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1. STRATEEGIA

2. VÕIMALUSED

Pärnu on ahvatleva sihtpunktina kinnistunud nii kodu- kui ka
väliskülaliste puhkuseradaril. Rand kui maamärk käsikäes suvepuhkuse
planeerimisega on eestlaste teadvuses kindla koha leidnud 20.
sajandi algusest alates. Just sellel ajal hakkas tänapäevases mõistes
rannakultuur Eestis esmakordselt avalikku tähelepanu leidma .

Visioonivõistluse lähteülesandega tutvudes sai kiiresti
selgeks kohalike pärnakate suur huvi ning panus
rannaala arengu määramisel ning sellest tulenevalt
joonistusid koosmõjus projektimeeskonna kogetuga
välja selgemapiirilisemad võimalused, millele käesolevas
võistlustöös laiemas plaanis tähelepanu suunata:

Selgepiiriline ranna kuvand on oma eesmärki siiani hästi kandnud,
kuid tulevikku vaadates on näha väljakutseid, milleks saab rannaala
arengut silmas pidades valmis olla.
Üle maailma on avalikud rannad olnud pidevas muutumises ja
arengus ning Pärnu välja kujunenud rannapiirkond ei ole selles
suhtes erand. Ajaloolised kihid on rannarajoonis siiani väga hästi
vaadeldavad ning pakuvad tugeva aluse tuleviku suunas vaatamiseks,
olles samas jätkuvas muutumises nii linnakeskonna üldisema arengu
kui kaasaegse inimese vajadustest ning keskkonnateadlikkusest
lähtuvalt.
Pärnu ranna potentsiaal on läänemerepiirkonnas olla kindlapiiriliselt
välja kujunenud aastaringne sihtkoht, mil on palju pakkuda väga
laiale sihtrühmale alates sportlikust või meelelahutuslikest vaba aja
veetmise võimalustest kuni hariduslike, vaimsete ja loodusõppega
seotud tegevusteni ning seda ruumiliselt küllaltki kontsentreeritud
vormis.
Võistlusala ja võistlusülesanne võimaldab kinnistada ja tugevdada
juba paljuski omaette üksustena toimivate 1.8 km pikkuse liivarannaala,
orgaanilise luitemaastiku ja rannaniidu ning rannapargi sümbioosi.
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•

Olemasoleva juba hästi toimiva tugivõrgustiku
kasutamine pide-punktina ranna arengu suunamisel;

•

Erineva liikumisvõimekusega külastajatele kõigile rannaosadele hea juurdepääsu tagamine;

•

Linnasüdame ja rannavaheliste juurdepääsuteede
selgem hierarhia jalakäijate ja jalgratturite seisukohast
lähtuvalt;

•

Parema ruumisuhte tekitamine rannapargi, rannaniidu
ja luitestiku vahel;

•

Liivaluidetele värske identiteedi ja kasutusvõimaluste
kujundamine;

•

Erinevate rannasektsioonide identiteedi tugevdamine;

•

Ranna teljel tõmbekeskuste-vaheliste ühenduste
parandamine.
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3. KONTSEPTSIOON
PEAVARI, LIIKUMINE ja LOODUS on Pärnu rannapiirkonna arengu kolm strateegilist
pidepunkti, pakkudes selge raamistiku laiemast visioonist detailsemate (maastiku)
arhitektuursete eskiiside välja töötamiseni.
Peavari

Liikumine

Loodus

Mõiste ‘peavari’ sünonüümid annavad aimu
selle laiemast mõttest alates varjupaigast
või onnist kuni protektsionismi või kaitse
põhimõteteni välja.

Liikumine tähendab head juurdepääsu, selget
ruumiloogikat ning sidusust, olles ühendav
jõud kõigi eriilmeliste rannaalade vahel.

Looduse aspekt tähistab heas mõttes
interventsiooni
inimtegevuse
ja
looduskeskkonna vahelise skaala mõlemas
suunas.

Külastaja heaolu ei tule kellegi või millegi
arvelt; eesmärgiks on looduskeskkonna
ja inimtegevuse säästlik ja üksteist toetav
kooseksistents.

Ühendused peavad olema lihtsad kasutada,
kindlalt struktureeritud ning visuaalselt
üheseltmõistetava ning selge vormikeelega
kujundatud ja tähistatud.

See
põhimõte
väljendub
looduslike
elementide kasutamises ranna-äärsete alade
ümbermõtestamisel. Külastaja mõtte- ja
meeltemaailma teadlik suunamine võimaldab
loodust vahetult vaadelda, nautida ja
tunnetada kindlaks määratud keskkonnas ja
kindlate mängureeglite järgi.

