepistik 
Istumine

Vaated pargile

Parkimine

Ühendus 
Ringi tänavaga

Skulptuurid

Kergliiklustee pikendus /
ühendus Valgeranda

Kergliiklustee 

Avatud vaated jõele

Audru jõgi

Paadisild

Vaateplatvorm
/pergola

Vallamaja
esine plats

Kultuurimaja ja muuseumi
vaheline ühendus

Sauna tn ühendus 
kultuurimajaga

Kultuurimaja
Noorte keskus

Ühendus 
spordialaga

Välinäitused

Avatud vaated 
kultuurimajale

Välinäitused Muuseum
Raamatukogu

Ühendus uue sillaga

Ajaloolise ruudustikuga viljapuuaiad

Mõisaaegne kiviaed

Sotsiaalne koosviibimine
Moodulmööbel
Liuväli

Ristkasutus 
Suvekohvik 
Petanque
Lumeladustamine

Mängulabürint 
Spordielemendid

Lava

Bussipeatus

Jõeäärne 
promenaad 

Mõisapark Mõisapark

Mõisa esine plats

Moodulmööbel

Mõisa telg

Ühendus veega

Paviljon

Keskväljaku plaan 1:500

N

0 m 5 m 25 m

„Aeg ja ruum”
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Vaade promenaadile, trepistikule ja paadisillale

Vaade Pärna alleele

VÄLIINVENTAR
Väliinventar on kergesti hooldatav, vastupidav ja 
odav toota või vajadusel kataloogitoodetena valida. 
Varikatuse all on statsionaarne istumine pinkide 
näol, väljaku keskel on vabalt asetatud liigutatavad 
moodulid. Mööbel on kohalikust puidust ja metallist 
liigutatav moodul, mida on võimalik omavahel kom-
bineerida. Nii on seal näiteks seljatoega pingid, lavat-
sid, lauad: kõik geomeetriliselt omavahel sobituvad 
ja tervikpilti sobivad. Mooduleid saab kergesti ümber 
paigutada, kokku liita ja virnastada. 

Lisaks moodulitele on ka terviklik valgustite, siltide, 
turulettide ja rattaparkimise lahendus. 

Makett: Audru ajalugu tutvustav 3D metallist makett, 
kus on kujutatud Audru hooneid ja maastikku.  Vaeg-
nägijatele ja ratastoolis inimestele kergesti ligipäase-
tav. Võib olla seotud eraldi appiga, kus on erinevad 
punktid, mida interaktiivselt Audrus jalutades saab 
läbida. 

LIIKLUS
Sõites Pärna alleel keskväljaku suunas, tõmbavad 
esmalt juhi tähelepanu sillutistriibud asfaltteel, mis 
peatavad hoogu ja juhivad autojuhtide tähelepanu 
sellele, et on jõutud olulisse punkti. 

Keskväljak on eelkõige kergliiklejatele, selle 
ümbruses on rahustatud liiklus. Vallamaja hoone ees 
on kahesuunaline “shared space” printsiibil autotee 
ühendus Ringi teele, kus on õueala piirkiirus 20 
km/h. See on ka ühenduseks vallamaja teenindavale 
transpordile. 

Olemasolev põhjapoolne sissesõit parklasse on 
suletud, et asendada läbisõiduruum jalakäijate ja 
tegevusteruumiga. 

Uus parkla 22 parkimiskohaga asub vallamaja 
idaküljel. Rattaparkla on vallamaja põhjafassaadi 
ääres, samuti on rattaparklaid muuseumi ja 
kultuurimaja juures. Bussile on tehtud peatumiseks 
tasku, mis on väljaku haljasala Pärna allee 
poolsemas osas. 

Kergliiklustee on pikendatud paraleelselt Pärna 
alleega peahooneni ja edasi Valgeranna suunas.

KESKVÄLJAK
Audru uus keskväljak on rahuliku olemusega, selgete 
piiridega ruum, mis seob omavahel vallamaja, 
muuseumi, kultuurimaja ja jõeääre. Siin on mugav 
suhtlus- ja olemisruum, mis on inimeste keskne ja 
rahustatud liiklusega. Argipäeviti saab siin veeta 
aega enne või peale teenindavaid asutusi kasutades, 
kohtudes sõpradega, üksi aega veetes või bussi 
oodates. Erinevate ürituste ajal on siin teisaldatav 
lava, kohvikuala, talvel jõulukuusk, liuväli ja jõuluturg. 

