
Ruumielementide kollaaž

Autori fotod

Huviala kaardistus

1:25 000

1:100 000
Pärnu jõe asend Eestis

Pakun välja võimaluse, 
kuidas tunnetuslikumalt 
tegeleda maapiirkondadega, 
kus on hoopis teistsugused
ruumiloomeajendid kui 
linnas. Selmet Eestisse 
ehitada 100 keskväljakut, 
peaksime äkki ehitama 100
“äärekohta” Paljud 
magistritöös puudutatud 
teemad on teiste erialade
ekspertiis, ning nende 
teadmiste ühendajana ja 
potentsiaali avajana näengi 
arhitekti ja magistritöö rolli
perifeeriasse planeerimisel.

TOE LOOMINE MAASTIKELE, HOONETELE JA KOGUKONDADELE
   TEGUTSEMINE PÄRNU JÕE KESKJOOKSUL

Kohad, millega ma tegelen, on maastik. Ja projektid on instrumendid, mis seda 
maastikku avavad, sellele reageerivad ja aitavad inimestel seda kasutada.

1. ja 2.

             Laura Linsi
Juhendajad: Roland Reemaa

RUUBEN-JAAN REKKOR
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Vundamendiplaan

Lõiked Kavasoost

1:100

1:5000

1:1000

Olukorda selgitavad fotod

ALUSE PANEMINE PARANEMISELE

 Pingestatud keha seisab.

5. ja 6.

Suurim kraav, mis kuivendab
kõige suuremat ja aktiivsemat ala
kaevandustegevusest.

Kaevandusest kagus jookseb
Pärnu jõgi. Kraavid suubuvad kõik
lõpuks siia.

Kaevandusega seotud hoonestus-
sõidukite kuurid ja valvuriputka.
Elektriühendus olemas.

Ehitatava hoone asukoht

Ala läbistav autotee tagab
hea ligipääsu tehnikale ja
külastajatele. Eraldab metsastunud soo-alasid

kaevandusest.

Tulekahju tarbeks kasutatavad veevõtukohad
on suurepärane jäätmaa - nad pakuvad 
elukohti kiilidele, konnadele ja teatud lindudele.

“Peco” kaevandusmeetodit kasutades tekkinud
reserv-turbavallid, mida saab kasutada kraavitäiteks,
maa tasandamiseks ja paisude tugevdamiseks.

Praegu kuni 3m kõrgem ja tihedalt kraavitatud ala
,kus vee-süsteem ei saa taastuda. Olenevalt tööde
teostusest, tuleb suuremal või vähemal määral siiski
tasandada maa. 

Sekundaarne suur kraav, mis 
samuti kuivendab suurt maa-ala.

Taastatava ala osaline kasutamine
energiavõsa kasvatamiseks,
et tagada hoone iseseisev 
kütmine.

Hooldamata kraavid, mis on
eri mahtudes täis kasvanud, kuid
mida pole ette nähtud maha raiduda.
Pinnasega täita avatud alad.

Peakraav
Pärnu jõgi

Olemasolev hoonestus

Lisaks kraavide sulgemisele pinnasega
tuleb teha iga 30cm maapinna langemise
kohta spetsiaalne pais. 

Rajatavad paisud
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Autotee

Sissepääs alale

Puistunud kraavid

Iseseisvalt ja osaliselt
taastunud soo. Veeringlus
külluslik ning tuvastatavad
soole iseloomulikud taimed.

Taastunud soo

Energiavõsa

Piirkraavid

Veevõtukohad

Märg ja madal

Suur kraav

Asendi-aksonomeetria
LIDAR-andmestik
andmete allikas:Maa-amet N
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Kasutatavad turbavallid

Aktiivne kaevandamine kuni 2033

Veesüsteemi osalist stabiliseerumist 
saab tuvastada olemasolevate “lompide” 
juures. Neid ümbritseb taastuv sootai-
mestik, ning tegu on sümbioosiga, sest 
just taimed ja kinnikasvavad kraavid  
aeglustavad vee liikumist piisavalt.
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Autori foto: Kavasoo turbakaevanduse Kirde-osa
tüüpiline kraav sügisel.

Autori foto: Kavasoo turbakaevanduse Kirde-osa
piirkraav sügisel.

Autori foto: Kavasoo turbakaevanduse vaade alale
sissepääsust talvel.

Autori foto: Puidujääkide kuhi soo lõuna-osas talvel.

Autori foto: Püstine pehkinud puu, mis on erinevatele
liikidele vajalik nähtus metsas.

Autori foto: Lähedal asuvas mahajäetud kaevanduses
märgatud esimesed taastuvad sootaimed - tarnalised.

Foto autor Salm, J.O. : Kopaga tehtavad maatööd,
tihti siiski rasketehnikat kasutada ei saa.

Foto autor Salm, J.O. : Talgulised rajamas käsipaisu 
Laukasoos.

