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Mõtted 



reljeef&vesi 

isikupära 

dünaamika 

struktuur 

väärtused&lähtekohad 



loodus vs/& arhitektuur 

nähtav vs nähtamatu 

klaas ja metall 

“metsik loodus” 

väärtused&lähtekohad 



Arkaadia 

fermee ornee 

karjuseidüll 

pitoresksus 

väärtused&lähtekohad 



...peopesal 
puudused&probleemid 

puuduvad visuaalsed ankrud 

puuduvad huvipunktid, tähendused 

olemasolev kujundus ei toeta maastikku 

liigne avatus - privaatsuse puudumine 



loodus vs /& arhitektuur 

http://blakerobinsonphotography.files.wordpress.com 

http://architectsandartisans.com/index.php/2011/06/tuning-up-the-color-at-the-glass-house/ 

genius loci 

inspiratsioon philip johnson – glass house  



kontseptsioon 
vaated 

• säilitada reljeefi vaateline liigendatus 

• säilitada (suurendada) maastiku “kontrollitud” 

loodseilmelisust  luues kontrasti arhitektuuriga 
– erineva hooldustihedusega alad 

– kvaliteetsed ja eristuvad arhitektuursed väikevormid 

• säilitada avaruse tunne, kui vähendada avatust 
– tuulekoridoride vähendamine 

– rohkem privaatseid kohti 

– orkestreeritud vaated 

• suurendada maastiku liigendatust, luues mõtestatud 

maastikuruumid, mis on seotud vaate ja juhtidee 

(funktsiooniga) 

• haarata vaadetesse kaasa ka otseselt pargialalt 

väljapoole jäävad alad – “lõputu” esteetilise maastiku 

jätkumise idee 

• säilitada kujutlus moodsast fermee ornee’st 



kontseptsioon 
vaated 

vaatefookused: 

- eristuvad, ilmestavad 

- kontsenreeruvad olulilsele 
- annavad suuna ja mõtte 



maastikuruumid; liikumine maastikuruumide vahel 

mõtestatud maastikuruumid: 
- ruumiline struktuur 

- sihtkohad 

kontseptsioon 



visioon 
tsura talu maastik 



tsura talu maastik 

visioon 



visioon 

vaatefookused: 

- mõtestavad 

- annavad suuna 
 

vaatefookused: 

- maastikul eristuvad istutused 

- sillad ja platvormid 

- arhitektuursed väikevormid 

üldlahendus 

varemed 

metsik pergola 

taevatrepp 

karjasemaja 

saaretempel 

üksiolemise tempel 

golfipaviljon 

tuleplats 

mehe hiis 

naise  hiis 

supelpaviljon 



visioon 
“looduslik”... 

looduslikud vaatefookused: 

- puuderingid 

- puugrupid 
- üksikpuud 

- künkad 



visioon 
arhitektuurne... 



visioon 
paviljonid, templid... 



visioon 
sillad ja platvormid 



visioon 
elamu ümbrus 

privaatsemad alad 



visioon 
maastik 



variant 1: betoon&klaas range, sümmeetriline 

visioon 

golfipaviljon 



variant 1: betoon&klaas range, geomeetriline 

visioon 

tuleplats 



variant 1: betoon&klaas vaba 

visioon 

saaretempel 



variant 2: metall (must) &puit 

visioon 

saaretempel 



variant 2: metall (punane) &puit 

visioon 

taevatrepp 



variant 3: metall (punane) 

visioon 

metsik pergola 



variant 4: metall (must) 

visioon 

supelpaviljon 



teepaviljon 

variant 4: metall (must; metallik) 

visioon 



elamu ümbruse reljeef 

visioon 



platvormid, sillad 

visioon 



platvormid, sillad 

visioon 



platvormid, sillad 

visioon 



www.artes.ee 


