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OLEMASOLEV OLUKORD. PROBLEEMID
Hetkel on Pärnu rannapiirkonnas hulgaliselt erinevaid kergeliiklus- ja jalakäiguteid, eriti piki
randa liikumiseks, aga nende vahel pole alati sidusust. Pisut kehvem on olukord risti
rannajoont kulgeva infrastruktuuriga – linnast randa viivate jalakäigu- ja kergliiklusteedega.
Ranna äärealadel, eriti jõe poolses otsas, on puudus avalikest mugavustest ja
teeninduskioskitest, mistõttu paljud neil aladel puhkamist liiga tülikaks peavad. Seetõttu on
keskrand puhuti ülerahvastatud. Samuti on teenindusasutusi hõredalt randa ääristavas
pargivööndis.
Rannapiirkonna aktiivne kasutushooaeg on võrdlemisi lühike, kuna napib varju ebasoodsa
ilma eest.
Ranna ja Mere puiesteede äärsed jagatud kõnniteed on jälakäijatele ja jalgratturitele
kitsavõitu. Ruumi kokkusurutust rõhutab kohati katkematu pikiparkimine. Teeületuskohad
pole enamasti kuigi mugavad, eriti ratastooli või lapsevankriga liigeldes.

KONTSEPTSIOON
Meie võistlustöö selgrooks on jalakäigu- ja kergliiklusteede võrgustiku viimine järgmisele
sidususe tasemele.
Jõulisem sekkumine toimub risti randa – strateegilistesse kohtadesse on paigutatud laiad ja
funktsiooniderohked jalakäiguteed, mida nende piklikkuse ja suuna tõttu nimetame muulideks.
Muulid tugevdavad linna ja ranna vahelist liikumist (sh. terves pikkuses ka ratastooli või
lapsekäruga), nende funktsioonidega aktiviseeritud otsad toimivad sillapeadena, andes
intuitiivselt kätte liikumissuuna ja elavdades ühes otsas randa ja teises parki enda ümber.
Muulid jagavad ranna hoomatavateks sektsioonideks, võimaldades seeläbi ranna funktsionaalset
jagamist ja tükatist eraldamist ürituste ajal. Eriilmeline funktsionaalne programm, haljastus,
inventar ja valgustus aitavad muulidel vahet teha ja seeläbi rannaalal paremini orienteeruda.
Ranna keskosas on muule tihedamalt, pakkudes suurematele rahvahulkadele konsentreeritud
mugavusi ja teenindust. Äärealadel jäävad muulide vahele laiemad alad, mille keskosas on
rohkem vaikust, eraldatust ja privaatsust.
Piki randa toimuv sekkumine on pehmem, taktikalisem, tekitades hõredama ja rahulikuma
ruumi. Siinses suunas on palju promenaadi- ja teelõike juba olemas. Peame nende mosaiigilikku
mitmekesisust, eriilmelisust ja ajaloolist kihistatust huvitavaks ning üritame seda maksimaalselt
säilitada, toetades sidusust uute ühenduste ja hajusate lisafunktsioonidega seal, kus vaja.
Muulide pargipoolseid otsi ühendaval Ranna puiestee liinis kulgeval liikumisteel on potensiaal
kujuneda linnapromenaadiks – tugevaks ja selgeks kogu randa jõeääre ja sadamaga ühendavaks
jalakäigu- ja kergliiklusteeks.