Väljaku põhjapool muruplatsi kõrval on mõtteliselt 
neli tegevusruutu: endise ambulatooriumi poolne 
ala on kuni hoone täpse funktisooni saamiseni 
ristkasutuses. Nii saab seal mängida petanque, 
korraldada turge, välikohvikut. Selle kõrval on 
labürint-mänguväljak, mis on lihtsa ja ajaloolise 
vormikeelega tegevusala lastele. Kaks Pärna allee 
poolset ruutu on esindusliku väljaku osad, kus 
toimuvad üritused, sinna on põhiliselt asetatud 
liigutatav mööbel, see on õdus olemiseruum. 

Muuseumi telje juurde tekib kolmnurkne plats, mis 
on väljaku tuumik, klassikalises mõistes väljak 
oma avatuse ja rohke kasutusvõimalusega. Sellel 
alal on Audru ajalugu tutvustav   3-dimensiooniline 
interaktiivne metallist makett, kus on kujutatud 
Audru hooneid ja maastikku. Vaegnägijatele ja 
ratastoolis inimestele kergesti ligipäasetav. Võib olla 
seotud eraldi appiga, kus on erinevad punktid, mida 
interaktiivselt Audrus jalutades saab läbida.

KATENDID
Keskväljakul on kasutatud pruunikaskollase põletatud 
tekstuuriga telliskivi sillutist, mis oma värvigammalt 
peegeldavad ajalooliste mõisahoonete fassaadi 
värvust ja teeb kummarduse tervele mõisamiljööle. 
Erilises kohas, erilised kivid. Pruunikaskollased 
toonid loovad sooja ja hubase ruumi vallamaja 
hallikas valgele frondile. Samas on nii sillutis kui ka 
valged hooned kontrastiks rohelusele. Kõik ületused 
on samal tasapinnal, soodustades erivajadustega 
inimeste liiklemist.
 
Nn tegevusruutude sees muruplatsi poolses osas 
on kasutatud graniitkivisõelmeid, mis soosivad ala 
mitmekesist kasutamist. See talub nii rahulikku 
igapäevast kasutamist kui ka suuremaid üritusi, 
lisaks juhib hästi vihmavett.

Suure muruplatsi ruudustikus on kasutatud helehalle 
betoonkivisid, kuid juba täna võib ajaloolise 
ruudustiku tekitamisega alustada niitmisega: 
tekitades nii madala kui kõrge murukõrgusega 
ruume. 

KESKVÄLJAKU MURU PLATS: 
Vallamajast põhjapool asuv suur muruplats on 
endine viljapuuaed, mis kujunduslikult oli tugevalt 
geomeetriline. Sinna tekib ruudustik, mis on 
kujundatud peenikeste sillutise triipudega. Selline 
kerge jaotus tekitab laia potensiaaliga ruumi, mida 
saab kasutada samal ajal erinevate tegevuste 
jaoks (näiteks laat ja discgolfi võistlused) või mida 
saab vajadusel kasutada terves ulatuses (näiteks 
festivalid). 

Sillutistriibud jooksevad üle Pärna allee, mis annavad 
märku autojuhtidele liikluskiiruse vähendamiseks 
ning teavitavad, et hakatakse ruumiliselt olulisse 
punkti jõudma. 

Ruudustikku on võimalik esile tuua juba täna, näiteks 
erineva kõrgusega muru niitmise teel. 

Varikatus pinkidega Pergola / valgustid väljakul Valgustid Infotahvel Info / ajalugu tutvustav makettlaud

Konteinerhaljastus / pink

Turulett

Moodul 1: laud Moodul 2: lamamispink Moodul 3: pink Moodul 4: iste Kombineerimisvõimalus Kombineerimisvõimalus Jalgrattahoidja
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+2.0

+1.0

+3.0

+0.5

+0.5

+0.5

+1.0

+1.0

+3.54

+2.0
+2.5

+3.7

+3.5 (3.0)

