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Võistlustöö pakub välja Audru aleviku keskosale selgelt tajutava tervikliku lahenduse, mis loob hästi toimiva
sidusa ja kaasaegse väliruumi. Võistlusalale on loodud kõiki kaasav, inimmõõtmeline, toimiv ja mitmekesine
avalik ruum, mis ühendab aleviku sõlmpunktid lineaarselt tervikuks. Lahendus on vastus küsimusele, milline
on ühe aleviku väliruum, mis on mugav ja atraktiivne kohalikule elanikule ning samas mõjuv põhjus külalisele
korduvaks külastuseks.
ASUKOHA ANALÜÜS
Keskusala kujundamiseks on oluline kadreerida kohalikud väärtused ja potentsiaalid. Audru unikaalsuseks
on hoonetevaheline lopsakas loodus ning ajalooline mõisakompleks. Alevile olulised funktsioonid asuvad
hajusalt ning nende vahel puudub selge lüli.
Võistlustööga põimime kokku Audru kolm olulist kihistust:
1. Ajalooline kihistus: jõeäärne mõisasüda ja XX sajandi esinduslik maa-arhitektuuri näide
Audru kolhoosi söökla näol;
2. Looduslik kihistus: pikk pärna allee, looklev jõekäär, luhalised kaldad, jõesaared,
üleujutuste piir, arboreetum;
3. Funktsionaalne kihistus: Võistlusalasse jäävad hooned (viinaköök, valitsejahoone,
vallamaja) on saanud tänapäevased ja kogukonnale vajalikud funktsioonid: kultuurimaja,
muuseum-raamatukogu, vallamaja, perearstipunkt, apteek, politsei.
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LINEAARVÄLJAK
Keskväljaku traditsiooniline morfoloogia organiseerib hoonete- ja platsivahelisi suhteid. Mistõttu on
tavapärane keskväljak ristkülikuline plats, mida ääristab tihe hoonefront. Audru alevikus aga puudub
traditsiooniline linlik tihe keskkond. Potentsiaalne Audru keskusala saaks tekkida oluliste alevi hoonete
vahele , milleks on olemasolevad vallamaja ( perearst, apteek, politsei, postkontor), raamatukogu-muuseum
ja kultuurimaja. Kuna antud hooned asuvad hajusalt ning nende vahel on hetkel kergliikus ja autoiteede
rägastik ning autoparkla. Siis puudub nende hoonete vahel selge seos, siht ja teekond. Ühendus.
Antud kontekst vajab uut väljakukäsitlust. Võistlustöö ettepanek on ühendada füüsiliselt ühel teljel asuvad
hooned lineaarse väljaku abil, luues asulale uus kesktelje. Lineaarne ja teljeline väljakukäsitlus lähendab
ruumiliselt seni hajusalt paigutatud funktsioonid.
Lineaarväljak otsib üles ruumis seni peidus olnud potentsiaali, toob esile vajalikud liikumisteed, lülitab sisse
esindushoonete peafassaadid ning kohtub kõikide teede ristumiskohas looduse kihistusega, laienedes silla
teljes jõe äärde ja aasale. Hoonetevaheline ruum täitub tegevusmaastikuga. Loodud on võimalustelava.
Lineaarväljaku potentsiaal on pikeneda otstest kahes perspektiivses suunas.
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LINEAARNE JA ÜHENDAV LIIKUMINE
Uus väljakukäsitlus ei võta eelistavat positsiooni erinevate kihistuste suhtes. See ei eelista üht teisele vaid
seab eesmärgiks olemasolevaid kihistusi sõltumatult ühendada ja võimestada. Lineaarväljak ei ole iseeneslik
eesmärk, vaid võimalusi ja tegevusi pakkuv telg.
Lineaartelge saab kasutada mängualana, pop-up toidukohtade, laatade, kogunemiste, kohtumiste,
spordiürituste, esinemiste jm tarvis. Hoonete funktsioonid saavad avaneda lineaarteljele, aktiveerides
erinevaid väljaku osasid. Vajadusel saab hajuda ka sillutisala kõrvale jäävale pargialale. Tekib lineaarne sidusus
ja liikumine erinevate funktsioonide – kihistuste vahel. Telg on oma olemuselt niivõrd funktsionaalne kui ka
dekoratiivne. Täites olemasoleva lünga, loob ta uut igapäevast kasutust. Lineaarväljak on uus ühendava
eesmärgiga kihistus, mis austab olemasolevaid väärtusi ja toob esile asula potentsiaalid.
JÕGI
Jõe olemus on loodusele omaselt metsik, saladuslik ning ettearvamatu. Hindame jõe aastaaegadest sõltuvat
muutlikku olemust. Vastavalt üldplaneeringule on väljak kavandatud üleujutusest ning lihkeohust eemale.
Lineaarväljak asub jõe suhtes paralleelselt, puudutades jõge ringja promenaadiga vaid ühes punktis.
Silla juures tõuseb promenaadi käigurada jõeluha kohale. Vaatlejale avatakse kõrgvee korral jõepeegel,
madalvee korral metsik jõetaimestik. Kaldavööndi piknikuala on määratud vaid taimestiku hooldusvõtete
abil. Säilib kaldaala isetekkeline, hooajaliselt kaduv, kohalikku mastaapi tunnetav iseloom, kohati metsik ja
saladuslik.
Loodusliku lähenemisega pehmendame kliimamuutuste mõju looduskeskkonnale: arvestame sademete
hulga suurenemisega ja selle mõju üleujutuse tekitamisel, jõe kaldaerosiooni kasvuga, sellest tuleneva
kaldakindlustamise vajaduse minimeerimisega ning geoloogiast tuleneva lihkeohuga Audru jõe kallastel.
Arvestame üldplaneeringus määratud täiendava üleujutuste piiriga +2.1m, mis ulatub kuni pärna allee
puudeni.
JÕESAARED
Jõe keskel asuvad saared on Audru mõisapargi iseloomulikuks tunnuseks. Jõesaarte looklevast motiivist saab
väljaku kujunduse ruumielement. Saaremotiiv lookleb jõe pealt maale ning ristub silla sihis lineaarväljakuga.
See seob lineaarväljaku loodusliku jõekihistusega. Põhjapoolsel haljasalal (endine mõisa aed) kannavad
saarekesed edasi loodusest inspireeritud urbanistikat, luues kõrghaljastuse abil tihedama arboreetumit
markeeriva mimikri.

