
 

2020 

 

AUDRU KESKVÄLJAKU PIIRKONNA JA SELLE 

MÕJUALA ARHITEKTUURIVÕISTLUS 

VÕISTLUSTÖÖ „LÕIM“ 

 

 

SELETUSKIRI 

 

  



AUDRU KESKVÄLJAKU PIIRKONNA JA SELLE MÕJUALA ARHITEKTUURIVÕISTLUS       VÕISTLUSTÖÖ „LÕIM“ 

2/ 15 
 

LÄHTEKOHAD 

Audru – paik millel on sisu ja kus on elu! 

Audru suurim maastikuline väärtus on Audru jõgi, Uruste oja ja paisjärv. Mõjusam 

arhitektuuriline väärtus on Audru mõisa rohkete säilinud kõrvalhoonetega ansambel, koos 

sinna juurde kuuluva pargiga.  

Audru mõisa tekkeloos on tähtsat rolli mänginud Audru jõgi. Audru aleviku tekkeloos 

omakorda on tähtsat rolli mänginud jõgi ning mõisaansambel ja park. 

 Jõgi, mõis ja park ning aleviku keskus on omavahel lahutamatult LÕIMUNUD. Samas 

elamupiirkonnad on hajali ja enamus neist paikneb keskuse mõttes teisel pool jõge. Võib 

öelda, et jõgi eraldab elanikke keskusest. Keskusesse pääseb üksnes üle sildade. 

Meeleolukamaks ühenduseks ongi pargi sillad, neist kolm mõisa endise peahoone juures ja 

üks valitseja-maja juures. Vaadates üle jõe asuvate elamute paiknemist, näeme, et vaja 

oleks veel ühte jalakäijate silda, et inimeste jala keskusesse tulemist soodustada. 

Audru mõisa park on kahe pargikujundusstiili sümbioos, mis on tänaseni aimatavad. 

Peahoone taga oli varem vanem regulaarne pargiosa, kus on tänaseni säilinud puude 

ridaistutusi ning puud kannavad pügamise jälgi. Hiljem on see pargiosa vabakujuliseks 

ümber planeeritud (vt Planšett 1, Ajalooline plaan aastast 1908). Peahoone tagune pargiala 

on intiimne ja vastavalt hoone uuele funktsioonile on sinna võimalik kujundada õdus õueala.  

Peahoone tagant saab alguse tugev telg, mis viib mõisatööliste endiste elamuteni (tänaseni 

säilinud).  

Mõisa peahoone esine lähiruum vajab tugevat ümberstruktureerimist. Praegu on see 

tolmune busside ümberpööramise koht. Samal ajal omab hoone sildade ja saarte kaudu 

tugevat seost väärtusliku vabakujundusliku pargiga.  

Mõis oma kõrvalhoonete ja pargiga on Audru aleviku keskusele tugeva, veel tänaseni 

tajutava, struktuuri loonud.  

Ajalooliseks aktsendiks oli mõisa peahoone, tänaseks aktsendiks on mõisa karjakastelli 

kohale ehitatud osavallavalitsuse hoone. Luues nüüd osavallavalitsuse hoone kõrval 

paiknevale projektalale uue tõmbekeskuse, oleme toetunud sellel alal varem asunud 

geomeetrilise kujundusega tarbeaia kujundusprintsiibile. 

Võistlustöö eesmärgiks on liita Audru aleviku põhiväärtused ühtseks ligitõmbavaks 

keskuseks, kuhu oleks igal kohalikel igal aastaajal ja iga ilmaga asja ning kuhu 

tuleksid meelsasti ka külalised. Koht, mida soovitatakse teistelgi vaatama minna! 
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VÕISTLUSTÖÖ ARHITEKTUURNE IDEE JA LINNAEHITUSLIKUD 

SEOSED. 

VÕISTLUSTÖÖ IDEEKS ON: 

1. LUUA AUDRU PEATÄNAV alates Pärnu -Tõstamaa tee ääres paiknevas mõisa 

magasiaidas toimivast poest kuni Valgeranna Golfikeskuse poole suunduva tee ääres 

paikneva ajaloolise mõisa karjalaudani, milles täna on Villa Bah. Peatänav on raamitud 

mõisaaegse alleega ning on seetõttu emotsionaalselt mõjuv ja meeldejääv. 

Efektsed, kutsuvad, valgustatud, informatiivsed stendid peaksid paiknema nii poe parklas kui 

ka Villa Bahi parklas, sest need on kohad, mis moel või teisel kutsuvad inimesi peatuma. 

Stendid peavad olema ülevaatlikud ja selged ning julgustama inimest Audru 

vaatamisväärsustega tutvuma ja seal aega veetma. Stendilt peaks selguma kui pikad on 

marsruudid ja palju nendel liikumine ligikaudu aega võtab. Meie isiklik kogemus on, et 

jalutuskäik Audrus võtab 3-4 tundi aega, kuid kuna puudub kaart ja tutvustavad stendid ja 

viidad, siis peab selleks kindlasti suur huvi olema, et seda informatiivset ja emotsionaalset 

jalutuskäiku teha. 