MUULID
Muulid on oma olemuselt kandilised ja konkreetsed, aga kohastuvad seejuures siiski ümbritseva
keskkonnaga, paindudes vajaduse korral käidavamates liikumissuundades ja jättes endasse
augud olemasolevate puude ja rajatiste (nt. purskkaev või meremärk) säilitamiseks.
Enamik muule ületab ühe otsaga Ranna või Mere puiesteed, tekitades mugavasti ületatava ja
autoliiklust rahustava laia ülekäigukoha. Merepoolsete otsade geomeetria on kombinatsioon
liivatõketest, treppidest, istmetest ja kaldteedest, pikenedes hoojaliselt rannaliivale
eemaldatavate laudteedena.
Muulide kummaski otsas on alati jalgrattaparkla, hoiukapid ja WC, enamasti ka kiosk,
rannapoolses otsas alati välidušš. Nende baasfunktsioonide abil on randa saabumine ja rannast
lahkumine kõigis lõikudes ühtviisi mugav. Keskele jäävad riburada pidi kõikvõimalike muude
funktsioonide mitmekesisus vastavalt konkreetse muuli iseloomule.
Muulide funktsionaalsus lähtub asukohast. Näiteks kujutab vasakult esimene, Jõemuul, endast
erinevate veekontaktidega kallasrada, kust on võimalik kala püüda või treppi mööda vette
minna. Teine, Linnumuul, on minimalistlike funktsioonidega loodusvaatlusrada. Kolmas,
Teenindusmuul, ja kaheksas, ürituste muul, on aga kaetud arvukate WC-de ja teeninduskioskite
ja ajutiste lettide kohtadega, et olla valmis ka suurürituste teenindamiseks.
Muulidele paigutuvad funktsioonid on modulaarsed, võimaldades neid vajadusel omavahel
kombineerida ja tekitades süstematiseeritud üldilme. Kioskid, katusealused ja muud siseruumiga
funktsioonid on enamasti paigutatud ühest või kahest neljameetrise küljepikkusega kuubikust
koosnevasse mahtu. Istmegrupid, haljastuskastid ja terrassipinda lõigatud augud nii olemasoleva
kui istutatava kõrghaljastuse jaoks alluvad enamasti samuti neljameetrisele moodulile.
Muulid on oma materjalikäsitluselt ja konkreetsusele rõhuvalt disainilt ranna fookuspunktideks.
põhimaterjaliks on pikisuunas kulgev hele puitlaudis, mis moodustab suurema osa teepinnast ja
millest kasvab välja integreeritud massivpuidust mööbel. Pikisuunalisust artikuleerivad laiad
alumiiniumliistud, millesse on süvistatud ja millest kasvavad välja valgustid ja muu saledam
metallinventar. Puitpinnale sekundeerib laudisega sarnaselt proportsioneeritud jaotusega hele
kiviparkett, tekitades vastupidavama pinna, mida mööda kannatab vajaduse korral ka autodega
sõita.

