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ÜHISTRANSPORDI PÄRNU KESKTERMINALI ARHITEKTUURIVÕISTLUS

PLANEERITAVA KINNISTU JA SELLELE KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGU LÜHIKIRJELDUS
Antud ideekavandiga antakse eskiislahendus Pärnu linnas Pikk tänav 13 kinnistule planeeritava uue
bussiterminali projekteerimiseks. Kinnistu paikneb Pärnu linna südames Pika ja Ringi ning Pika ja Aia
tänavate ristmike vahelisel alal, mida võib julgelt pidada linna üheks elavaima liiklusega piirkonnaks.
Mõneti võib kinnistut pidada justkui piiriks kahe linnaosa vahel. Kinnistust põhjasuunal, teisel pool
Pikka tänavat, paikneb kiiresti arenev jõeäärne kaubandus- ja ärihoonete piirkond ning kinnistu
lõunaservast saab alguse Pärnu vanalinn, mis koos rannaalaga on kindlasti Pärnu üks olulisemaid
tõmbenumbreid.
Antud hetkel paiknevad kinnistu lõunaservas bussijaama teenindavad abihooned ja kioskid, mis uue
kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on planeeritud suuremas osas likvideerida. Uus bussijaama
hoone on planeeritud kinnistu põhjaserva, mis eraldab saabuvate/väljuvate busside ala visuaalselt
Pikast tänavast, luues seal seeläbi oluliselt esinduslikuma ja tihedama linnaruumi.
Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule lubatud püstitada kuni 14 m kõrgune hoone, mille
perimeetri kõigile külgedele on lubatud rajada ka varikatuseid kogu hoonestusala ulatuses.
OLULISEMAD LIIKUMIS JA VAATESIHID KINNISTU LÄHIÜMBRUSES
Tulenevalt eelpool kirjeldatud asukohast linnaruumis on kinnistu arhitekti jaoks üsnagi keerukas,
kuid samas põnev väljakutse. Omades lähenemissuundi kõigist kinnistu servadest ning olles seeläbi
vaadeldav kogu perimeetri ulatuses, loob see arhitektuursest lähtepunktist justkui ideaalsed
tingimused skulpturaalse mahu tekkeks, mida aga teisest küljest koheselt raamivad kinnistu enda
piiratud ehitusala ja hoone funktsioonaalsetest ning logistilistest vajadustest tulenevad eripärad.
POTENTSIAALSED LINNARUUMILISED ARENGUD
Olgugi, et oluliseimaks sõlmpunktiks on praegusel hetkel küll Pika ja Ringi tänava ristmik, ei saa
perspektiivselt kuidagi alahinnata Pika ning Aia tänava ristmikku ning selle kasutusaktiivsust.
Kehtiv detailplaneering näeb ette Aia tn. läbimurde Pärnu jõe suunal, võimalusega kavandada Aia
tänavalt Ülejõele, Raba tänavale uus sild. Niisugusel juhul on Aia tänavast saamas üks linna
peasissepääsudest. Samuti kavandatakse planeeritavast bussijaamast ida poole, Aia ja Pika tänava
ristmikule uut „riigimaja“.
Lisaks peetakse kehtiva detailplaneeringu kohaselt oluliseks, et linnaruumis oleks tajutav piirkonna
raudteeajaloost tulenev struktuur. Sellest tulenevalt on planeeringus kergliiklusteena markeeritud
endine raudtee siht, mis saab alguse Pika ja Ringi tänava ristmikult ning mis kulgeb Laia tänavani, mis
omakorda jällegi kasvatab perspektiivselt piirkonna aktiivsust.
Uued äri- ja eluhooned on detailplaneeringu kohaselt planeeritud ka Pika (Pikk 12) ja Aia tänava
äärde, mis jällegi kasvatab sealset linnaruumi kasutavate inimeste hulka.
Aktiivsuse keset tõstab ka linnaliinibusside bussipeatuse säilitamine otse planeeritava uue bussijaama
hoone ees Pikal tänaval.