PEATÄNAV peab olema erineva katendiga, hästi valgustatud ja varustatud kõikvõimaliku 

informatsiooniga, mis kutsub kahel pool teed paiknevate väärtustega tutvuma. Enamus 

mõisaansamblisse kuuluvatest hoonetest paikneb kas peatänava ääres või on sealt 

hoomatavad. Avada tuleb vaated hoonetele, neid võiks raamidega kadreerida, see aitab 

inimese tähelepanu köita ja pilku suunata. Raamid võiksid paikneda PEATÄNAVA jalgteel ja 

nende küljes peaks olema lühike informatsioon nt kirik, kiriku kõrts, viinavabrik jms. Selline 

raamide allee peatänava kõnniteel oleks informatiivne ja tekitaks elevust. Inimene peaks 

piisavalt lihtsalt hoomama, milline hulk hooneid ansamblisse kuulus, mis oli nende funktsioon 

ja kuidas toimus toonane mõisaelu. Oluline on ka nende hoonete välja valgustamine ja sinna 

juurde/külge informatsioonikandjate paigaldamine. 

2. LUUA PEATÄNAVALE EMOTSIONAALSELT PINGESTATUD PALJUDE 

FUNKTSIOONIDEGA VÄLJAK - mis sunniks kohalikke sinna ikka ja jälle tulema ja 

möödasõitjaid peatuma ja uurima…. Mis toimub?  

Mõisaansambli südames, endise peahoone kõrval, ajaloolise mõisa karjakastelli kohal, on 

Audru osavallavalitsuse hoone nn AUDRU PEAMAJA, kus asuvad ka politseijaoskond, 

perearstikeskus, apteek ja postkontor. Sealsamas käe-jala ulatuses asuvad ka 

muuseum/raamatukogu - ajaloolises mõisa valitsejamajas; kultuurimaja/noortekeskus - 

ajaloolises mõisa viinavabrikus ja uus spordihoone. Nad on küll ligidal, kuid ei ole ei 

visuaalselt ega ka TOIMIVA teedevõrguga omavahel seotud.  
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Seda loetelu vaadates tundub, et inimestel peaks keskusesse asja olema, aga kohal viibides 

ei kohta ei kohalikke ega ka külalisi. 

Kuna elanikkond paikneb Audrus hajusalt, siis kahjuks tundub, et nad ei satu keskusesse 

liiga tihti ja ka Audrust mööda suunduv Pärnu -Tõstamaa maantee ei juhi külastajaid aleviku 

keskusesse. Pigem on sinna sisse pööramise teeots raskesti leitav/aimatav ja ei mõju 

kutsuvalt.  

Audru peamaja, Valve Bormeistri poolt loodud hoone, on küll hea arhitektuur, kuid mõjub 

anonüümselt. Suure otsimise peale saime teada, et selles majas asub osavallavalitsus ja 

kuskohast sinna sisse saab. Jalga pidurile panema see maja ja koht küll ei kutsunud. 

Tänane võistlusala - VÄLJAK paikneb Audru peamaja kõrval, tasasel avatud aasal, kus 

ajalooliselt paiknes regulaarse planeeringuga/ teedevõrguga tarbeaed. See on koht, millest 

peab saama tõmbenumber, mis kutsub kohalikud elanikud oma mõnusatest kodudest välja 

jalutuskäiku tegema ning mis paneb autoga läbisõitjal jala gaasipedaalilt pidurile panema. 

See peab olema koht, kus on kohe aru saada, see on AUDRU! Kordumatu ja unikaalne. 

VÄLJAK on tsoneeritud peaväljakuks, sündmuste alaks, kohvikualaks, kirsiaiaks ja 

sporditsooniks.  

Audru peatänav, väljak ja peamaja tuleb siduda küllaltki hajusalt paiknevate elurajoonidega. 

Enamus elust toimub teisel pool jõge. Pääs peatänavale ja peaväljakule toimub üle sildade. 
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VÕISTLUSALA PLANEERIMINE (FUNKTSIONAALNE 

TSONEERIMINE) 

Kogu võistlusalal on 7 tsooni: 

1. AUDRU PEAMAJA (vt planšett 2) lähiümbrus ja igapäevaselt kasutuses olevad 

parklad selle ümber. 

Peamaja küljele tuleb paigaldada kiri Audru osavallavalitsus (analoogiliselt perearstikeskuse 

kirjaga), et peatänaval liikujale oleks juba kaugelt näha, kus asub otsitav maja või mis 

hoonega tegemist on…. 

Peamaja lähiümbruse asfaltkatend on asendatud väärikama betoonkivi katendiga. Sillutise 

ladumise muster ja kivi värv tõstab esile olulisemaid sissepääse ja lihtsustab nende leidmist. 