Igal nn uuel saarel on oma funktsionaalsus:
• Jõevaateid avav ringpromenaad;
• Paadisild
• Lipuväljak
• Bussipeatus
• Kultuuraiad
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LINEAARVÄLJAK Uus väljakukäsitlus ei võta eelistavat positsiooni
erinevate kihistuste suhtes. See ei eelista üht teisele vaid seab
eesmärgiks olemasolevaid kihistusi sõltumatult ühendada ja
võimestada. Lineaarväljak ei ole iseeneslik eesmärk, vaid võimalusi
ja tegevusi pakkuv telg.

JÕESAARED Jõe keskel asuvad saared on Audru mõisapargi
iseloomulikuks tunnuseks. Jõesaarte looklevast motiivist saab
väljaku kujunduse ruumielement. Saaremotiiv lookleb jõe pealt
maale ning ristub silla sihis lineaarväljakuga.
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13 000
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FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE
Lineaarväljakule avanevate hoonetega ja nendevahelise alaga on seotud erineva iseloomuga tsoonid.
Eristatavad on:
• Välinäituse ruum
• Lasteala: liivakastid, liumägi, kiiged, turnimispuud.
• Paviljon: laiendab kultuurimaja tegevusruumi
• Puhkevõimalusega puudevarjus asuvad pingid
• Õuesõppeklass: asub raamatukogu ees, laiendades raamatukogu-muuseumi tegevusruumi
• Kogunemiste kohti on kujundatud mitmel alal, hajutades piiri lineaarpargi ja kõrvalolevate haljasalade
vahel. Nt elumajadest kaugemal, vallamaja ees ja sellega piirnevatel haljasaladel
• Kõrreliste väliraamatukogu koos infotahvlitega
• Ürituste ja kontserdite asukohti saab valida piki telge vastavalt ruumivajadusele. Keskosa ja vallamaja
esine võimaldavad suuremaid kogunemisi. Raamatukogu ja kultuurimaja võimaldavad mitmekesisemaid
grupiviisilisi kogunemisi ja üritusi.
• Spordiürituste stardi ja finišiala saab planeerida kesksesse tsõõri
• Paadisild: tõmbenumbriks võiks kujuneda ülipopulaarne aerulaudade laenutus
• Lipuväljak, koos talvise kuusega
• Talvel uisuväljak kuuse kõrval
• Kultuuraiad endise mõisa marjaaia kohal
• Skateparki betoonist vormikeel sobitub V. Pormeistri neofunktsionalistliku vallamajaga. Ette näha väike
postament, kus peal on näpurula skatepark. Üksikud pingid on kasutatavad ka skatepargi elementidena
sest need on valatud betoonist.
• Mõisahoonete viidad ja infotahvlid

