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Pėsčiųjų tako užbaigimas

 
Pagrindinė idėja- ne tik sutvarkyti teritoriją, bet ir paversti ją traukos centru miestiečiams ir turistams. Paplūdimys be papildomų funkcijų negali ištisus metus tarnauti miestui. Multifunkcinis objektas, 
restoranas ir šalia pėsčiųjų ir dviračių alėjos dėstomi paviljonai gali sumažinti teritorijos įgyvendinimo savikainą. Linijinė schema netrukdo vystyti teritoriją šiaurės kryptimi. Pėsčiųjų ir dviračių alėja priartina 
žmones prie jūros, tarnauja kaip elementas, apsaugantis kopas nuo jūros poveikio.

Teritorija komponuojama linijiniu principu, pagrindiniai funkciniai ryšiai dėstomi šiaurės kryptimi. Esamo gyvenamojo kvartalo tąsoje esančios gatvės formuoja pirminį ryšių tinklą, gaunami segmentai 
dalinami smulkesniu tinklu, kuriame kuriama ažūrinė multifunkcinio pastato ir parko struktūra. Esamas gyvenamasis kvartalas baigiamas formuoti kontūruojančia gatve. Šia gatve leidžiamas privažiavimas 
prie parko miestiečiams visuomeniniu ir nuosavu transportu. Išilgai gatvės sprendžiamas automobilių parkavimas. Tokiu būdu nereikia konkrečios teritorijos paskirti automobilių stovėjimo aikštelei. Nuo 
esamų gyvenamųjų kvartalų gatvė atskiriama buferine želdinų juosta- parko tąsa.

Multifunkcinis pastatas (galėtų būti vokiečių krašto istorijos centras, media centras, fonoteka, videoteka ir pan.) ir restoranas formuoja naują lokalų Melnragės centrą. Tai  leidžia teritorijai išlikti traukos 
centru ir žiemą, pėsčiųjų alėja su pliažo paviljonais, taip pat atsitraukiama nuo uosto infrastruktūros ir triukšmo.

Baterijas siūloma eksponuoti dalį jų atveriant ir parodant lankytojams pjūvyje. Baterijose siūloma įrengti nedidelę interaktyvią ekspoziciją, pasakojančią apie tiesioginę baterijų funkciją, baterijos istoriją.  
Baterijų erdves ir erdves tarp jų panaudoti ne tiesioginei muziejinei funkcijai, bet panaudoti bendroms ekspozicijos su multifunkciniu pastatu, pvz. galerijai, filmų rodymams ir pan. Baterijų konkstrukcijas 
techniškai sutvirtinti sunku, todėl siūloma suformuoti statinius- platformas, kurios leistų toliau deformuotis baterijoms ir leistų patogiai prieiti prie jų.

Prieplauka formuojama pusiau uždaro kontūro, su pantonais, taip sumažinant valčių supimą. Šalia prieplaukos dėstoma ir maudykla pliažo lankytojams.

Ištisai pėsčiųjų alėjos numatomas krantinės tipo, kai kur pereinantis į pandusus kranto sutvirtinimas.

Teritorijoje formuojamas parkas, į kurį kartu su takų sistema integruojami multifunkcinis pastatas ir restoranas. Gatvės su lygiagrečiu automobilių parkavimu dalina parką į dvi dalis.

Pėsčiųjų takas užbaigiamas valčių prieplaukos ir maudyklos lieptais jūroje.

TERITORIJOS NUO AUDROS GATVES TESINIO IKI JUROS, PRIE BUVUSIU KARINIU OBJEKTU (ANTROJO PASAULINIO KARO VOKIECIU BATERIJOS) MELNRAGES PAJURYJE, IKI KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO TERITORIJOS PRIE ŠIAURINIO MOLO, KLAIPEDOJE,
ERDVINES KONCEPCIJOS PARENGIMO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS 
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