Maja taha puuderühmade vahele on kujundatud parkla. Iga päev kasutuse olev pool on 

kivisillutisega, laiendus on metallvõrguga tugevdatud pinnasega. 

 

2. PEAVÄLJAK (vt planšett 2 ja 3). Audru peamaja ja Ringi tn vahele jääv peaväljak on 

kogu planeeringu tõmbenumbriks.  

See pikaks venitatud tsoon näeb välja nagu uus, erinevate funktsioonidega kujundatud jõgi, 

mis kulgeb peamaja seina ääres , voolab üle tee ja suubub jõe promenaadi trepistikuna päris 

jõkke - Audru jõkke. Selle kuiva jõe kallastel vohavad kõrrelised ja on suurte kivide grupid. 

Istutusalasid katab kivimultš. Jõe sees on laeva kujuline purskkaev, mille ümber on veeala. 

Ka sillutises ja purskkaevu ümber on üksikuid suuri kive. 

Peaväljaku jõe tsoonid on:  

- laste ja noore mänguväljaku tsoon: Koht kus on võimalik kiikuda ja pergolate vahel 

taimestusse uppununa aega veeta. Lastemänguväljaku katendiks on värvirõõmus 

kummikatend. 

- purskkaevu tsoon: LAEVA PURSKKAEV on Audru peaväljaku aktsendiks - Audru 

sümboliks. Suvel on seal võimalik juba kaugusest värviliste veejugade mängu nautida ja 

miks ka mitte nende vahele uitama tulla. Talvel on laeva kontuur valgustatud ning peamaja 

taustal hõljub värviline unelmate laev. Just laev on see, mis hakkab peatänaval liikujale kohe 

paistma ja tekitab soovi peatuda. Laeva ümber on veemängunautimiseks konteiner haljastus 

ja istepingid. Kolmnurkne lipuväljaku tsoon liitub orgaaniliselt purskkaevu tsooniga. Lippude 

ümber kasvavad samuti kõrrelised ja on kivide rühmad. 

- informatiivne tsoon peaväljaku autotee äärses osas: Seal asub makett – Mini Audru, millel 

on lastel võimalik pisikeste autodega ringi sõita. Inimesed saavad käegakatsutava pildi, kuhu 

mida vaatama minna. Seal asuvad ka valgustusega stendid Audru kaart ja infotahvel.  
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- jõepromenaadi tsoon: Peaväljaku ühe osa moodustab ka üle tee asuv jõepromenaadi 

algus. Sinna juhib märgistatud ülekäik, tagamaks turvalist liikumist ühest tsoonist teise. 

3. SÜNDMUSTE ALA (vt planšett 2). Teisel pool Ringi tn paikneb erinevate 

suursündmuste läbiviimiseks tugevdatud pinnasega avatud muruala, mille jagavad erinevate 

tsoonide vahelised olulised liikumise suunad väiksemateks osadeks. Sellel ala on võimalik 

pidada laatasid, turgusid, kontserte ja muud rahvaüritused.  

- Kontsert. Sõltuvalt ürituse suurusest on võimalik paigaldada erineva suurusega 

kokkupandavaid lavasid (tüüpsed 8x6 m; 10x8 m; 12x10 m) Lava tagant kulgeb läbi vajaliku 

laiusega asfaltkatendiga tee, mis võimaldab lava transpordil liikuda.. Lava ette on võimalik 

paigaldada teisaldatavaid tüüpseid pinke nt samu, mis on pargis asuva statsionaarse 

laululava tarbeks soetatud.  

- Laat. Suurema laada korraldamiseks on maa-ala perimeetrile kujundatud statsionaarsed 

pergolad, kuhu alla on võimalik paigaldada müügiletid. Müügilettide paigutusviis võimaldab 

vajaduse korral ka lava paigaldamist. Kui müügilettide vajadus on suurem, siis on võimalik ka 

statsionaarsetest müügilettidest sissepoole täiendavaid müügikohti moodustada ja tekkivad 

kauplemise käigud. Juhul, kui laval on kontsert, siis on võimalus ka asfaltteest kahele poole 

lettidest müügitänav tekitada. Sel juhul on pergolates toitlustus ja lava ees pingid. Kõik 

oleneb sündmuse rahvarohkusest. Tavaolukorras on väljakut perimetraalselt raamivad 

taimedesse uppuvad pergolad mõnusaks istumise kohaks. 
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4. KOHVIKU ALA (vt planšett 2). Endise ambulatooriumi ette jääv plats on teede abil 

orgaaniliselt liidetud nii peaväljaku, sündmuste ala, kultuurimaja kui ka sporditsooniga. Meie 

nägemuses võiks endises ambulatooriumi hoone esimesel korrusel asuda kohvik, kus oleks 

võimalik audrulastel ka oma kõikvõimalikke tähtpäevi tähistada. Maja ette tekkiks suvisel ajal 

välikohvik.  

Teisaldatava mööbli (pingid, turuletid jms) paigutamiseks oleme sinna ette näinud 

kergkonstruktsiooniga hoone, milles võiks välikohviku väliteeninduse lett olla. Vajaduse 

korral saaks sinna hoonesse ka üldkasutatavad tualettruumid planeerida. 