Skatepargi betoonist vormikeel
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Puud heidavad istumisaladele varju
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PERSPEKTIIVNE ARENG
Välja pakutud lineaarpargi motiivi saab pikendada mõlemas suunas eraomandis olevate hoonete ette.
Väljak võiks saada põhjuseks, miks seni kasutuseta hooned taas funktsiooni leiavad. Lineaarväljaku telg
ulatub ühest otsast munitsipaalomandis mõisapargist läb Audru õuemuuseumini. Vastav pikendus peaks
saama segmenteeritud tundlik pargikujundusega arvestav lahendus. Teisest otsast pikeneb lineaarväljak
kultuurimajast elamuala suunas. Pikendatava väljaku teljele jääb eraomandis kasutuseta olev hoone, mille
potentsiaaliks võiks olla noortekeskus.
Mõisahoone võiks taastada tänapäevases moodsas arhitektuurikeeles, oskuslikult sidudes seda ajalooliste
elementidega. Siin peaks vältima ajaloolise koopia ehitamist ja uusloome peaks järgima tänapäevast
ajalookihistust nagu sätestavad Veneetsia harta (1964) ja arhitektuuri restaureerimise printsiipide
harta (2003). Mõisahoone uue arhitektuurse ilme leidmiseks oleks tarvis korraldada avalik või kutsutud
arhitektuurikonkurss. Pikendatav lineaarväljak annaks lisaväärtust ja võimalusi mõisahoonele.
Uus mõisahoone võib olla kasutusel ka eramajana juhul, kui säilitatakse selle terviklik ruumiline kuuluvus
mõisakompleksi. Siiski oleks parem, kui mõisahoone saaks avaliku kasutuse loodusturismile suunatud
sõlmpunktina või poolavaliku funktsiooni näiteks hotelli/konverentsikeskuse/restoranina.
Jääkeldri kinnistule võiks ette näha veini-, siidri- (Pärnumaa kui siidrimaa) ja/või õllekeldri, kus on sobilikud
tingimused saaduste eksponeerimiseks, degusteerimiseks, laagerdamiseks ja hoidmiseks. Kohalikku
õunaveini ja/või –siidri võib teha ka alale kavandatud õunaaiast. Avalike sündmuste toimumisel saaks grotti
kasutada degusteerimiste korraldamiseks.
Sauna 3 ja selle esine plats leiaks kasutust noortekeskuse ja tervikliku skatepargina

Välja pakutud lineaarpargi motiivi saab pikendada mõlemas
suunas. Väljak võiks saada põhjuseks, miks väljakuteljes asuvad seni
kasutuseta hooned taas funktsiooni leiavad. Audrusse sissesõidul
ning keskusalas tuleks ruumilist tähelepanu pöörata olulistele
sõlmpunktidele, kus selgelt tsoneerida auto ja jalakäija primaarsed
liikumisteed.

Kusjuures

jalakäijate-kergliiklejate

sisenemine

alevikku võiks toimuda Audru ajaloolise raudbetoonsilla juures
ning lookleda mööda jõekallast.
Autotee
Keskkonda mittesobivad hooned
Peamised kergliiklejate liikumisteed
Ideekavandi potentsiaalne asukoht
Olulised sõlmpunktid

