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Visioonivõistluse eesmärk

Pärnu rannaala visioonivõistluse eesmärgi 
võtmesõnadeks on ühendamine, ühtlustamine, 
hajutamine ning innoveerimine. Võistlusalale 
jäävad eriolemuslikud alad liidetakse 
funktsionaalseks tervikuks läbi atraktsioonide 
ja kujunduspõhimõtete. Uide pakub lahenduse, 

mis arvestab esteetiliste, kultuuriliste ja 
loodusväärtustega, erinevate sihtgruppide 
vajadustega, kasutuskoormuste kõikumistega, 
aastaaegadega ning on stiililiselt kohalikust 
keskkonnast inspireeritud.

Koha iseloomustus

Rannaala on jaotatud kolmeks tsooniks: 
rannaspordiala; alakasutatud ja vaikne 
looduskaitse all olev Naisteranna sihtkaitsevöönd 
ja Rannapargi ala, kõrge kasutuskoormusega 
ajaloolise Rannakohviku ümbrus, mis on kõige 
paremini ligipääsetav ning tegevusterohke. 
Puudub rannaala ja -parki ühtselt siduv tee.

Ajaloolise Rannakohviku ümbrusesse on 
koondunud enamik hooajalisi ettevõtteid, 
teenuseid ja külastajaid. Kagusse jääval 
rannaspordialal harrastatakse aktiivselt lohe- 
ja purjelaua surfi. Naisteranna ala on aktiivses 

kasutuses. Juurdepääsude puudumine ja 
naisteranna asukoht piirab liikumist mööda 
mereäärt muulideni ja tagasi. Pärnu rannaniidu 
looduskaitseala jääb ajaloolise Rannapargi ja 
naisteranna vahele. Kaitseväärtusi tutvustava 
tõstetud loodusraja puudumise tõttu on 
loodukaitseala külastajatele kättesaamatu. 
Rannapark on tiheda teedevõrguga park, mis on 
igapäevaselt kasutuses tervisespordi ja jalutamise 
sihtkohana. Ühenduse puudumisel merega ei ole 
mere kohalolu tajutav. 

Rannaalade eristumine



Pärnu rannaala on oluline loodusväärtuste 
poolest. Pärnu rannaniidu looduskaitsealal 
paiknevad kaitsealused liivased ja mudased 
pagurannad, rannikulõukad, rannaniidud ja 
roostikud, valged ja hallid luited. Alal olevad 
sonnid kätkevad haruldasi kooslusi ning on 
pesitsuskohaks lindudele.

    

Kontseptsioon

Rannaala lahendus toetub loodusväärtustele 
ning inspireerub neist. Luidete kuju - lõikel ja 
plaanil, hallid ja valged luited, roostik ja kõrrelised, 
loogeline rannajoon - see kõik vormib uue terviku 
maastikuarhitektuurseid elemente ja rannaala 
ruumilahendusi. Oluline on tutvustada ja muuta 
tuttavamaks loodusväärtusi neid rikkumata ning 
seda tehes pakkuda rannaäärsete luidete vahel 
privaatset ja looduslähedast puhkekeskkonda 
ja rajades loodusväärtusi tutvustava loodus- ja 
luiteraja. 

Loodusvormidest tulenevat kontseptsiooni 
annab edasi loogeline promenaad läbi rannaala, 
orgaaniline elementide paiknemine ning 
väikevormide disain - nõtked kõrreliste ja luidete 
vormid.



Ajaloost lähtumine

Uus lahendus näeb ette ajaloolise kuurorti 
rannamiljöö säilitamise. Oluline on taastada neid 
elemente, mis loovad ühendusi mere ja inimese 
vahel. 

Kasutuse hajutamine 

Võrreldes varasemaga on rannapiirkonna 
kasutustihedus Rannakohviku juurest hajutatud 
laiali üle terve ala. Ühe keskuse asemel on 
kogu ala täiendatud uute sõlmpunktide ning 
funktsioonidega. 

Looduskeskkonna väärtustamine 

Visioon tõstab esile ja tutvustab kohalike ja 
kaitstavate elukeskkondade taimestikku ja 
linnustikku. 

Aktiivse ja rahuliku õhkkonna loome

Alal leiavad oma koha nii inimesed, kes 
otsivad rannamelu, kui ka need, kes ihkavad 
looduslähedast rahu. 

Lahenduse põhimõtted

Ruumi ühendamine 

Promenaad loob läbiva ühenduse Pärnu Jahtklubist 
Surfiklubini. Promenaadi laiendamisega on 
võimaldatud erinevate kasutajagruppide mugav 
liiklemine. 

Mere läheduse rakendamine 

Merele luuakse uued ligipääsud purrete ja luiteraja 
näol. Purretel on mitmekesised funktsioonid, 
mis muudavad kogu rannaala kui tervikut 
aktiivsemaks.  

Uued funktsioonid

Funktsioonid on kategoriseeritud viide teemagruppi, 
et hoomata ala mitmekülgseid kasutusvõimalusi. 
Uued funktsioonid võimaldavad ala kasutada 
selle täie potentsiaalini aastaringselt.