MUULIDEVAHELISED ALAD
Muulide vahel tehtavad muudatused on äärmiselt paindlikud, arvestades kõigi olemasolevate puude,
teede ja radadega ja täiendades olemasolevat struktuuri orgaanilise pehmusega, voolavalt.
Olemuslikult jaguneb nende alade käsitlus kaheks:
1.
Ranna ja Mere puiesteede äärde jääb suure käidavusega pargivöönd. Käiguteede võrgustik on siin
tihendatud parema läbipääsetavuse huvides. Valdav enamus puid ja suurem osa aljaspinda on siiski
säilitatud, jagatuna ringikujulisteks saarteks. Pargiala puiesteepoolsesse serva on, kus võimalik,
tekitatud rohke kõrghaljastusega liigendatud, kõnniteega samas pinnas olevad hõredad parklad, mille
autodest vaba osa jätkab jalakäiguruumi. Kokkuvõttes tekib puiesteid ja rannapromenaadi laiendav ja
ühendav, igas suunas hõlpsalt läbitav liikumiskeskkond.
Tekkiv avar ja haruline kõvakattega maastik on huvitav nii jalakäijale kui näiteks rulluisutajale või
rulatajale. Ekstreemspordifunktsiooni toetab ja koondab rulapark Mere puiestee äärse suurema
autoparkla merepoolses otsas.
Kirjeldatud käsitlus ei puuduta Rannahotelli ja Kuursaali esiseid alasid, millel on oma ajalooliselt välja
kujunenud teedevõrk ja ilme.
Rannaäärne promenaad on selles lõigus põhiosas olemas ja saab tugevdatud aktiivsete muuliotstega.
Kus vaja, jääb veel ainult inventari ja valgustust lisada.
Materjalikäsitsus on pragmaatiline, selle üldine tonaalsus tumehall, sekundeerides olemasolevatele
väärtustele ja tsentraalse iseloomuga muulidele. Sillutises on kasutatud asfalti ja tumedat betoonkivi.
Väikevormid – pingid, valgustid ja prügikastid, on seeriatoodang, värvitud terasest ja taaskasutatud
plastist. Inventari paigutus on teedevõrgustiku iseloomule vastavalt hajus ja vabakujuline.
2.
Rannakohvikust ja Mudaravilast kuni jõeni asub looduslikum ala säilinud luidete ja märgalaga. Siin
oleme kaardistanud juba välja kujunenud peenekoelise isetekkeliste radade ja luidetevaheliste
tuulevaiksete rekreatiivsoppide võrgustiku ja seda ainult mõnes kohas sidususe ja mugavuse huvides
täiendanud. Piki randa kulgeb siin kaks põhilist, ka ratastooli või lapsevankriga läbitavat laiemat
laudteed – üks läbi sonni ümbritseva roostiku ja teine piki luidete laugemat, maismapoolset serva.
Need kaks teed on paari põikisuunalise jätkega ühendatud omavahel, ranna ja põhjas asuva pargiga.
Ülejäänud radu on, kus vaja, täiendatud pinnast paigas hoidvate puittreppide ja -platvormidega, aga
säilitavad üldjoontes oma hajusate liivaradade võrgustiku iseloomu.
Materjalikäsitlus on siin samuti pragmaatiline ja tumehall. Laudteed ja poolenisti luidetesse uputatud
tahukatest mööbel on tumedast immutatud puidust. Valgustid on pargialaga analoogsed ja samuti
hajusa, kaootilise jaotusega. Luidetevahelistesse rekreatiivsoppidesse on paigutatud taaskasutatud
musta värvi kummivendritest lounge'i-tüüpi mööbel.

LIIKLUS JA PARKIMINE
Autoliikluse põhimõtteline korraldus jääb samaks. Ranna ja Mere puiesteed on täies pikkuses
ääristatud vähemalt kahe meetri laiuste eraldatud rattateede ja ca. kolme meetri laiuste
jalakäiguteedega.
Ranna ja Mere puiesteed katkestavad regulaarsete intervallide tagant künnisena toimivad
ületuskohad, mis rahustavad autoliiklust ja tõhustavad jalgsisidet kesklinna ja ranna vahel.
Kõnniteeserva ahistavat pikiparkimist on vähendatud ja asendatud pargi- ja parklavööndiga
puiesteede lõunaservas. Parkimiskohad on kõnniteega samas tasapinnas, saades tühjaks
jäädes osaks jalakäigupinnast.
Kuna Mudaravila-esisel ristmikul kohtub palju liikumissuundi – jalakäijate ja ratturite omi
rohkemgi, kui autoliikluse omi – on siinne ristmik jalakäijate ja ratturite mugavuse huvides
tõstetud üheks, suureks, jagatud, hoovialataolise liikluskorraldusega jagatud pinnaks, mida
jalakäijad igas suunas ületada saavad. Ühtlasi muudab selline liikluskorraldus paremini
kasutatavaks ka platsi keskele jääva klumpidega liigendatud ala. Autoliiklust ei ole samas
üheski suunas otseselt takistatud, võimaldades endiselt näiteks pulmarongide traditsioonilist
tiirutamist platsil. Viimast rõhutab ka platsi uus ringjas välisservakuju.