GSPublisherVersion 0.7.100.100

10

Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus

PAVILJONID JA BUSSIPEATUS
Paviljonid on loodud minimalistlikus vormikeeles: lehtterasest katus, mis toetub saledatele tugipostidele. Tugipostid
ulatuvad katusepinnast kõrgemale ning seeläbi tekib vertikaali ja horisontaali meeldiv kompositsioon. Paviljoni disain
on ajatu ning sobitub kõikide teljel olevate hoonetega, mistõttu võib paviljonide arvu vajadusel suurendada.
Võistlustöö näeb ette, et paviljon on paigutatud kultuurimaja esisele väljakuosale, pakkudes kultuurimajale
lisafunktsionaalsust.
Bussipeatus järgib paviljoni vormikeelt ja on paigutatud Ringi teele, et bussiootepaviljoni saaks kasutada sõltumata
väljakul toimuvatest sündmustest.
VALGUSTUS
Valgustuslahendus tuleneb olemasolevatest hoonetest ja uutest kujunduslikest väikevormidest. Valgustus on
orgaaniline ja selle elemendid on päevasel ajal märkamatud. Kasutusel on LED- valgusribad ning kõrgemad postvalgustid.
Pimedal ajal valgustatakse välja käiguteed, kogunemiskohad, näituseala elemendid, hoonete peafassaadid, mis
avanevad lineaarteljele ja väljakut ümbritsevad aksentpuud.
Pimedamal perioodil mõjub aksentpuude valgustamine olulisemat kaalu ning meeleolu võib luua ja jooksvalt muuta
valgustitele paigaldatavate värviliste filtrite abil. Sündmusena võib luua kureeritud valgusetteasteid pargimaastikus.
HALJASTUS
Olemasolev kõrghaljastus korrastatakse. Luuakse lineaarväljaku vaatekoridor, millega piirnevad puud säilitatakse ja
seotakse väljakukujunduse osaks, vähendades sellega ulatuslikult sillutamist vajavat pinda. Puude säilitamisel on oluline
nende seos tervikuga aga ka haljastuslik väärtus. Pärna allee säilitatakse maksimaalsel määral, kuid lineaarväljaku ja
promenaadisõõriga ristuval teljel avatakse vaadet jõele, sillale ja hoonetele.
Lineaarpargi sihis esinevad statsionaarsed ning liigutatavad konteinerhaljakud erinevate kõrrelistega. Kõrrelised on
istutatud liigi järgi ning iga istutus on varustatud liiginime märkiva infotahvliga. Lineaarpargi alal näeme ette vareskaera,
aruheinasid, kastikuid ja helmikaid. Jõe äärde liikudes tutvustatakse jõetaimetikku (valge vesiroos, vesikupp, konnaosi,
kõrkjad, pilliroog jm). Ka mõisapargi erinevad taksonid märgistatakse, sh Eesti kõrgeim harilik tamm.  Lisandub  floorat
tutvustav õpifunktsioon á la botaanikaaed.
Jõe luhale ja põhjapoolse muruala asemel (varasem mõisa aed) külvatakse elurikkust toetav niidumuru, mis on sobilik
tolmlejatest putukatele. Aasale niidetakse sisse vabakujunduslikud käigurajad ning sinna planeeritakse langetatavate
puude asendusistutus puudegruppidena, järgides väljakust tulenevat saare-motiivi. Asendusistutusena nähakse ette
ühel saarel kombinatsiooni õunapuudest ja dekoratiivõunapuudest (Iluõunapuu “August Vaga”, klassikalised sordid
nagu “Pärnu Tuviõun”, “Cortland”, “Liivi Kuldrenett”, Talvenauding” jt.) ning teisel kirssidest ja Jaapani kirsipuudest
(Kirsipuu “Accolade”, “Spire”, Sahhalini kirsipuu jt). Motiivina segunevad nii mõisalik puukool ja maaelu praktiline
viljapuuaed.
Viljaaia taimed saavad samuti infoviidad ning see haakub raamatukogu kõrvale ette nähtud õpikeskkonna ideega.
Madalama saarena näeme ette ka marjapõõsad ning võimalusel koha mesitarudele. Saadavat mett võib kasutada
kohaliku meenena.
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Teravaõieline kastik “Overdam”

Õunapuu Cortland

Iluõunapuu August Vaga

Liiv-Vereskaer “Blue Dune”

Õunapuu Telvenauding

Toribgo õunapuu Scarlet

Fotod Juhani puukooli koduelehelt. www.juhanipuukool.ee
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Õunapuu Pärnu Tuviõun

Kirsipuu Accolade

Hall aruhein “Blue Select”

Õunapuu Liivi kuldrenett

Õunapuu Krigeri tuviõun

Sahhalini kirsipuu
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INVENTARI JA VÄIKEVORMIDE LAHENDUS
Väikevormid järgivad lihtsat moodsat joont. Sildid ja viidad on mustast lehtterasest. Silmakõrguselt madalamal
asetsevad sildid on lehtterasest painutatud nurgaga, et hõlbustada lugemist. Märgitakse hooned ja terviklik pargiala
taimestik(nii ol.ol mõisapargis kui uues kujunduses) ja tekib üks keskne Infotahvel
Väljaku keskel asub mõisakompleksi tutvustav keskne infotahvel. Kõik mõisahooned on orienteerumise hõlbustamiseks
nummerdatud ja hoone vahetus läheduses esineb hoonet tutvustav infotahvel, kus see number kujutatakse. Igal
infotahvlil on kaart, mis aitab külastajal orienteeruda. Enamus mõisahooneid avanevad meie kujutatud teljele(pikendatud
variandis), mis hõlbustab veelkord orienteerumist.