+1.0

+1.0

+4.0

+4.3

Mängulabürint 
Audru raja postid

Lava

Ajalugu tutvustav makett / 
Info

Audru tähed

Kõrrelised

Kergliiklustee
Puidust astmestik

Paadisild

Promenaad

Parkla

Sild

Bussipeatus

Sissepääs

Sissepääs

Maastikumängud

Aasataimed
Discgolf

Ühendus kultuurimajaga

Sportmängud

MUUTUVA KASUTUSEGA PLATSID

Õunapuud

Uue hoone esine plats

Vaated sööklast pargile

Muutuva kasutusega ala
Välikohvik

Rattaparkla

Võimalik planeeritava 
skatepark’i asukoht

Välinäitused

Rahustatud liiklus

Ühendus jõega

Autotee markeering

Lipuväljak

Pakiautomaat

Ringi tn

Varikatus pinkidega

Valgustid

Pergola / valgustid

Viljapuuaed

Istumistaskud

Aste alla

Moodulmööbel

Liigutatav mööbel

Lavats / pink

Viljapuuaiad Varikatus
/turg

Keskväljak
/lava

Makett 
/info

Varikatus
/ühendus sillaga

Ühendus 
Ringi tn

Rattad Vallamaja

Pärna alleeTrepistikPromenaad Kergliiklustee
/ ühendus mõisa väljakuga

Viljapuuaiad Varikatus
/turg

Keskväljak
/lava

Makett 
/info

Varikatus
/ühendus sillaga

Ühendus 
Ringi tn

Rattad Vallamaja

Pärna alleeTrepistikPromenaad Kergliiklustee
/ ühendus mõisa väljakuga

N

0 m 2,5 m 10 m

Keskväljaku plaan 1:250

Keskväljaku lõige 1:250

Promenaadi lõige 1:250

MÕISA PEAHOONE JA PARK
Audru mõisa park on kahe pargikujundusstiili süm-
bioos, mis on tänaseni aimatav. Peahoone taga oli 
vanem, regulaarne pargiosa, kus on tänaseni säili-
nud puude ridaistutusi ning puud kannavad püga-
mise jälgi. Hiljem on see vabakujunduslikuks ümber 
planeeritud. 

Peahoone tagant saab alguse tugev telg, mis viib 
endiste mõisatööliste elamuteni, mis on tänaseni 
säilinud. Peahoone tagune pargi ala on intiimsem ja 
olenevalt peahoone asukohas paikneva uusehituse 
uuest funktsioonist, on sinna võimalik kujundada 
hoone kasutuses olev intiimne roheruum. 

Mõisahoone esine on ümber struktureeritud esin-
duslikuks platsiks ühetasapinnalise sillutisega, mis 
kulgeb jõeni. Plats, mis asub täpselt peahoone teljel, 
seob omavahel silla, jõekalda ja saared.  
Platsi jõepoolses osas on trepistik / paadisild ning 
promenaad. Promenaad seob omavahel mõisa, kes-
kväljaku, muuseumi ja kultuurimaja, tulevikus ühen-
dub ka Audru alevikuga.

Meeleolukamaks ühenduseks on sillad. Need on 
peahoone juures (3tk) ja valitsejamaja/muuseumi 
juures (1tk). Vaadates üle jõe elamute paiknemist 
oleks vajalik ühe silla lisamine. Seda asukohta peab 
toetama väljakujunenud teedevõrk ja uue keskuse 
asukoht, et inimestele uuele keskväljakule tulemine 
just jala lihtsamaks teha.

Pargis on teadlikult kujundatud erineva pikkusega 
vaatesuunad väljakule, promenaadile, sillale, mõisa-
pargile ja jõele. 

PROMENAAD
Jõe kaldal on promenaad, mis võimaldab teha 
Audrus pikemaid jalutuskäike ilma et oleks vaja 
autoteed ületada. Promenaad ühendab keskväljakut, 
mõisa peahoonet, muuseumi, kultuurimaja ja tulevi-
kus tervet Audru alevikku. Keskväljakult saab mugav-
alt liikuda otse jõeni, jõgi muutub keskväljaku osaks 
ja nähtavaks elemendiks. Sellise jalutusvõimaluse 
loomine on oluline ka seetõttu, et parki on ehitatud 
uus kõlakoda, mis samuti muutub üheks tõmbeko-
haks. 

Keskväljaku jõepoolse pikenduse lõpus on puidust 
istmetega astmestik, kust avanevad vaated mõisa-
pargile ja jõele. Samuti võib seal korraldada üritusi ja 
kogunemisi. 

Promenaad on erineva laiusega, seal on “taskud” 
istumiseks, puhkamiseks, kalapüügiks; seal on kohati 
madalamad astmed, millel saab astuda otse vee pi-
irile. Samuti on promenaadil paadisillad ja trepistikud 
ning tekib elamusi igale vanusegrupile. 

Jõekallastel on tehtud kujundusraied, et tekiksid 
olulisemad vaated ja võimalus jõeni pääseda. Jõgi 
tuleb avada mõlemalt kaldalt, kuigi teisel kaldal ei ole 
kallasraja välja ehitamiseks ruumi. Oluline on, et nii 
autoga liikleja kui kergliikleja omaks sidet jõega.
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