ARHITEKTUURNE IDEE
Püüdes kõiki eelnevaid nüansse arvesse võtta on ideekavandiga püütud luua hoone, mis oleks
skulpturaalne, kuid samas funktsionaalne ja esinduslik ning mis arvestaks funktsiooni enda olemuse
ja eripäradega.
Antud ideekavandiga planeeritav bussijaama hoone arvestab linnaruumi jõujoontega (nii
vertikaalsetega kui horisontaalsetega) ning seeläbi loob tiheda, kuid samas läbimõeldud linnaruumi.
Peafassaadi (Pika tänava poolne külg) kaarjas vorm juhib inimesed bussijaama peaukse suunas
lubades lisaruumi mugavamaks liikumiseks ning kõrghaljastuse istutamiseks. Peasissepääs on selgelt
äratuntav. Suur varikatus markeerib nii sissepääsu kui ka linnaliinide Pika tänava bussipeatust.
Lisaks on universaalselt ja kutsuvalt tagatud sissepääsud kõikidest teistest hoone külgedest lubades
erinevatel funktsioonidel üksteisest sõltumatult toimida.
Hoone põhimaht koos varikatustega hoone perimeetris moodustab ühtse tervikliku esindusliku
skulpturaalselt arusaadava Pärnu bussijaama hoonemahu.

FUNKTSIONAALNE IDEE
Nagu eelnevalt mainitud, siis on hoone vormiga seotud funktsionaalsus - eelkõige sissepääsud
hoonesse, mis tulenevad asukohast, liikumissuundadest ning ruumiprogrammist.
Hoone siseselt on ruumiprogramm paigutatud selliselt, et erinevad funktsioonid saavad teineteisest
sõltumatult toimetada.
Olgu selleks kohvik, pakiautomaadid, avalik tualett, ootesaal või teisel korrusel paiknevad
teenindusruumid, administratiivruumid, puhke- ja olmeruumid.
Suuresti on hoone jaotatud tinglikult kaheks – läbi kahekorruse paiknev avar multifunktsionaalne
lõunapoolne ootesaal ning I-punkt vaatega otse maaliinide bussipeatustele ning põhjapoolne
ootesaali toetav plokk (mis nagu öeldud, saab ootesaalist ka sõltumatult töötada).
Põhjapoole esimesele korrusel jäävad kohvik, kioskid, pagasihoiu kapid koos saatmise teenindusala
ning selle laoga ja piletitemüük. Samuti leiab esimeselt korruselt avalikud tualettruumid ning ema ja
lapse ruumi. Teisele korrusele jäävad erinevad administratiiv ning klienditeeninduse ruumid. Lisaks
töötajate ja bussijuhtide olmeruumid ja puhkeruumid. Teisel korrusel paiknevad ka vajalikud laod.
Kuna hoone kõrgus on piisav, siis kolmandal korrusel paikneksid ventilatsiooni- ja jahutusagregaadid.
Vajadusel on võimalik osad teise korruse funktsioonid laiendada ka kolmandale korrusele. Kuid kuna
arhitektuurivõistluse lähteülesande ruumiprogramm on selle kohaselt üsna lahtine, siis antud
svõisltustööga eraldi kolmandat korrust planšettidel välja ei ole toodud.

FASSAADI VIIMISTLUSMATERJALID
Hoone Pika tänava poolses fassaadil on kasutatud prinditud mustriga klaasi. Muster lahendatakse
selliselt et tummosade ja läbi nähtavate klaasi osade on visuaalset ühtne. Selliselt joonistub selgelt
välja kaarjas (inimesi suunav) hoone peafassaad.
Lõunapoolse ootesaali maht on kirgas klaasfassaad. Esimese korruse avalike tualettide ja teise
korruse olmeploki ulatuses on klaasfassaad mattklaasiga.
Eenduvate varikatuste nähtavad osad on kaetud termotöödeldud puidust ribistikuga vaheldumisi
piklike valgustitega. Varikatuste puit ribistik jätkub hoone siseruumis.
Lisaks väärikusele tagavad fassaadidel kasutatav klaas ja termotöödeldud puit fassaadide pikaealisuse
ning hoone ekspluatatsioonis minimaalsed kulud.

Kuna hoone on madalam ümbruskonda kavandatavatest hoonetest ja olemasolevatest hoonetest,
siis oleks sobilik kasutada katusel rohelist katust – näiteks kukeharjamatti, mis ekspluatatsioonis on
hooldusvaba.
KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS
Pärnu pinnasele omaselt rajatakse hoonele vaivundament.
Kuna hoone on klaasfassaad hoone, siis otstarbekas on rajada see kas teras- või liimpuitpostidele.
Esimese korruse vahelagi rajatakse raudbetoonist ning pööningukorrus juba ruumiliste terasferm
elementidena.
TEHNOLOOGILINE LAHENDUS JA ENERGIATÕHUSUS
Olgugi, et tegu on suhteliselt klaasise hoonega, siis on olemas süsteeme, mis aitavad hoone
energiasäästlikusele kaasa
Lähtepunktid energiasäästu saavutamiseks ideekavandis esitatud hoone puhul on järgmised:
-