Kasutustiheduse hajumine

Rannafunktsioonide merele laienemine



Lahenduse põhimõtted

Juurdepääsetavus

Luuakse rohkem juurdepääse erinevatele 
rannaaladele, erilise tähelepanuga aladele, mis 
olid eelnevalt halvasti ühendatud.   Rakendatakse 
universaaldisaini põhimõtteid. 

Suurürituste korraldamise võimaldamine

Rannaala säilitab oma potentsiaali suurürituste 
korraldamiseks. Kogu väljapakutav väliinventar on 
teisaldatav. Suurürituste korral tagab laiendatud 
promenaad parema ligipääsu kogu rannaalale ka 
mootorsõidukitele.

Liikluslahendus

Parkimine paigutatakse tänava äärde, vältimaks 
parklamassiivide tekkimist pargi lähistele. 
Promenaadil on ratturid eraldatud jalakäijatest. 
Igas sõlmpunktis on rattaparkla. 

Rannaalal liikumine



Väikevormid

Väikevormid on inspireeritud mereranna 
vormidest. Kumeratest luidetest ning neil 
kasvavast rannataimestikust. 
Materjalideks on naturaalsetes toonides puit ja 
hele metall. 

Rannainventar on paiguti koondatud 
funktsionaalsetesse kobaratesse, koondades 
riietuskabiine, välidušše ning muud rannal 
tarvilikku. 

Heledast metallist on valgustid, infopostid, 
joogiveekohad ning rattahoidjad. Vormilt on need 
lihtsad ning nõtked. Infopostid on mõnevõrra 
toekamad, paistmaks silma ka eemalt. Postidel 

on graafiline rannaala plaan koos infoga, kui 
kaugel eri paigad ajaliselt asuvad. Infopostidega 
sarnase vormiga on võimalik lahendada ka rannas 
paiknevad turvatelefonid.

Pikkade istepinkide looklev vorm tuleneb 
luitemustritest, mis sümmeetriliselt kasvavad 
ning kahanevad. Mustri põhimõttel moodustuvad 
istumispinnad, seljatoed ja eri istumissuunad. 

Luite-lebopingid on multifunktsionaalsed vormid, 
mis suuruse ja kuju tõttu võimaldavad nii istumist, 
peesitamist kui ka mänglevamaid tegevusi. 
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Pärnu rannaala visioonivõistlus

uide
Luide on ühendushetk maa ja mere vahel. 
Tuule ja kõrte vahel. Liivaterade ja soolaste 
veepritsmete vahel. Need momendid loovad 
omavahel ruumi, mis on nii embav ja soe kui ka 
kalk ja kõle. Just see dünaamika teeb rannast 
südamelähedase koha, mis on iga inimese 
jaoks omamoodi. 

Pärnu rand kätkeb endas väga eriilmelisi 
alasid. Seal leiavad oma koha inimesed, kellele 
meeldivad ranna- ja kohvikumelu kuumas 

päikeses, kes eelistavad läheneda päikesele 
naturaalsemalt küljelt, keda inspireerivad 
joostes mööda vuhisev tuul või laintel lennata 
ning kellele pigem istub vaikselt uidata mööda 
varjulisi pargiteid. Peale selle leiavad ka oma 
koha haruldased linnud ja taimeliigid koos 
rannalehmadega ning kuurortlinna hoonetega. 
Pärnu rannaala mitmekülgsus on selle väärtus, 
millest inspireeruda. 

Vaade 1. Loodusrannale, linnuvaatlustornile ning luite- ja loodusrajale

Joonis 1. Rannalooduse vormid

Joonis 2. Funktsiooni kategooriate skeem 

AVASTAMISEKS
TARVILIK
VEDELEMISEKS
TEENUSED
LIIKUMISEKS

Joonis 3. Õhkkonna skeem 

RAHU

MELU

Vaade 2. Rannapargist kultuuriteele



Vaade 3. Promenaadilt rannale

Joonis 4. Kasutustiheduse hajumine

Joonis 5. Promenaadi kujunemine

Joonis 6. Ühendusete loomine merega

Joonis 7. Juurdepääsude lisamine

Vaade 4. Promenaadilt rannale 



Tarvilik
Rannahoone
Rannapaviljon
Pargipaviljon
Laudistee
Piknikulauad
Ra�ahoidjad
Joogivesi
Pakihoid
Tuale� ja dušš
Rannadušš
Riietuskabiin
Turvatelefon

1
2
3

Liikumiseks
Promenaad
Spordihoone
Veespordi ala
Universaalne purre
Mänguline purre
Välisport
Välijõusaal
Mänguala
Rulapark
Shared space tee
Koerte park

1

2
3

Vedelemiseks
Saun
Rannapaviljon
Varjusaared
Võrkkiiged 

Teenused
Kohvikupurre
Müügikioskid
Väliturg/parkla

Avastamiseks
Loodusrada
Luiterada
Kultuurirada
Linnuvaatlustorn
Üritustepaviljon
Rannaraamatukogu

1
2
3

Joonis 8. Funktsiooniskeem 

Illustratsioon 1. Kõrrevormidest inspireeritud infopostid, valgustid, veevõtukohad, rattahoidjad, mänguväljakud

Illustratsioon 2. Luitevormidest inspireeritud pingid

Illustratsioon 3. Luitevormidest inspireeritud lebopingid, riietuskabiinid ja paviljonid
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