Näitusealale on ette nähtud tumedad raamid, mille paigutus ei lõhu lineaarset liikumist. raamide sisse saab paigutada
ekpositsioone, mis pimedal ajal on valgustatud raamisisese valgustuse abil.
Mööda lineaarparki on küllaldaselt ette nähtud puude varju jäävaid pinke, mis pakuvad puhkevõimalust ja kohtumispaiku,
mis on eriti oluline vanuritele ja vaegliikujatele. Betoonist valatud pingivorm on osaliselt kaetud termotöödeldud
puiduga, et pakkuda suuremat istumismugavust. Pingivormi alla äärde on integreeritud LED valgusriba.
Väikevormid planeeritakse vandaalikindlalt.

Hoonete ja taimestiku markeerimine viitadeda

Näituseala

Jõepromenaadi vaateplatvorm
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HOOAJALISUS
Lineaarväljak pakub hooajaülesed funktsioone: näituseala, promenaad, laadaala, kulgemismaastik erinevate ajalooliste
hoonete ja pargialade vahel. Pargialade taimestikku tutvustav funktsioon omab kaalu ka talvisel ajal, mil saab taimi
vaadelda nende puhkeolekus ning joonistub kaunilt välja looduse rütmilisus.
Talvisel hooajal säilib terviklikuks seotud pargialade atraktiivsus puhke- ja ajaveetmiskohana. Pimedamal perioodil mõjub
aksentpuude valgustamine olulisemat kaalu ning meeleolu võib luua ja jooksvalt muuta valgustitele paigaldatavate
värviliste filtrite abil. Sündmusena võib luua kureeritud valgusetteasteid pargimaastikus. Keskses asukohas lipuväljaku
juures dekoreeritakse kuusk, kuhu kõrvale võib ette näha hooajalise uisuplatsi.
Suvisel hooajal kujuneb kogu loodud lineaarpark+mõisapark terviklikuks taimestikku tutvustavaks pargiks. Suvisel ajal
on atraktsiooniks paadisillalt algavad aerulauamatkad, vesijalgrataste vm veesõiduvahendite laenutus. Suvisel ajal on
unikaalse kulgemisega lineaarväljak meeldiv kohtumis- ja ajaveetmispaik, kus saab korraldada erinevaid sündmuseid:
laatasid, simmaneid, koosolekuid, õpitubasid jm.

LIIKLUSKORRALDUS, PARKIMINE
Pärna allee tänava (Audru-Valgeranna tee) liiklust rahustab väljakualale suubumisel katendimuutus. Munakividest siilud
teekattes märgivad, et jõutakse õuealale. Pärna alleelt liikumist kitsendav sillutis suunab autojuhti tunnetuslikult Ringi
teele, et kasutada alternatiivset marsruuti keskuse teises küljes asuva sihtpunktini jõudmiseks. Liikluse rahustamine
Pärna alleel aitab kaasa mõisa peahoone jõega taassidumisele.
Väljakualaga ristumisel muutub autotee katend väljaku katendiks ning autotee laius on vähendatud ühele autodereale.
Väljakuga samal tasapinnal paiknevat liikluspinda ääristavad pollarid. Arvestades Audru mastaape pole Pärna allee
täielik autodele sulgemine lineaarväljakuga ristumisel põhjendatud, kuid seda tuleks teha sündmuste toimumise ajaks.
Väljakule avanevate hoonete parkimine on lahendatud väljaku suhtes perifeerselt.

LIGIPÄÄSETAVUS
Lineaarpark asub ühes horisontaalses tasapinnas pinnasega. Sellega välistame kukkumisohu ning see haakub
kontseptsiooniliselt väljaku kui isetu ühendaja rolliga. Lisaks pakub see võimaluse tegevustega laieneda ümbritsevatele
murualadele.

HOOLDUS
Lineaarväljak on projekteeritud jätkusuutlikult ning lihtsasti hooldatavana. Kuna tegemist on 13 meetrit laia
lineaarpargiga (traditsioonilise väljaku asemel), siis on võimalik lahendada vihmavee äravool pideva kaldena. Seetõttu
ei vaja lineaarväljak kuluka lisadrenaaži projekteerimist ja rajamist. Ka hoolduskoormus on lineaarpargi motiivi korral
madalam.
Lineaarväljak on kavandatud jätkusuutliku printsiibina, kus pinnakatte plaadi purunemisel või kulumisel on see lihtsasti
välja vahetatav. Samuti on selliselt hõlbus pikendada lineaarpargi telgesid nii täissillutisena kui segmentidena.
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TEHNILISED NÄITAJAD
Sillutiskivi lineaarväljakul 2 775 m2
Graniidisõelmed metalläärisega 657 m2
Laudise ala 135 m2
Lipuväljak 90 m2
bussipeatus 30m2
Istutusalad
kõrrelised 300m2
kultuuraiad 600m2
aasamuru külvmine ~10 000 m2