PEAVARI

LIIKUMINE

LOODUS

kooslustele ja inimestele

lookleb läbi

murrab peale
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4. TÕMBEKESKUSED
A. PARGISÜDA
Pargisüda on uus oluline sõlmpunkt, kus kohtuvad uued võtmesuunad
ühendades linnasüdame rannaniidu ning ranna vaiksema osaga.
Teisalt on tegemist ka vahepeatusega olemasoleva rannapromenaadi
mõttelisel pikendusel, mis ühendab olemasoleva promenaadi
jõeäärse rannapargi osaga.
Märgilise värava loomisega rannaniidu loodusrajale pääsemiseks
seotakse rannapark, rannaniit ja luitemaastik ühtseks ruumiliseks
tervikuks.
Rannasüda hakkab toimima hetkel unise ja ühe-plaanilise pargiala
tõmbekeskusena pakkudes peavarju nt Pärnu lillefestivalile ja
lilleturule, skulptuuride allee kontsentreeritud väligaleriile ning võib
lisaks rannaniidu infokioskile ja pedaalsõidukite rendile olla paik
sumedatel suveõhtutel filmielamuse saamiseks.

B. RANNANIIT
1.2km pikkune rannaniidu loodusrada on Terviseparadiisi juures
oleva matkaraja suurem vend ühendades rannapargi südame vaikse
rannaosa, muuliraja ning luiterajaga.

vaateid võtmesuundadel ning vahetut rannaniidu
puhkajatele, spordisõpradele või loodushuvilistele.

kogemust

Linnalehmade projekti laiendamine Rannaniidu Naisteranna
kaitsealale aitab kaasa traditsioonilise rannaniidu liigirikkuse ja
loodusliku mitmekesisuse taastamisele.
C. LUITEMAASTIK & RANNAVÄRAV
Pärnu rannale iseloomulik luitestik hõlmab endas ala rannakohvikust
kuni muulini. Luiterada ühendab need kaks sihtpunkti pakkudes
atraktiivse alternatiivse marsruudi Naisteranna tagant vaiksesse
rannaossa.Olemasoleva ranna sissepääsu sihile pakume kaks
arhitektuurset mahtu koos laiendatud avaliku ruumiga, millega
tugevdaks toimivat olulise rannavärava kuvandit.
Promenaadi pikendusega ristumise teljel asub esimene rannavärava
tugihoone (kohvik, rannatarbed, sporditarvete hoidmine, pakihoid)
ning olemasoleva kioski asemel Naisteranna juurdepääsu
juures korralik rannateeninduspaviljon tualettide, dushide ning
hoiukappidega.
Lisaks
rannaspordi
väljakutele
pakume
olemasolevat
parkimiskorraldust ümber korraldades välja ka asukoha uuele
ekstreemspordiväljakule ning välijõusaalile.

Austus ja uudishimu rannaniidu vastu on edasiviivaks jõuks vaatetorni,
vaatlusplatvormide ning tõstetud matkaraja kavandamisel pakkudes
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D. VAIKNE RAND

5. DETAILSED ASPEKTID

Ligipääsu tagamine teenustele ja muulilähedase ala ühendamine
ülejäänud rannaga on üks selle konkursitöö võtmeküsimusi.

A. PROMENAADI PIKENDUS

Kesksel kohal ning mööda luiterada keskrannaga ühendatuna pakume
välja täiendava rannateeninduspaviljoni, mis oma vormikeelelt ja
materjalivalikult sulandub ümbritsevasse luitemaastikku. Luiterada
koos varjualuste ning tegevuskeskustega tekitab liivaranna
ja rannaniidu vahele üleminekutsooni, mis on ligipääsetav ka
liikumisraskustega rannakasutajatele.

E. RANNASÜDAME PARK
Keskranna ala on läbi aegade olnud Pärnu ranna kõige populaarsem
osa, kuid sellest olenemata on oma ruumikorralduselt eklektiline, varjus
ning eraldatud. Pakume välja Sunset klubi ja rannakohviku vahele
avarama ning paremini ühendatud avaliku ruumi (Rannasüdame
park), mis oma olemuselt jaguneb kolme sõlmpunkti vahel:
1. Rannasüdame park;
2. Rannaturg;
3. Liivaluite mänguväljak.
Sellest saaks värske identiteediga, ühtse kujunduskeelega
keskrannale kohane uus avalik hüve, kus koguneda, saada toidu- või
muusikaelamusi, kogeda tänavaesinejaid või -kunstnikke tööhoos või
talvisel perioodil meretuulte eest varjatud uisuväljakul lustida.
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Pärnu ranna arengu huvides on tugeva pikitelje tekitamine, mis
ühendaks olemasoleva rannapromenaadi rannaala kaugemate
soppidega.
Pakume välja promenaadi pikenduse Sunset klubi eest Hedon Spa
esise väljakuni ning edasi kuni ‘Estonia’ mälestusmärgini rannapargis.