Juhul kui müügis olev ambulatooriumi hoone saab segakasutuse funktsiooni ja seal on ka 

kortereid, siis oleks mõistlik korterite sissepääsud luua maja tagant, imelise kirsiaia ja sirelite 

poolt, et neil tekkiks privaatne oma õu. Seda soosib hoone kinnistu kuju. 

 

5. AJALOOLINE KIRSIAED (vt planšett 2). Ajaloolisele tarbeaiale viitav struktureeritud 

istutusala (kirsipuud ja labürint) jagab ruumi ja loob alale ka varjulisema ala. Selle ruumi 

teedevõrk ja istutusviisid on inspireeritud ajaloolisest kujundusest, kuid taimevalik on siiski 

tänapäevases võtmes. Kasutatud on kirsipuid, püsiklina ning kõrrelisi. Teedevõrk on 

labürindist inspireeritud ja kutsub seiklema, katendiks graniitsõelmed.  

 

6. SPORDITSOON (vt planšett 2). Kuna spordimaja on Audru keskuses üks oluline 

hoone, mis samas on nurga taga ning mille ülesleidmine on keeruline, siis otsustasime, 

noortele mõeldud sporditsooni integreerida peaväljaku mahtu, et noored audrulased 

päevavalgele tuua ja nad kogukonna tegevustest osa saaksid ja ühtlasi selle tegemisi 

elavdaksid. Skatepark ja välijõusaal on ajaloolise tarbeaia maakividest müüri ääres alajaama 

kõrval. Selleks tuleb ajaloolisse müüri üks täiendav ava rajada. 

Sporditsoon on teedevõrgu abil ühendatud nii peaväljaku kui ka noortemajaga. Kuna üle jõe 

viiv sild võimaldab ka liikumist teisel kaldal paiknevate elamute juurde, siis meie eesmärgiks 

on tekitada elavam kontakt nende tsoonide vahel. Nn tekkiv Spordi tee on kaetud 

kummikatendiga ja vormistatud 60 m jooksurajana. Hea algus või lõpetus treeningule.  

Alajaama hoone seintele planeerime maalingud, nii et sellest tuleb omaette kunsti objekt. 

Soovitatavalt anda võimalus kohalikel kunstnikel kujunduse tegemisel osaleda. Alajaama 

ümber on planeeritud sportimiseks seadmeid. 

 

7. JÕEPROMENAAD (vt planšett 2 ja 3). Jõepromenaadi algus on seotud 

peaväljakuga. Üleminek peaväljakult jõe äärde on teljeliselt orienteeritud ajaloolisele Audru 

mõisaparki juhtivale rippsillale. Meie poolt kujundatud jõepromenaadi lõik on seotud Audru 

peamaja esise teedevõrguga. Mõlema tee teljele on paigutatud märgilise tähtsusega objekt. 

Paviljon ja trepistikuga paadisild. Neid ühendab puittee - jõe promenaad. Meie ettepanekuna 
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võiks puitpromenaad jätkida kuni AUDRU MÕISA PEAHOONE TELJEL PAIKNEVA SILLANI. 

Seega tekkiks kahte olemasolevat silda ühendav puittee, mis edasi liikudes jõekaldal 

muutuks kallasrajaks. See võimaldaks teha jalutuskäigu mõisa pargis ja jõe promenaadil nii 

et vahepeal ei tekkiks vajadust liikuda auto teel või üle tee minna. 

Tõstamaa tee poole suunduva silla alt alguse saava kallasraja katendiks võiks olla koorepuru 

või hakkepuit. Jõe äärde on kujundatud väiksemaid puitterrasse ja puidust objekte, mis oleks 

lastele põnevust tekitavad. Elamurajooni paremaks sidumiseks projekteeritava 

jõepromenaadi ja keskväljakuga teeme ettepaneku teha veel üks kergsild (vt planšett 1. 

Skeem ettepanekud). Siis on sildadel optimaalne vahe ning need võimaldavad nii 

otseliikumist kui ka jalutajatel/sportijatel ringide tegemist.  

Väga oluline on jõe kallastel läbi viia kujundusraied, sest kohati pole vett nähagi. Vesi on 

maastikule elu toov element ja seda tuleb eksponeerida…. . 

 

KOKKUVÕTTEKS 

Kõik eelpool loetletud tsoonid on omavahel ühendatud jalakäiguteedega. Tekib lühim 

peaväljaku eri piirkondade ühendus üle autotee paiknevate kultuurimaja/noortekeskuse, 

muuseum/raamatukogu ja jõe promenaadiga ning kõlakoja pargiga. 
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VÕISTLUSALA PLANEERIMINE (PARKIMISE- JA 

LIIKLUSKORRALDUS, AKTIIVSUSTSOONID JA HOOAJALINE 

KASUTUS, VALGUSTUS) 

Parkimine on hajutatud. On välditud suurte väljaehitatud parkimisalade kujundamist. 