Lõplik tehniline maht täpsustatakse projektiga.
					I estapi tuumikala ~5599m2
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KÖIDE
Audru keskväljaku piirkond ja selle mõjuala võistlus
Audru unikaalsuseks on hoonetevaheline lopsakas loodus ning
ajalooline mõisakompleks. Võistlustöö ettepanek on ühendada
füüsiliselt ühel teljel asuvad hooned lineaarse väljaku abil, luues
asulale uus kesktelje. Lineaarne ja teljeline väljakukäsiltus lähendab ruumiliselt seni hajusalt paigutatud funktsioonid.
Lineaarväljak otsib üles ruumis seni peidus olnud potentsiaali, toob esile vajalikud liikumisteed, lülitab sisse esindushoonete
peafassaadid ning kohtub kõikide teede ristumiskohas looduse
kihistusega, laienedes silla teljes jõe äärde ja aasale.

A

Keskusala kujundamiseks on oluline kadreerida kohalikud väärtused ja potentsiaalid. Audru
unikaalsuseks on hoonetevaheline lopsakas loodus ning ajalooline mõisakompleks. Alevile olulised funktsioonid
asuvad hajusalt ning nende vahel puudub selge lüli. Võistlustööga põimime kokku Audru kolm olulist kihistust:

ASUKOHA ANALÜÜS

B

IDEESKEEM Potentsiaalne

Audru keskusala saaks tekkida oluliste alevi hoonete vahele , milleks on olemasolevad vallamaja ( perearst,
apteek, politsei, postkontor), raamatukogu-muuseum ja kultuurimaja. Kuna antud hooned asuvad hajusalt ning nende vahel on hetkel
kergliikus ja autoiteede rägastik ning autoparkla. Siis puudub nende hoonete vahel selge seos, siht ja teekond. Ühendus.

potents.
noortekeskus

kultuurimaja

raamatukogu
muuseum
vallamaja
perearst
apteek
politsei
postkontor

mõisapark
uus
mõisahoone
õuemuuseum

01 HOONETE AJALOOLINE KIHISTUS:
jõeäärne mõisasüda, XX sajandi
esinduslik maa-arhitektuur, XXI sajandi
spordihoone

C

02 LOODUSLIK KIHISTUS: pikk pärna
allee, looklev jõekäär, luhalised kaldad,
üleujutuste piir, jõesaared, arboreetum

03 FUNKTSIONAALNE
KIHISTUS:
kultuurimaja, muuseum-raamatukogu,
vallamaja, perearstipunkt, apteek,
politsei ja nendevaheline liikumine

Antud kontekst vajab uut väljakukäsitlust. Võistlustöö ettepanek on ühendada
füüsiliselt ühel teljel asuvad hooned lineaarse väljaku abil, luues asulale uus kesktelje. Lineaarne ja teljeline
väljakukäsitlus lähendab ruumiliselt seni hajusalt paigutatud funktsioonid.

VÄLJAKU MORFOLOOGIA

01 LINEAARVÄLJAK Uus väljakukäsitlus ei võta eelistavat positsiooni
erinevate kihistuste suhtes. See ei eelista üht teisele vaid seab eesmärgiks
olemasolevaid kihistusi sõltumatult ühendada ja võimestada. Lineaarväljak
ei ole iseeneslik eesmärk, vaid võimalusi ja tegevusi pakkuv telg.

D

02 JÕESAARED Jõe keskel asuvad saared on Audru mõisapargi iseloomulikuks
tunnuseks. Jõesaarte looklevast motiivist saab väljaku kujunduse
ruumielement. Saaremotiiv lookleb jõe pealt maale ning ristub silla sihis
lineaarväljakuga.

Lineaarväljak otsib üles ruumis seni peidus olnud potentsiaali, toob esile vajalikud liikumisteed, lülitab sisse
esindushoonete peafassaadid ning kohtub kõikide teede ristumiskohas looduse kihistusega, laienedes silla teljes jõe äärde ja aasale.
Hoonetevaheline ruum täitub tegevusmaastikuga. Loodud on võimalustelava. Lineaarväljaku potentsiaal on pikeneda otstest kahes
perspektiivses suunas.