-

Hoone maht ja konstruktsioon on lahendatud võimalikult lihtsalt ning optimaalselt
arvestades ideekavandi arhitektuurseid taotlusi.
Hoone kütte ja jahutuse võiks võimalusel planeerida osaliselt vaivundamendi baasil, mis
annaks tuntava säästu kütte ja jahutus kuludelt.
Kõrgtõhusa soojatagastusega ventilatsioonisüsteem ning sissepuhutava õhu eelsoojendus
enne soojusvahetusse jõudmist maaaluste kanalite abil.
Kõrge soojustusteguriga soojustus ning avatäited ning õhutihe konstruktsioon.
-Välditud on klaasfassaadide liigset fragmenteerimist soojakadude minimiseerimiseks. Kuna
kaasaegse aknalahenduse puhul on raam koos joonkülmasildadega peaaegu alati parema
soojajuhtivusega kui klaaspakett (kahe väikese ava asemel eelistatud üht suuremat) on see
oluline aspekt nii soojakadude kui ka ehitusmaksumuse seisukohalt.
Eenduvad varikatused hoone lõuna ja lääne suunalisel fassaadil tagamaks kaitset suvise liigse
päiksekiirguse eest, lastes samas hoonesse talvise madala päikesekiirguse.
Maksimaalne passiivne päikeseenergia kasutus. Suured aknapinnad lõuna suunal
võimaldavad maksimaalselt salvestada hoonesse päikeseenergiat talvisel ajal.
Haljastatud katuse kasutamine hoiab hoone sisekliima stabiilsena. Lisaks sellele vähendab
haljastatud katus ka koormust sadevee kanalisatsioonile.

TEHNILISED NÄITAJAD
Ehitisealune pind:
s.h. hoone põhimaht
s.h. hoone varikatused
Suletud netopind:
Suletud brutopind:
Köetav kubatuur:

1576,4 m2
729,4 m2
847,0 m2
1142,0 m2
1261,2 m2
5835,2 m3

PLANEERITAVA KINNISTU JA SELLELE KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGU LÜHIKIRJELDUS
Antud ideekavandiga antakse eskiislahendus Pärnu linnas Pikk tänav 13 kinnistule planeeritava uue bussiterminali projekteerimiseks. Kinnistu paikneb Pärnu linna südames Pika ja
Ringi ning Pika ja Aia tänavate ristmike vahelisel alal, mida võib julgelt pidada linna üheks elavaima liiklusega piirkonnaks.
Mõne võib kinnistut pidada justkui piiriks kahe linnaosa vahel. Kinnistust põhjasuunal, teisel pool Pikka tänavat, paikneb kiires arenev jõeäärne kaubandus- ja ärihoonete piirkond
ning kinnistu lõunaservast saab alguse Pärnu vanalinn, mis koos rannaalaga on kindlas Pärnu üks olulisemaid tõmbenumbreid.
Antud hetkel paiknevad kinnistu lõunaservas bussijaama teenindavad abihooned ja kioskid, mis uue kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on planeeritud suuremas osas
likvideerida. Uus bussijaama hoone on planeeritud kinnistu põhjaserva, mis eraldab saabuvate/väljuvate busside ala visuaalselt Pikast tänavast, luues seal seeläbi oluliselt
esinduslikuma ja hedama linnaruumi.
Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule lubatud püs tada kuni 14 m kõrgune hoone, mille perimeetri kõigile külgedele on lubatud rajada ka varikatuseid kogu hoonestusala