Suurürituste puhul on ette nähtud parkimine murualadele (vt planšett 1. Skeem 

ettepanekud). 

Liikluskorraldust on muudetud peamaja juures. Autoliiklus on koondatud Ringi tänavale ja 

peamajakõrval on üksnes jalakäijatele ette nähtud peaväljak. Liikluskorralduslikke muutusi 

on ette nähtud ka muuseum/raamatukogu ja kultuurimaja/noortekeskuse vaheliste 

ühendusteede kujundamisel. Teenindav autotee muuseum/raamatukogu ees muutub 

ühesuunaliseks ja suubub noortekeskuse teenindusteele. Muuseum/raamatukogu ja 

kultuurimaja/noortekeskuse vahele on loodud uus ühendustee, millel on ka pergola ja 

istepingid. 

Projektala läbivale autoteele on ette nähtud kaks jalakäijate ülekäigukohta. Kaaluda võiks 

kogu projektala piires panna välja õueala liiklusmärk. See annab jalakäijatele eelisõiguse ja 

ühtlasi loob läbisõitjatele võimalusekiirus maha võtta ja leida sobiv koht 

peatumiseks/parkimiseks, et ümbrust uurida. 

Katendid. 

Peaväljaku piirkonnas on täna kasutatud asfalt katendit. Teeme ettepaneku väärikamad 

kohad sillutada musta ja halli värvi betoon kividega „Piano“ ning abstraktse geomeetriaga 

valubetooniga. Ka purskkaevu põhi on ümbritseva platsiga samas tasapinnas ja kaetud 

sama geomeetrilise mustriba valubetoonist plaadiga. Plaatide paigaldamise viis ja 

vertikaalplaneering suunavad vee ringlusesse tagasi. Laste mänguväljaku turvaalad on 

kaetud kummikatendiga, nagu ka sporditee skatepargist kuni noortekeskuse ülekäiguni. 

Skatepargi ala ja lava tagune tee on asfaltkatendiga. Käidavad murupinnad ja ajutised 

parklad on tugevdatud pinnasega, selleks on kasutatud spetsiaalseid tugireste pinnases. 

Mõisapargi teed on graniitsõelme teed ja jõepromenaad kahe silla vahel puidust. Kallasrajad 

on kaetud koorepuru või puiduhakkega. Selline teede hierarhia üles ehitus annab jalutajale 

pildi alade kujunduse ja kasutuse viisist. 

 

Aktiivsustsoonid ja hooajaline kasutus. Erineva kasutusintensiivsusega tsoonid paiknevad 

peatänavast kahel pool. Kõige aktiivsemat kasutus prognoosime AUDRU PEAMAJA 

lähiümbrusesse ja SPORDITSOONI, mis on ühendatud spordihoonega, 
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kultuurimaja/noortekeskusega ja kohvikuga. Nende tsoonide elu aktiviseerimisele aitaks 

kaasa kohviku loomine endisesse ambulatooriumi hoonesse.  

SÜNDMUSTE ALA kasutus on paratamatult hooajaline – suvel kontserdid, laadad ja muud 

rahvaüritused ning talvel jõulukuusk ja liuväli selle ümber. 

JÕEPROMENAADI kasutus on aktiivsem ilmselt perioodil kevad-suvi-sügis , kui on võimalik 

kasutada atraktsioone ja kui toimuvad pargi kontserdid.  

Park hakkab elama jalutuskäikude objektina ja kontserttegevuse puhul. Parki sissepääsu 

kohtadesse so sildade juurde ning lava piirkonda, tuleb üles panna pargi ajalugu tutvustavad 

materjalid ja viidad (vt planšett 4). 

 Meiepoolne ettepanek on parki paigaldada erksavärvilised modernsed konstruktsioonid, 

kuhu on võimalik tavaolukorras kinnitada kiikesid ja võrkkiikesid (vt planšett 4), kuid kui on 

pargikontsert, siis saab neid konstruktsioone kasutada ka pop-up (söögi)müügi punktidena. 

 

Valgustus 

Hästi valgustatud kohad peavad olema  

1. Peatänav ning selle algus- ja lõpp-punkt; 

2. Peaväljak ja Audru sümbol-laev-purskkaev, lipud; 

3. Mõisaansamblisse kuuluvad hooned ja sillad ning kirik; 

4. Laste mänguväljak ja skatepark, et neid ka pimedamal ajal oleks võimalik kasutada. 

5. Üksikobjektidena peab välja tooma kunstiobjektina maalitud alajaama hoone, kauni 

lava pargis, üksikud erksad konstruktsioonid pargis, puitpromenaadi paviljon ja paadisild. 
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MAASTIKUARHITEKTUURNE LAHENDUS 

Eesmärgiks on uute erineva miljööga elamusterohkete kohtade loomine ja olemasolevate 

elustamine. On pakutud välja lahendus, kuidas luua maastikuarhitektuursete võtetega 

kuvandid - 1.Esinduslik Audru; 2. Ajalooline Audru; 3. Looduslähedane Audru! 