LINEAARVÄLJAK

Uus väljakukäsitlus ei võta eelistavat positsiooni erinevate kihistuste suhtes. See ei eelista üht teisele vaid seab eesmärgiks olemasolevaid
kihistusi sõltumatult ühendada ja võimestada. Lineaarväljak ei ole iseeneslik eesmärk, vaid võimalusi ja tegevusi pakkuv telg.

01 Keskväljaku traditsiooniline morfoloogia
organiseerib hoonete- ja platsivahelisi
suhteid. Mistõttu on tavapärane keskväljak
ristkülikuline plats, mida ääristab tihe
hoonefront.

02 Potentsiaalne Audru keskväljak saaks
tekkida oluliste alevi hoonete vahele,
milleks on olemasolevad vallamaja
(perearst, apteek, politsei, postkontor),
raamatukogu-muuseum ja kultuurimaja.

Lineaartelge saab kasutada mängualana, pop-up toidukohtade, laatade, kogunemiste, kohtumiste, spordiürituste, esinemiste jm
tarvis. Hoonete funktsioonid saavad avaneda lineaarteljele, aktiveerides erinevaid väljaku osasid. Vajadusel saab hajuda ka sillutisala
kõrvale jäävale pargialale. Tekib lineaarne sidusus ja liikumine erinevate funktsioonide – kihistuste vahel. Telg on oma olemuselt
niivõrd funktsionaalne kui ka dekoratiivne. Täites olemasoleva lünga, loob ta uut igapäevast kasutust. Lineaarväljak on uus ühendava
eesmärgiga kihistus, mis austab olemasolevaid väärtusi ja toob esile asula potentsiaalid.

P16

E

Paviljon

Välja pakutud lineaarpargi motiivi saab pikendada mõlemas suunas. Väljak võiks
saada põhjuseks, miks väljakuteljes asuvad seni kasutuseta hooned taas funktsiooni leiavad. Audrusse
sissesõidul ning keskusalas tuleks ruumilist tähelepanu pöörata olulistele sõlmpunktidele, kus selgelt
tsoneerida auto ja jalakäija primaarsed liikumisteed. Kusjuures jalakäijate-kergliiklejate sisenemine
alevikku võiks toimuda Audru ajaloolise raudbetoonsilla juures ning lookleda mööda jõekallast.

KONTAKTALA VISIOON

Kultuurimaja
tegevusruumi laiendus

Kultuuraed
kirsipuudega

Pink
Lasteala

Kultuuraed
õunapuudega

Pink
Kõrreliste väliraamatukogu

Näituseala

Bussiootepaviljon

Õuesõppeklass raamatukogu tegevusruumi
laiendus

Lipuväljak
Kuusk
P20

Spordiürituste
ja finishi ala

stardi

Paadisild

Skatepark

Väljaku pikenemine ja
hajumine mõisaparki

Promenaadi
vaateplatvorm

Piknikuala

Autotee
Keskkonda mittesobivad hooned
Peamised kergliiklejate liikumisteed
Ideekavandi potentsiaalne asukoht
Olulised sõlmpunktid
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Tuumikala
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Asendiplaan

Audru Keskväljak
Jõepromenaad
Vaateplatvorm
Piknikuala
Skatepark
Potentsiaalne pikendatav
telg

7 Vallamaja (perearst,
postkontor, apteek, politsei)
8 Lipuväljak ja jõulukuusk
9 Bussipeatus
10 Õunapuu aed asendusistutus
11 Kirsiaed asendusistutus

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Marjaaed
Väliõppeala
Raamatukogu ja muuseum
Väli näituseala
Kõrreliste väliraamatukogu
Lasteala
Kultuurimaja
Paviljon kultuurimaja tegevustikuks
Potentsiaalne pikendamise telg
Potentsiaalne noortekeskus
Paadisild
Mõisa peahoone
Mõisa regulaarpark

Võistlusala ja kontaktala

Audru keskväljaku piirkond ja selle mõjuala võistlus

Köide IIIIIIII

M 1:250

Lõige A-A
Tuumikala

HOOAJALISUS

Võistlustöö pakub välja Audru aleviku keskosale selgelt tajutava tervikliku lahenduse,
mis loob hästi toimiva sidusa ja kaasaegse väliruumi. Võistlusalale on loodud kõiki
kaasav, inimmõõtmeline, toimiv ja mitmekesine avalik ruum, mis ühendab aleviku
sõlmpunktid lineaarselt tervikuks. Lahendus on vastus küsimusele, milline on ühe
aleviku väliruum, mis on mugav ja atraktiivne kohalikule elanikule ning samas mõjuv
põhjus külalisele korduvaks külastuseks.
Lineaarväljak otsib üles ruumis seni peidus olnud potentsiaali, toob esile
vajalikud liikumisteed, lülitab sisse esindushoonete peafassaadid ning kohtub
kõikide teede ristumiskohas looduse kihistusega, laienedes silla teljes jõe äärde
ja aasale.