B. SUPELONNID
Rannasild koos ajalooliste supelonnidega lisaks restoran ning saun
koos hunnitute vaadetega Pärnu lahele ning tervele rannale. Kõik see
on lahendatud kaasaegses vormikeeles. Miks mitte?

C. RANNAPAVILJONID & ARHITEKTUURSED VÄIKEVORMID
Väikevormide ja rannapaviljonide kavandamisel on lähtutud
konkursitöö
üldkontseptsioonist
“Peavari-Liikumine-Loodus”
lähtudes looduses olevatest orgaanilistest vormidest, voolavatest
joontest ning keskkonnasõbralikest ranna- ja luitesõbralikest
materjalidest.
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Linnasüda

ETTEPANEK
A Pargisüda
B Luitemaastiku süda
C Rannasüda
Rannaniidu loodusrada
Muulirada
Luiterada
Rannateenused
Skatepark
Rannaspordi väljakud
Suplusonnid koos sauna
ja restoraniga
8a Olemasolev promenaad
8b Promenaadi pikendus
9 Veespordi keskus
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VÕIMALUSED
• Parema ruumisuhte tekitamine rannapargi, rannaniidu
ja luitestiku vahel
Traditsioonilised
hooldusvõtted rannaniidul

• Erineva liikumisvõimekusega
• Linnasüdame ja rannakülastajatele kõigile rannaosadele
vaheliste juurdepääsuteede
hea juurdepääsu tagamine
selgem hierarhia jalakäijate
ja jalgratturite seisukohast
lähtuvalt

STRATEEGIA

Pärnu on ahvatleva sihtpunktina kinnistunud nii kodu- kui ka väliskülaliste
puhkuseradaril. Rand kui maamärk käsikäes suvepuhkuse planeerimisega on
eestlaste teadvuses kindla koha leidnud 20. sajandi algusest alates. Just sellel ajal
hakkas tänapäevases mõistes rannakultuur Eestis esmakordselt avalikku tähelepanu
leidma .

Olemasoleva juba hästi toimiva
tugivõrgustiku
kasutamine
pidepunktina ranna arengu suunamisel

Selgepiiriline ranna kuvand on oma eesmärki siiani hästi kandnud, kuid tulevikku
vaadates on näha väljakutseid, milleks saab rannaala arengut silmas pidades valmis
olla.
Üle maailma on avalikud rannad olnud pidevas muutumises ja arengus ning Pärnu
välja kujunenud rannapiirkond ei ole selles suhtes erand. Ajaloolised kihid on
rannarajoonis siiani väga hästi vaadeldavad ning pakuvad tugeva aluse tuleviku
suunas vaatamiseks, olles samas jätkuvas muutumises nii linnakeskonna üldisema
arengu kui kaasaegse inimese vajadustest ning keskkonnateadlikkusest lähtuvalt.

• Liivaluidetele värske
identiteedi ja kasutusvõimaluste kujundamine
• Erinevate rannasektsioonide
identiteedi tugevdamine

Pärnu ranna potentsiaal on läänemerepiirkonnas olla kindlapiiriliselt välja kujunenud
aastaringne sihtkoht, mil on palju pakkuda väga laiale sihtrühmale alates sportlikust
või meelelahutuslikest vaba aja veetmise võimalustest kuni hariduslike, vaimsete ja
loodusõppega seotud tegevusteni ning seda ruumiliselt küllaltki kontsentreeritud
vormis.

• Ranna teljel
tõmbekeskuste-vaheliste
ühenduste parandamine

Võistlusala ja võistlusülesanne võimaldab kinnistada ja tugevdada juba paljuski
omaette üksustena toimivate 1.8 km pikkuse liivarannaala, orgaanilise luitemaastiku
ja rannaniidu ning rannapargi sümbioosi.

A Uus pargi sõlmpunkt
STRATEEGIA

B Rannavärav

C Rannasüda
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Naisteranna ala

Vaikne rannaala

Loodusväärtus

Vaatepunktid

Jooga ja meditatsioon

Infopunkt

Perekeskne

Rannavõrkpall

Ajalooline 'Naisterand'

Kunst ja käsitöö

Mälestusmärk

Skate park

Väliüritused

Tänavatoit

Avastamisrajad

Rannajalgpall

Massiüritused

Kohvik

PEAVARI, LIIKUMINE ja LOODUS on Pärnu rannapiirkonna arengu kolm strateegilist pidepunkti, pakkudes selge raamistiku
laiemast visioonist detailsemate (maastiku) arhitektuursete eskiiside välja töötamiseni.