Maastikuarhitektuurselt on Audru ümbrusel suur plaan ja Audrul väike plaan. 

Suur plaan on ümbritsev maastik – jõgi (saared), oja, paisjärv, meri, poldri ala, Valgerand, 

Audru golf. Väike plaan on identiteedi tugevdaja - mõisaansambel koos regulaarpargi ja 

vabakujundusliku pargiga. 

Jõgi on siinjuures ülioluline maastikuarhitektuurne element nii suures plaanis kui ka väikeses 

plaanis. Piki jõge avanevad suurejoonelised vaated erinevatele hoonetele ja sildadele.  

Võistlusala maastikuarhitektuurseks lähenemiseks on luua mitmeid suletud, poolavatud ja 

avatud alasid, kus on erinev miljöö. Luua elamusterohkeid roheruume! 

 

Esinduslik Audru 

Peaväljak on poolavatud ruum, mille miljöö tekitavad sahisevad kõrred ja maakivide grupid. 

Istuv inimene jääb kõrte varju, samas aga seisev inimene näeb neist üle, omab visuaalset 

sidet ning ülevaadet. Veemäng ja kõrte sahin annavad sellele alale jõemaastikku meenutava 

miljöö. 

Sündmuste ala on avatud ruum, mida perimetraalselt raamivad inimmõõtmelised 

arhitektoonid, mille taustaks on rohemassiiv. Arhitektoonideks on peaväljaku laste mänguala 

kiiged ja pergolad, kohvikuala piirav sirelihekk ja pergolad, puud ja taimed, mille ees on 

samuti inimmõõtmega suhestuvad pergola. Pergolad on selle ruumi piirajateks, pakkudes 

istumise võimalust, aga sündmuste puhul möbleeritakse nad müügilettidega ja neis saavad 

kas pop-up toitlustuspunktid või müügiletid. 

Kirsiaed on suletud varju ja jalutamise võimalust pakkuv haljasmassiiv, mis jagab projektala 

vertikaalses mõttes kaheks. Sinna on planeeritud Sahhalini kirsipuud, mis moodustavad 

fooni ja kõrrelisi ning püsiklina, mis lasevad peaväljakul mõjule pääseda ja ei sulge vaadet 

peatänaval liikujale. 

Projektalal on ka kohviku ala, mis on sirelipõõsaastega veidi varjatud, kui omab sidet nii 

peaväljaku, sündmuste ala kui ka sporditsooniga. 

Sporditsoon on kontaktis spordihoonega kuid omab sidet ka peaväljaku ja laste 

mänguväljaku ja sündmuste alaga. Omab otseteed kultuurimaja/noortekeskuse hoonega.  

Eelpoolkäsitletud roheruumid on käsitletavad esindusliku Audruna! 
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Ajalooline Audru 

Esindusliku Audruga liitub ajalooline Audru oma mõisapargiga. Mõisaansambel koos 

pargiga. Teede katend – graniitsõelmed. Arhitektuursed väikevormid kvaliteetsed aga 

minimalistlikud, samas ristkasutamist võimaldavad. Oluline on peahoonele sobiv funktsioon 

leida – meie nägemuses võiks see hoone sobida sotsiaal ja perekeskuse majaks. Hoone 

tagune regulaarpargi ala sobib privaatsemaks tegevusteks, samas peafassaad ja side 

pargiga annab hoone kasutajatele ka väärikust ja seltskonnas olemise tunnet . Esinduslikku 

Audrut ühendavad ajaloolise Audru pargiga sillad üle jõe. 

 

Looduslähedane Audru 

Jõgi. Selle ümbrusele rajatav kallasrada on ette nähtud looduslikust materjalist katend: 

koorepuru või puiduhake. Vee juurde juhivad puitterrassid. Teede äärde on paigaldatud 

lihtsaid, puidust spordi- ja mänguvahendeid. 
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ISTUTATAVA TAIMMATERJALI VALIK 

Projektis kasutatav taimmaterjal on vastupidav ja keskkonda sobiv. Palju on ette nähtud 

dekoratiivkõrrelisi. Värvi annavad püsiklina ja iisop ning laugud. Kevadekuulutajaks on 

Sahhalini kirsipuud ajaloolise tarbeaia nurgas. Pergolate kattena on kasutatud viinamarju. 
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INVENTARI JA VÄIKEVORMIDE LAHENDUS 

Peaväljakul kasutatud inventar (vt planšett 2) on metallist lillekonteinerid ja kahepoolsed 

istmed purskkaevu juures; metall kuubikujulised pergolad ja kahepoolsed seljatoega pingid 

laste mänguväljakul. Informatsiooni stendid kujutavad endast ka metallist rist-raame, milles 

ühele on paigaldatud informatsioon – Audru kaart, teadete tahvel vms ja teine on 

valgusallikas. Samasugused kuubikujulised pergolad on kasutusel ka sündmuste ala 

perimeetril. Tavaolukorras on neis erinevaid istumisevõimalusi loodud, kuid sündmuse puhul 

on neisse võimalik luua toitlustus või müügipunkte. Letid on teisaldatavad. Prügikastid on 

prügi sorteerimist võimaldavad. Skatepargi alal on müüri äärde on paigaldatud kõõlumise 

pingid Viimistlus - Metallosad on antratsiithallid RAL 7016 ja puitosad termotöödeldud saare 

puit. 