Talvisel hooajal säilib terviklikuks seotud pargialade atraktiivsus puhke- ja
ajaveetmiskohana. Pimedamal perioodil mõjub aksentpuude valgustamine
olulisemat kaalu ning meeleolu võib luua ja jooksvalt muuta valgustitele
paigaldatavate värviliste filtrite abil. Sündmusena võib luua kureeritud
valgusetteasteid pargimaastikus. Keskses asukohas lipuväljaku juures
dekoreeritakse kuusk, kuhu kõrvale võib ette näha hooajalise uisuplatsi.

HALJASTUS

Jõe luhale ja põhjapoolse murukõrbe asemele külvatakse tänapäevast
elurikkust võimaldav niidumuru, sobilik (julgetele) maaspesitsevatele lindudele
ja tolmlejatest putukatele. Aasale niidetakse sisse vabakujunduslikud käigurajad
ning sinna planeeritakse langetatavate puude asendusistutus puudegruppidena
järgides väljakust tulenevat saare-motiivi. Motiivina segunevad mõisalik puukool
ja maaelu praktiline viljapuuaed (dekoratiivpuud ja viljapuud).

Plaani fragment

42,542 m2

310,202 m2

127,413 m2

M 1:250

Lineaarväljak pakub hooajaülesed funktsioone: näituseala, promenaad,
laadaala, kulgemismaastik erinevate ajalooliste hoonete ja pargialade vahel.
Pargialade taimestikku tutvustav funktsioon omab kaalu ka talvisel ajal, mil
saab taimi vaadelda nende puhkeolekus ning joonistub kaunilt välja looduse
rütmilisus.

Suvisel hooajal kujuneb kogu loodud lineaarpark+mõisapark terviklikuks
taimestikku tutvustavaks pargiks. Suvisel ajal on atraktsiooniks paadisillalt
algavad aerulauamatkad, vesijalgrataste vm veesõiduvahendite laenutus. Suvisel
ajal on unikaalse kulgemisega lineaarväljak meeldiv kohtumis- ja ajaveetmispaik,
kus saab korraldada erinevaid sündmuseid: laatasid, simmaneid, koosolekuid,
õpitubasid jm.
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Aksonomeetriline skeem

19. saj algusest
pärit Audru
mõisakompleks
on tüüpiline
18. sajandi
mõisahoonete
ansambel.
Enamus suurest
parun Pilar
von Pilchaule
kuulunud
mõisaansamblist
on tänaseni
hästi säilinud ja

Audru

Vareskae
r
(Leymus)

01

Hoonete ning haljastuse viidad ning infotahvlid tutvustamaks Audru kohalikku
mitmekesist kihistust.

02

Jõepromenaadi vaateplatvorm. Silla juures tõuseb promenaadi käigurada jõeluha
kohale. Vaatlejale avatakse kõrgvee korral jõepeegel, madalvee korral metsik
jõetaimestik. Kaldavööndi piknikuala on määratud vaid taimestiku hooldusvõtete abil.

03

Lasteala sisaldab liivakaste, liumäge, kiikusid ning turnimispuud. Lähistel asub veel
olemasolev lasteplats.

04

Skatepark on betoonist valatud lainja vormiga sobitatud V. Pormeistri
neofunktsionalistliku vallamajaga. Lisatud on ka väike postament, kus peal on näpurula
skatepark.

05

Raamatukogu/muuseumi tegevused pikenevad lineaarsele keskväljakule. Hoonet
ümbritsevad väliõpperuum ning näituse ala. Samuti on õppetegevusega seotud
väliruumi haljastusraaamatukogu.

06

Paikne õue õppeala olemasoleva raamatukogu ja muuseumi ees. Hoonetevaheline
ruum täitub tegevusmaastikuga. Loodud on võimalustelava.
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M 1:250

Plaani fragment

M 1:250

Plaani fragment

42,542 m2

310,202 m2

127,413 m2

13 000

13 000

Lõige B-B
Näituseala

M 1:100

Lõige C-C
Lasteala

42,542 m2

310,202 m2

127,413 m2

M 1:100
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M 1:200

Lõige A-A

Aksonomeetrilised skeemid läbiproovitud võimalikest mahtudest
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