Foto autor Remm, L. : Kraav Laukasoo loodeosas 
enne taastamist

Foto autor Torp, T. : Tiikide teke ja kiilide tagasitulek
Laukasoo loodeosas.
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Mineraalkiht

Vineerplaadid ülekattega, tagavad lisa maapinnastabiilsust

Tambitud turvas

Hästilagunenud turvas

Vähelagunenud turvas

Olemasolev kruusatee

Raudbetoonist plaatvundament

Maakivid

Raudbetoon

I-tala 300mm x 400mm

Torni pingestus-tross

Raudbetoonpaneelid 4tk

Hakkepuidukott

Kivivill

N

1.100



Vundeerimise protsess

Maja plaan

1:100

7. ja 8. ja 9. ja 10.

N

Kuur

Avatud stuudio
Köök

47m2

Hakkepuidutorn14m2

Tehno
10m2Puidutöökoda41m2

Savitöökoda39m2

Saapapesu ruum

Garderoob14m2

Glasuurimistuba
KilnVäliklass58m2

Sisehoov42m2

M
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 looduskaitse kuu “Püsiv
 ja muutuv eesti looduses”
 8.IV-5.VI

 telliste ja pilliroo
 ettevalmistused
 1.V-31.V

  riigimetsa raierahu
  15.IV-24.VI

puude istutamise nädal - 
juhendaja Tõnis Parve  
9.V-15.V

 TalTech koostöö päevad
 Särghauga uuringu-
 tulemuste esitlus
17.V-19.V

loeng “Mesilastele mõeldud   
telliste tootmine ja mõju 
taastuvale keskkonnale”

puudematk ja 
korvipunumise töötuba

puudematk ja 
korvipunumise töötuba

EKA ehituspraktika ja 
savistuudio
15-17.VI

ajutine kultuurisünd-
muste ala kavasool 
6-11.VI

kavasoo lisaruumide 
ehitus
27.VI-1.VII

kohaliku veini ja siidri 
degusteerimispäev

viljapuude pookimine 
ja saagi korjamine
24.VI-20.VII

puudematk ja 
korvipunumise töötuba

 LIFE avatud uste päev

 Sauga jõe puhastus-
 talgud

 maailma keskkonnapäev

    KOV
    (Põhja-Pärnumaa)

INSTITUTSIOONID

EKA

TalTech

ELF

Keskkonnaministeerium
Kultuuriministeerium

KURGJA

TÖÖSTUS

CUSTODIANS

MENTORS

VOLUNTEERS

Noortekeskus
Koolid

Kaitseliit

Vändra kultuurimaja

Tarbijad/nautlejad

Eriala inimesed

Ettevõtjad
AS JIFFY

MEIEREI
RAJAD

Mesilased

POTTERY

PuutööstusPõllumajandus

Puuvilja 
kasvatus

TURISM

Noored Vanad

PÜSIELANIKUD

CULTURAL TOURIST

SPORT TOURIST

NATURE TOURIST

Lõige uue ja vana metsa kohtumisest

            1:5

Manifesteerunud kalender Mai/Juuni
1:1

Pikkade protsesside illustratsioon

Lõige istutamistalgutest

1:250

Uue sotsiaalse kehandi osapooled,
mida seovad tutvustatavad projektid

INIMESTE JA MAASTIKE PÕIMUMINE

Mulje, et Eesti metsad on ürgsed on suures osas petlik.

3. ja 4.



Maketifotod ehitamisprotsessidest

1:20

Vaade läänest

Maakivide umbmäärane paigaldus Talla ja posti valamine

Raudbetoon-paneelide tõstmine

Markeerimine

Metalltalade paigaldus

Nurgakivi panek

Osa poste kaevatakse kraavi külje sisse

Kergkonstruktsiooni ehitamine

Aksonomeetria edelast

Käeline tegevus ja loomega tegelemine 
tagab ka inimliku tasakaalu suurtes ja 

pikaajalistes protsessides.

Kui  t ing imused muutuvad,  va jadused muutuvad, 
s i i s  ma ja  põh i-põh i  funkts ioon – o l la  kork 
taas tuva le  veesüsteemi le  – e i  muutu.  I seg i  ku i  ta 
laguneb ära  ja  keeg i  teda  e i  kasuta,  s i i s  tema vare 
on  end ise l t  suut l ik  kä i tuma püs iva  tak is ta jana. 
Olukordade omavahel ine  lahknevus,  naturaa lse 
ja  moonutatu  vahe l  on  ha ju ta tud.  Maja  asetseb 
tee  pea l  ja  a l les  hakkepu idutorn i  por taa l i s t  läb i 
minek  avab in imese le  tä ie l iku l t  Kavasoo.

887766

55

44332211

A TEGEMINE 



C-C

Lõige A-A
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ASJAD MUUTUVAD

11. ja 12.
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Veekahjustusteta puitkonstruktsioon säilib

Betoonpostiduššid ja esmavajadused.

Liigselt kahjustatud seinad ja katus lükatakse ümber.Olukord praegu. Seinad ja raudbetoonist iseloomulik põrand kasutatavad.Tühi torn.

Põrandapind tasandatakse tihekruusaga ja mullaga. Kiht on piisavalt paks, et taimed saavad kasvada.

Olemasolevad tellisseinad tasandatakse uue tellisekihiga, kuhu saab kinnitada seintele “mütsikesed”

Heinapallide kasutamine, et ruum saaks püsida muutlik. Liigutatavad tarpid pingestustrossidel.

Sauna ja torni vaade