HALJASTUS
Ala on piiritletud Pärnu jõe ja Pärnu lahega ning valdavalt levivad seal leostunud (Go) leetjad
(Gl) gleimulla tüübiga mullad, mereäärne osa on liivane. Ajuti liigniisketele tingimustele
lisanduvad kehvad kasvuolud ja tuul, mistõttu on alale valitud taimestik olemuselt leplik ja
vastupidav.
Haljastus on kavandatud igale muulile erinev vastavalt muuli funktsioonidele. Iga muuli
haljastus kannab endas erinevat värvitooni. Jõepoolsematel, kaitsealal paiknevatel muulidel
on rõhk rohkem ümbritseva, loodusliku taimestiku eksponeerimisel, samas kui keskranna osas
domineerib kultiveeritud haljastus – lilled, ilupuud ja -põõsad.
1. Jõemuul. Tegemist on tuultele avatud jõeservaga, mistõttu peab haljastus olema eriliselt
vastupidav. Selle muuli uushaljastus koosneb kogu kasvuperioodil erinevatel aegadel
helelillade õitega õitsevatest püsikutest ja põõsastest, mis ääristavad istumiskohtasid, et tuult
takistada ja privaatsust lisada ning looklevad piki käiguradasid, pakkudes erinevaid vaateid.
2. Linnumuul. Siit pääseb liigniiskele alale, et tegeleda linnuvaatlusega ning selle käiguteesid
ääristab kohati tekstuurne uushaljastus koosnedes hõbedaste lehtedega taimegruppidest püsikutest ja põõsastest.
3. Naiste muul. Selle muuli uushaljastus koosneb kogu kasvuperioodil erinevatel aegadel
valgete õitega õitsevatest püsikutest ja põõsastest, mis looklevad piki käiguradasid, tekitavad
erinevaid vaateid ja ääristavad istumiskohtasid, et pakkuda veidi privaatsust.
4. Puiestee muul. Selle muuli uushaljastus koosneb tumelillade õitega õitsevatest ja/või
tumelillade lehtedega erinevatest püsikutest ja põõsastest, mis annavad alale värvi.
5. Tänavamuul. Selle muuli uushaljastus koosneb kogu kasvuperioodil erinevatel aegadel
heleroosade õitega õitsevatest ja heleroosade viljadega püsikutest ja põõsastest ning
oraanžide võrsete ja lehtedega põõsastest. Taimestik on plaanitud ääristama istumiskohtasid
ja ääristama kõrghaljastust.
6. Metsamuul. See muul kulgeb piki tihedama puistuga pargiosa ja uushaljastus torkab silma
ereda kollase värvitooniga. Haljastus koosneb kogu kasvuperioodil erinevatel aegadel kollaste
õitega õitsevatest püsikutest ja põõsastest ning kollaste võrsete ja lehtedega põõsastest.
Taimestik on plaanitud ääristama istumiskohtasid ja ääristama olemasolevat kõrghaljastust.
7. Pikk muul. Muuli uushaljastus koosneb käiguteesid ääristavatest tumepunase lehestikuga
taimegruppidest (nii püsikutest kui põõsastest).
8. Ürituste muul. Selles piirkonnas on tihe kõrghaljastus, selle tekstuursemaks muutmiseks,
kuid samas erinevate ürituste tarbeks rahuliku fooni loomiseks, on valitud käiguteesid
ääristama ja istumiskohti ümbritsema erinevad rohelise lehestikuga taimed.
9. Spordimuul. Tegemist on tuultele avatud muuliga, mistõttu peab haljastus olema eriliselt
vastupidav. Uushaljastus koosneb kogu kasvuperioodil erinevatel aegadel roosade õitega
õitsevatest püsikutest ja põõsastest, mis ääristavad istumiskohtasid ja looklevad piki käigurada
puude all.
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MUULID

Jõemuul
Helelillad õied

Linnumuul
Hõbedane lehestik

Naiste muul
Valged õied

Puiestee muul
Tumelillad õied ja lehestik

Tänavamuul
Heleroosad ja oranzid
õied/lehestik

Metsamuul
Kollased õied ja lehestik

Pikk muul
Tumepunane lehestik

Ürituste muul
Roheline lehestik

Spordimuul
Roosad õied