ulatuses.
OLULISEMAD LIIKUMIS JA VAATESIHID KINNISTU LÄHIÜMBRUSES
Tulenevalt eelpool kirjeldatud asukohast linnaruumis on kinnistu arhitek jaoks üsnagi keerukas, kuid samas põnev väljakutse. Omades lähenemissuundi kõigist kinnistu servadest
ning olles seeläbi vaadeldav kogu perimeetri ulatuses, loob see arhitektuursest lähtepunk st justkui ideaalsed ngimused skulpturaalse mahu tekkeks, mida aga teisest küljest
koheselt raamivad kinnistu enda piiratud ehitusala ja hoone funktsioonaalsetest ning logis listest vajadustest tulenevad eripärad.
POTENTSIAALSED LINNARUUMILISED ARENGUD
Olgugi, et oluliseimaks sõlmpunk ks on praegusel hetkel küll Pika ja Ringi tänava ristmik, ei saa perspek ivselt kuidagi alahinnata Pika ning Aia tänava ristmikku ning selle
kasutusak ivsust.
Keh v detailplaneering näeb e e Aia tn. läbimurde Pärnu jõe suunal, võimalusega kavandada Aia tänavalt Ülejõele, Raba tänavale uus sild. Niisugusel juhul on Aia tänavast saamas
üks linna peasissepääsudest. Samu kavandatakse planeeritavast bussijaamast ida poole, Aia ja Pika tänava ristmikule uut „riigimaja“.
Lisaks peetakse keh va detailplaneeringu kohaselt oluliseks, et linnaruumis oleks tajutav piirkonna raudteeajaloost tulenev struktuur. Sellest tulenevalt on planeeringus
kergliiklusteena markeeritud endine raudtee siht, mis saab alguse Pika ja Ringi tänava ristmikult ning mis kulgeb Laia tänavani, mis omakorda jällegi kasvatab perspek ivselt piirkonna
ak ivsust.
Uued äri- ja eluhooned on detailplaneeringu kohaselt planeeritud ka Pika (Pikk 12) ja Aia tänava äärde, mis jällegi kasvatab sealset linnaruumi kasutavate inimeste hulka.
Ak ivsuse keset tõstab ka linnaliinibusside bussipeatuse säilitamine otse planeeritava uue bussijaama hoone ees Pikal tänaval.
ARHITEKTUURNE IDEE
Püüdes kõiki eelnevaid nüansse arvesse võ a on ideekavandiga püütud luua hoone, mis oleks skulpturaalne, kuid samas funktsionaalne ja esinduslik ning mis arvestaks funktsiooni
enda olemuse ja eripäradega.
Antud ideekavandiga planeeritav bussijaama hoone arvestab linnaruumi jõujoontega (nii ver kaalsetega kui horisontaalsetega) ning seeläbi loob heda, kuid samas läbimõeldud
linnaruumi.
Peafassaadi (Pika tänava poolne külg) kaarjas vorm juhib inimesed bussijaama peaukse suunas lubades lisaruumi mugavamaks liikumiseks ning kõrghaljastuse istutamiseks.
Peasissepääs on selgelt äratuntav. Suur varikatus markeerib nii sissepääsu kui ka linnaliinide Pika tänava bussipeatust.
Lisaks on universaalselt ja kutsuvalt tagatud sissepääsud kõikidest teistest hoone külgedest lubades erinevatel funktsioonidel üksteisest sõltumatult toimida.
Hoone põhimaht koos varikatustega hoone perimeetris moodustab ühtse tervikliku esindusliku skulpturaalselt arusaadava Pärnu bussijaama hoonemahu.