Pargi alal kasutatud inventar (vt planšett 4, skeem kallasrada) on erksavärvilised 

metallkonstruktsioonid, milles tavaolukorras on kinnitatud kiiged või võrkkiiged, kuid 

sündmuse puhul on neid võimalik pop-up teenindusaladeks kujundada. Lava juures on ka 

vedrudega maa külge kinnitatud puidust tasapinnad, mis võimaldavad istuda ja turnida. 

Metallosad antratsiithallid, puit naturaalne lehis . 

Jõepromenaadi väikevormid (vt planšett 4 skeem kallasrada) - puit tasapinnad, trepid ja 

paadisillad on naturaalsest lehisest. Viidad ja stendid pulbervärvitud antratsiithallid 1 cm 

paksusest lehtmetallist valmistatud. Informatsioon on sisse lõigatud või plaadile kinnitatud. 

Lastele mõeldud turnimise atraktsioonid on puidust. 
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TEGEVUSED AUDRUS 

Kuna endisesse laudahoonesse on kujunemas golfimängijate majutuskoht, siis oleks vajalik 

ka perekondadele peale golfi mängimise muid tegevusi pakkuda. Kuna ümbruses on ohtralt 

talli ja aidahooneid, siis on sobiv luua väikeloomade loomaaed, kus lapsed saaksid kitsi, 

jäneseid ja muid pisielukaid paitada. Sobiv on ponidega ratsutamise võimaluste loomine. 

Isegi hobuteraapia võimaluse pakkumine võiks päevakorda tulla. Põnev oleks rattamatkade 

korraldamine lähiümbrusesse. Tore oleks mõisaaegse miljöö loomine. 

Mitmed Euroopa mõisad pakuvad ka aiandusega tutvumise võimalust jms ja on selliste 

erinevate tegevuste pakkumisega oma mõisate külastusaega pikendanud kuni 6 tunnini. 

 

ESITATUD TÖÖ TUGEVUSED 

1. Etapiviisilise väljaehitamise võimalus.  

2. Tekkivad erineva miljööga, elamuste rohked kohad.  

Esinduslik Audru!  Ajalooline Audru!  Looduslähedane Audru!  

3. Meiepoolsed ruumilised sekkumised aitavad kaasa kogukonna kogunemisele! 

 Loome kogunemiseks kohti ja põhjuseid erinevatele vanusrühmadele. 

4. Esile on toodud Audru tugevused. 

AUDRU - PAIK KUS ON SISU JA KUS ON ELU! 
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Audru suurim maastikuline väärtus on Audru jõgi, Uruste oja ja paisjärv. Mõ-
jusam arhitektuuriline väärtus on Audru mõisa rohkete säilinud  kõrvalhoonete-
ga ansambel, koos sinna juurde kuuluva pargiga. 

Audru mõisa tekkeloos on  tähtsat rolli mänginud Audru jõgi.  Audru aleviku tek-
keloos omakorda on tähtsat rolli mänginud jõgi ning mõisaansambel ja park.

Jõgi, mõis ja park ning aleviku keskus on omavahel lahutamatult LÕIMUNUD. 
Samas elamupiirkonnad on hajali ja enamus neist paikneb keskuse mõttes teis-
el pool jõge. Võib öelda, et jõgi eraldab elanikke keskusest. Keskusesse pääseb 
üksnes üle sildade.

Audru mõisa park on kahe pargikujundusstiili sümbioos, mis on tänaseni aimat-
avad. Peahoone taga oli varem vanem regulaarne pargiosa, kus on tänaseni 
säilinud puude ridaistutusi ning puud kannavad pügamise jälgi. Hiljem on see 
pargiosa vabakujuliseks ümber planeeritud (vt Planšett 1, Ajalooline plaan aas-
tast 1908).

Mõis oma kõrvalhoonete ja pargiga on Audru aleviku keskusele tugeva, veel 
tänaseni tajutava, struktuuri loonud.

Võistlustöö eesmärgiks on liita Audru aleviku põhiväärtused  ühtseks ligitõmba-
vaks keskuseks, kuhu oleks igal kohalikel igal aastaajal ja iga ilmaga asja ning 
kuhu tuleksid meelsasti ka külalised.  Koht, mida soovitatakse teistelgi vaatama 
minna!