KONTSEPTSIOON

NATURAL ENVIRONMENT

PEAVARI

LIIKUMINE

LOODUS

kooslustele ja inimestele

lookleb läbi

murrab peale

Mõiste peavari sünonüümid annavad aimu selle
laiemast mõttest alates varjupaigast või onnist kuni
protektsionismi ja kaitse põhimõteteni välja.

Liikumine tähendab head juurdepääsu, selget ruumiloogikat
ning sidusust, olles ühendav jõud kõigi eriilmeliste rannaalade
vahel.

Looduse aspekt tähistab heas mõttes interventsiooni
inimtegevuse ja looduskeskkonna vahelise skaala
mõlemas suunas.

Külastaja heaolu ei tule kellegi või millegi arvelt;
eesmärgiks on looduskeskkonna ja inimtegevuse
säästlik ja
üksteist toetav kooseksistents.

Ühendused peavad olema lihtsad kasutada, kindlalt
struktureeritud ning visuaalselt üheseltmõistetava ning selge
vormikeelega kujundatud ja tähistatud.

See põhimõte väljendub looduslike elementide
kasutamises ranna-äärsete alade ümbermõtestamisel.
Külastaja mõtte- ja meeltemaailma teadlik suunamine
võimaldab loodust vahetult vaadelda, nautida ja
tunnetada kindlaks määratud keskkonnas ja kindlate
mängureeglite järgi.
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ETTEPANEK
A Pargisüda
B Rannavärav
C Rannasüda
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Pargisüda

LINNULENNULT
Rannavärav

Promenaadi
Rannasüda pikendus
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Rannapromenaad

Lillefestival pargisüdames
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PARGISÜDA
& RANNANIIT
A. Pargisüda
Pargisüda on uus oluline sõlmpunkt, kus kohtuvad uued
võtmesuunad ühendades linnasüdame rannaniidu
ning ranna vaiksema osaga. Teisalt on tegemist
ka vahepeatusega olemasoleva rannapromenaadi
mõttelisel pikendusel, mis ühendab olemasoleva
promenaadi jõeäärse rannapargi osaga.
Märgilise värava loomisega rannaniidu loodusrajale
pääsemiseks seotakse rannapark, rannaniit ja
luitemaastik ühtseks ruumiliseks tervikuks.
Rannasüda hakkab toimima hetkel unise ja üheplaanilise pargiala tõmbekeskusena pakkudes peavarju
nt Pärnu lillefestivalile ja lilleturule, skulptuuride
allee kontsentreeritud väligaleriile ning võib lisaks
rannaniidu infokioskile ja pedaalsõidukite rendile olla
paik sumedatel suveõhtutel filmielamuse saamiseks.
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B. Rannaniit
1.2km pikkune rannaniidu loodusrada on Terviseparadiisi juures
oleva matkaraja suurem vend ühendades rannapargi südame vaikse
rannaosa, muuliraja ning luiterajaga.
Austus ja uudishimu rannaniidu vastu on edasiviivaks jõuks vaatetorni,
vaatlusplatvormide ning tõstetud matkaraja kavandamisel pakkudes
vaateid võtmesuundadel ning vahetut rannaniidu kogemust
puhkajatele, spordisõpradele või loodushuvilistele.

Näituste ja festivalide ala

Orgaanilised pinnavormid

Rannapromenaadi pikendus

Rannaniidu loodusrada
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Pargisüdame kiosk

Vaatlusplatvormid

Vaatetorn

Linnalehmade projekti laiendamine Rannaniidu Naisteranna
kaitsealale aitab kaasa traditsioonilise rannaniidu liigirikkuse ja
loodusliku mitmekesisuse taastamisele.