FUNKTSIONAALNE IDEE
Nagu eelnevalt mainitud, siis on hoone vormiga seotud funktsionaalsus - eelkõige sissepääsud hoonesse, mis tulenevad asukohast, liikumissuundadest ning ruumiprogrammist.
Hoone siseselt on ruumiprogramm paigutatud selliselt, et erinevad funktsioonid saavad teineteisest sõltumatult toimetada.
Olgu selleks kohvik, pakiautomaadid, avalik tuale , ootesaal või teisel korrusel paiknevad teenindusruumid, administra ivruumid, puhke- ja olmeruumid.
Suures on hoone jaotatud nglikult kaheks - läbi kahekorruse paiknev avar mul funktsionaalne lõunapoolne ootesaal ning I-punkt vaatega otse maaliinide bussipeatustele ning
põhjapoolne ootesaali toetav plokk (mis nagu öeldud, saab ootesaalist ka sõltumatult töötada).
Põhjapoole esimesele korrusel jäävad kohvik, kioskid, pagasihoiu kapid koos saatmise teenindusala ning selle laoga ja pile temüük. Samu leiab esimeselt korruselt avalikud
tuale ruumid ning ema ja lapse ruumi. Teisele korrusele jäävad erinevad administra iv ning klienditeeninduse ruumid. Lisaks töötajate ja bussijuh de olmeruumid ja puhkeruumid.
Teisel korrusel paiknevad ka vajalikud laod. Kuna hoone kõrgus on piisav, siis kolmandal korrusel paikneksid ven latsiooni- ja jahutusagregaadid. Vajadusel on võimalik osad teise
korruse funktsioonid laiendada ka kolmandale korrusele. Kuid kuna arhitektuurivõistluse lähteülesande ruumiprogramm on selle kohaselt üsna lah ne, siis antud svõisltustööga eraldi
kolmandat korrust planše del välja ei ole toodud.
FASSAADI VIIMISTLUSMATERJALID
Hoone Pika tänava poolses fassaadil on kasutatud prinditud mustriga klaasi. Muster lahendatakse selliselt et tummosade ja läbi nähtavate klaasi osade on visuaalset ühtne. Selliselt
joonistub selgelt välja kaarjas (inimesi suunav) hoone peafassaad.
Lõunapoolse ootesaali maht on kirgas klaasfassaad. Esimese korruse avalike tuale de ja teise korruse olmeploki ulatuses on klaasfassaad ma klaasiga.
Eenduvate varikatuste nähtavad osad on kaetud termotöödeldud puidust ribis kuga vaheldumisi piklike valgus tega. Varikatuste puit ribis k jätkub hoone siseruumis.
Lisaks väärikusele tagavad fassaadidel kasutatav klaas ja termotöödeldud puit fassaadide pikaealisuse ning hoone ekspluatatsioonis minimaalsed kulud.
Kuna hoone on madalam ümbruskonda kavandatavatest hoonetest ja olemasolevatest hoonetest, siis oleks sobilik kasutada katusel rohelist katust - näiteks kukeharjama , mis
ekspluatatsioonis on hooldusvaba.
KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS
Pärnu pinnasele omaselt rajatakse hoonele vaivundament.
Kuna hoone on klaasfassaad hoone, siis otstarbekas on rajada see kas teras- või liimpuitpos dele. Esimese korruse vahelagi rajatakse raudbetoonist ning pööningukorrus juba
ruumiliste terasferm elemen dena.
TEHNOLOOGILINE LAHENDUS JA ENERGIATÕHUSUS
Olgugi, et tegu on suhteliselt klaasise hoonega, siis on olemas süsteeme, mis aitavad hoone energiasäästlikusele kaasa
Lähtepunk d energiasäästu saavutamiseks ideekavandis esitatud hoone puhul on järgmised:
- Hoone maht ja konstruktsioon on lahendatud võimalikult lihtsalt ning op maalselt arvestades ideekavandi arhitektuurseid taotlusi.
- Hoone kü e ja jahutuse võiks võimalusel planeerida osaliselt vaivundamendi baasil, mis annaks tuntava säästu kü e ja jahutus kuludelt.
- Kõrgtõhusa soojatagastusega ven latsioonisüsteem ning sissepuhutava õhu eelsoojendus enne soojusvahetusse jõudmist maaaluste kanalite abil.
- Kõrge soojustusteguriga soojustus ning avatäited ning õhu he konstruktsioon.
- -Välditud on klaasfassaadide liigset fragmenteerimist soojakadude minimiseerimiseks. Kuna kaasaegse aknalahenduse puhul on raam koos joonkülmasildadega peaaegu
ala parema soojajuh vusega kui klaaspake (kahe väikese ava asemel eelistatud üht suuremat) on see oluline aspekt nii soojakadude kui ka ehitusmaksumuse seisukohalt.
- Eenduvad varikatused hoone lõuna ja lääne suunalisel fassaadil tagamaks kaitset suvise liigse päiksekiirguse eest, lastes samas hoonesse talvise madala päikesekiirguse.
- Maksimaalne passiivne päikeseenergia kasutus. Suured aknapinnad lõuna suunal võimaldavad maksimaalselt salvestada hoonesse päikeseenergiat talvisel ajal.
- Haljastatud katuse kasutamine hoiab hoone sisekliima stabiilsena. Lisaks sellele vähendab haljastatud katus ka koormust sadevee kanalisatsioonile.
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TEHNILISED NÄITAJAD
Ehitisealune pind:
s.h. hoone põhimaht
s.h. hoone varikatused
Suletud netopind:
Suletud brutopind:
Köetav kubatuur:
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ÜHISTRANSPORDI PÄRNU KESKTERMINALI ARHITEKTUURIVÕISTLUS

1576,4 m2
729,4 m2
847,0 m2
1142,0 m2
1261,2 m2
5835,2 m3
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TEISE KORRUSE PLAAN M1:200
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+11,450

+7,500

+4,250
+3,750

±0,000

"SALUUT"

ÜHISTRANSPORDI PÄRNU KESKTERMINALI ARHITEKTUURIVÕISTLUS

21,244 m2

VAADE PIKALT TÄNAVALT M1:200

+11,450

+4,100

±0,000

VAADE SEB PANGA POOLT M1:200

+11,450

+7,465

+2,680

±0,000

VAADE RINGI TÄNAVALT M1:200

"SALUUT"

VAADE AIA TÄNAVALT M1:200

+11,450

+11,450

+7,465

+7,465

+4,100

+4,100

±0,000

±0,000

ÜHISTRANSPORDI PÄRNU KESKTERMINALI ARHITEKTUURIVÕISTLUS