Audru mõisasüda 1908. aasta 
koopial G. Waldmanni 1881.a. 
mõisa üldplaanist
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pergolad liaanidega

pergolate all kiikumine             

skatepark

jalgrattahoidjad

purskkaev

kõõlumispink skateparki

makett infotahvlid

paadisild paviljon harilik iisop kastiklauk

sahhalini kirsipuu viinapuu Zilga püsiklina
valatud 
betoonplaat

betoonkivi 
Kartano

betoonkivi
Piano

multikumm pressrest puitlaudis lehis mastvalgusti Nest

alajaama graafika
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Audru – paik millel on sisu ja kus on elu!



LÕ
IM

VÄLJAK on tsoneeritud peaväljakuks, sündmuste alaks, kohvikualaks, kirsiaiaks ja sporditsooniks. 
Audru peatänav, väljak ja peamaja tuleb siduda küllaltki hajusalt paiknevate elurajoonidega. Enamus elust toimub 
teisel pool jõge. Pääs peatänavale ja peaväljakule toimub üle sildade. 

PEAVÄLJAK (vt planšett 2 ja 3). Audru peamaja ja Ringi tn vahele jääv peaväljak on kogu planeeringu tõmbe-
numbriks. 
See pikaks venitatud tsoon näeb välja nagu uus, erinevate funktsioonidega kujundatud jõgi, mis kulgeb peamaja  
kõrvalt, voolab üle tee ja suubub jõe promenaadi trepistikuna päris jõkke - Audru jõkke.
Peaväljaku jõe tsoonid on: 
- laste ja noore mänguväljaku tsoon
- purskkaevu tsoon: LAEVA PURSKKAEV on Audru peaväljaku aktsendiks - Audru sümboliks
- informatiivne tsoon peaväljaku autotee äärses osas
- jõepromenaadi tsoon: Peaväljaku ühe osa moodustab ka üle tee asuv jõepromenaadi algus

MÄNGUVÄLJAK

pink Jada           pink Nippon ebe

pink haljastuskonteineritega ringpink Jada

karusell multikummiga pallid - tasakaal

pesakiik supernova

PINGID

VÕISTLUSTÖÖ IDEEKS ON  

1. LUUA AUDRU PEATÄNAV  alates Pärnu -Tõstamaa tee ääres paiknevas  mõi-
sa magasiaidas toimivast poest kuni Valgeranna Golfikeskuse poole suunduva tee 
ääres paikneva ajaloolise mõisa karjalaudani, milles täna on Villa Bah. Peatänav  
on raamitud  mõisaaegse alleega ning on seetõttu emotsionaalselt    mõjuv ja 
meeldejääv

2. LUUA PEATÄNAVALE EMOTSIONAALSELT PINGESTATUD PALJUDE 
FUNKTSIOONIDEGA VÄLJAK  -  mis sunniks kohalikke sinna ikka ja jälle tulema 
ja möödasõitjaid peatuma ja uurim ... Mis toimub? 

M 1:250
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Jõepromenaadi algus on  seotud peaväljakuga.  Üleminek peaväljakult jõe äärde on teljeliselt orienteeritud ajaloolisele Audru mõisaparki juhtivale 
rippsillale. Meie poolt kujundatud jõepromenaadi lõik on seotud Audru peamaja  esise teedevõrguga. Mõlema tee teljele on paigutatud märgilise 
tähtsusega objekt. Paviljon ja trepistikuga paadisild. Neid ühendab puittee - jõe promenaad. Meie ettepanekuna võiks puitpromenaad jätkuda 
kuni AUDRU MÕISA PEAHOONE TELJEL PAIKNEVA SILLANI. Seega tekkiks kahte olemasolevat silda ühendav puittee, mis edasi liikudes 
jõekaldal  muutuks kallasrajaks. See võimaldaks teha jalutuskäigu mõisa pargis ja jõe promenaadil nii et vahepeal ei tekkiks vajadust liikuda auto 
teel või üle tee minna.

KALLASRADA

Jõe äärde on kujundatud väikse-
maid puitterrasse ja puidust objekte, 
mis oleks lastele põnevust tekitavad.    
Elamurajooni paremaks sidumiseks 
projekteeritava jõepromenaadi ja  
keskväljakuga teeme ettepaneku 
teha veel üks kergsild (VT planšett 1. 
Skeem ettepanekud). Siis on sildadel 
optimaalne vahe ning need võimal-
davad nii otseliikumist kui ka jalutaja-
tel/sportijatel ringide tegemist.  

Väga oluline on jõe kallastel läbi viia 
kujundusraied, sest kohati pole vett 
nähagi. Vesi on maastikule elu toov 
element ja seda tuleb eksponeeri-
da…..

PROMENAAD  JA PAADISILD

vedrudega plaadid - tasakaal

viidadinfotahvlid 
installatsioonid võrkiidedele pop-
up (söögi) müügipunktid

M 1:250

ronimne ja tasakaal

Tõstamaa tee poole suunduva silla alt alguse saa-
va kallasraja katendiks võiks olla koorepuru või              
hakkepuit. 

VIIDAD JA INFOTAHVLID
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