Rannapargi ristlõige
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LUITEMAASTIK
A. Luitemaastik ja rannavärav
Pärnu rannale iseloomulik luitestik hõlmab endas ala
rannakohvikust kuni muulini. Luiterada ühendab need kaks
sihtpunkti pakkudes atraktiivse alternatiivse marsruudi
Naisteranna tagant vaiksesse rannaossa.Olemasoleva
ranna sissepääsu sihile pakume kaks arhitektuurset mahtu
koos laiendatud avaliku ruumiga, millega tugevdaks
toimivat olulise rannavärava kuvandit.
Promenaadi pikendusega ristumise teljel asub
esimene rannavärava tugihoone (kohvik, rannatarbed,
sporditarvete hoidmine, pakihoid) ning olemasoleva
kioski asemel Naisteranna juurdepääsu juures korralik
rannateeninduspaviljon tualettide, dushide ning
hoiukappidega.
Lisaks rannaspordi väljakutele pakume olemasolevat
parkimiskorraldust ümber korraldades välja ka asukoha
uuele ekstreemspordiväljakule ning välijõusaalile.
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Võrkkiige lesila
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1vaikne rand
2alastirand
3rannaniit
4naisterand
5skatepark ja välijõusaal
6rannasport
7lasterand
8mänguvaljak
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Hedon

RANN

Kogunemispaik
Teenused
Rannavärav
Sport

Rannavärav

APRO

Spa

MENA

ADI PI
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Jooga
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Muulile
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B. Vaikne rand
Ligipääsu tagamine teenustele ja
muulilähedase
ala
ühendamine
ülejäänud rannaga on üks selle
konkursitöö võtmeküsimusi.

Teenused
Rannaraamatukogu
Eraldatud
Vaikus
Ühendatud

Uus rannapaviljon

Kesksel
kohal
ning
mööda
luiterada keskrannaga ühendatuna
pakume
välja
täiendava
rannateeninduspaviljoni, mis oma
vormikeelelt
ja
materjalivalikult
sulandub
ümbritsevasse
luitemaastikku.
Luiterada
koos
varjualuste ning tegevuskeskustega
tekitab liivaranna ja rannaniidu
vahele üleminekutsooni, mis on
ligipääsetav ka liikumisraskustega
rannakasutajatele.

Tolerants
Traditsioon
Privaatsus
Kultuur

Lamamismoodulid liival

C. Rannapaviljonid ja väikevormid

PELILOO

rannaluited

katuseterrass

Luite varjualused

lastehoid

Vahetuskabiinid
tualett | dushid | hoiukapid

pakihoid

kohvik | pood

katuseterrass

Väikevormide ja rannapaviljonide kavandamisel on lähtutud konkursitöö üldkontseptsioonist
"Peavari-Liikumine-Loodus" lähtudes looduses olevatest orgaanilistest vormidest, voolavatest
joontest ning keskkonnasõbralikest ranna- ja luitesõbralikest materjalidest.

Rannavärava ristlõige
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RANNASÜDA
A. Rannasüdame park
Keskranna ala on läbi aegade olnud Pärnu ranna kõige
populaarsem osa, kuid sellest olenemata on oma
ruumikorralduselt eklektiline, varjus ning eraldatud.
Pakume välja Sunset klubi ja rannakohviku vahele avarama
ning paremini ühendatud avaliku ruumi (Rannasüdame
park), mis oma olemuselt jaguneb kolme sõlmpunkti
vahel:
1. Rannasüdame park;
2. Rannaturg;
3. Liivaluite mänguväljak.
Sellest saaks värske identiteediga, ühtse kujunduskeelega
keskrannale kohane uus avalik hüve, kus koguneda, saada
toidu- või muusikaelamusi, kogeda tänavaesinejaid või
-kunstnikke tööhoos või talvisel perioodil meretuulte
eest varjatud uisuväljakul lustida.

Rannasüdame park ja promenaadi pikendus

PEAVARI LIIKUMINE LOODUS
Rannaturg

Rannasüdame väljak

B. Promenaadi pikendus

Luite mäng

Pärnu ranna arengu huvides
on tugeva pikitelje tekitamine,
mis
ühendaks
olemasoleva
rannapromenaadi
rannaala
kaugemate soppidega.
Pakume
välja
promenaadi
pikenduse Sunset klubi eest Hedon
Spa esise väljakuni ning edasi
kuni 'Estonia' mälestusmärgini
rannapargis.

RANNA

HEDON SPA & HOTELL

PROME

NAAD J
ÄTKUB

C. Supelonnid

Sunset Club

Rannasild
koos
ajalooliste
supelonnidega lisaks restoran ning
saun koos hunnitute vaadetega
Pärnu lahele ning tervele rannale.
Kõik see on lahendatud kaasaegses
vormikeeles. Miks mitte?

Rannateenused

N

PELILOO

Rannasüdame väljak - toome luited parki!

parkla

promenaadi pikendus

rand

Rannaturg

rannasüdame park

Rannamelu
Maitseelamused
Muusikaelamused

Kala ja marjamüüjad
Kogunemispaik
Suveniirimüüjad
Tänavakunstnikud
Tänavaesinejad

Rannasüdame ristlõige

