LÄHEMALE
Pärnu rannaala visioonivõistlus
Seletuskiri

Võistlustöö “Lähemale” kontseptsioon tugineb ideel viia kogetavat ruumi loodusele ja veele
lähemale. Sellest lähtudes on laiendatud promenaadi ning juurde on pakutud looklev laudteede
rada, mis viib uudistama liivaluidete vahele ja peale, rannaniidu kohale, muulile ja vee peale.
Nii seotakse loodus ja linn justkui tugevamalt kokku.
Aeglane ja kiire ruum
Rannaalal liikumine on jaotatud kiireks kergliiklemiseks, ühendades võistlusala läbiva
kergliiklustee ja jõe promenaadi ning suuremad Pärnu rohealade tükid.

Laiem skaala: loodus ja linn kohtub - Pärnu linna keskusalad ja rohealad

Rannaalal on oluline ka aeglane kergliiklemine promenaadil. Olemasolevat promenaadi on
laiendatud, et tagada mugav liikumine ka tipphooajal. Vaatamata erinevatele maaomanikele ja
maakasutustele olgu Pärnu promenaad jätkuv ja sidus, samas mitte kõikjal ühetaoline.
Kasutades ära olemasolevaid promenaadi disainielemente, on jätkatud promenaadi, et tekiks
sidus ja terviklik rannaala tunne.
Lisaks on antud lahendusega juurde pakutud liiklemise kolmas kihistus – loodusega kooskõlas
aeglane kulgemine. Laudteede võrgustik, mis kohati kulgeb rannaniidu kohal, vee peal ja
liivaluidete vahel, kohtub ka promenaadiga, ühendades erinevad liikumisviisid ja –trajektoorid.
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Sõlmpunktid
Lisaks paralleelselt veeservaga jooksvale promenaadile, on olulised ristuvad ühendused.
Ristumispunktidesse tekivad sõlmed ehk peatuspaigad, mis on kujundatud erineva karakteriga
platsikesteks. Need koondavad olulisi funktsioone ning mõjuvad kui mentaalsed maamärgid.
Sõlmpunktidesse on kavandatud põhilised rannaala teenused (nt wc, hoiukapid, elektritoide,
joogivesi).

Ranna moodulmaja ideeline skeem

Uus ranna teenindushoone on postidel tõstetud hoonemaht, mis arvestab üleujutustega,
pakkudes samas mõnusaid vaateid. Siin paiknevad erinevad põhifunktsioonid, aga ka
rattalaenutus.
Olemasoleva rannahoone kõrvale tekib avatud plats, kuhu koondub toitlustus- ja kaubandus.
Kasutatud on mooduleid, mida saab vastavalt olukorrale platsil ümber paigutada. Nii tekib
avatud, ent samas liigendatud ala, kuhu kauplema võiks oodata väga erinevaid toitlustajaid, et
kujundada paindlik söögiplats, kus peale friikate ja jäätise on ka kohalikke ning tervislikke
ampse.
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Pisem skaala: avar plats toitlustuseks ja kaubanduseks. Liigutatavad moodulmajad

Teise sõlmpunkti on tekitatud puitkatendiga platvormid, mis on samuti paindlikud ning vastavalt
olukorrale saab seal korraldada pisemat turgu (nt taluturg või avatud kirbuturg) või hubast
väliüritust. Muul ajal võib plats olla kasutuses varjulisema istumisalana, kus puude vilus
päikesest puhata.
Surfihoone on kavandatud moodulitest, mis annab võimaluse paindlikumaks hoonemahuks. Ka
erinevad rannahoone funktsioonid on paigutatud hoonemahtu nii, et promenaadi lõpetav plats
saaks loodusradadele avatud ning võimaldaks rohkem õhku.
Rannaala ühe väravana toimib pargialal olev skulptuurirada, mida on pikendatud, et teavitada ja
üllatada saabujaid.
Funktsioonid
Rannaala olemasolevaid funktsioone on kategoriseeritud, pakkudes lisanduvaid tegevusi.
Intensiivne keskrannaala hajutatakse rannaala lõikes, pakkudes rohkem õhku (Nt ajaloolise
rannahoone ümbrus). Samas on silmas peetud ka rahulike peatuspaikade ja vaikse rannaala
kogemuse võimaldamist. Selleks pakutakse alalisi puitplatvorme, lamamistoole ja
päikesevarjusid ja meditatiivset äraolemist linnalooduses.
Sotsiaalne ja sõbralik rand
“Lähemale” kontseptsioon tugineb ka ideel tulla üksteisele lähemale. Nii on siin ruumi
erinevatele huvigruppidele ja tegevustele (tasuta ja tasuga) ning erinevaid funktsioone on seega
puistatud rannaala lõikes laiali. Samas on oluline ka nišitegevuste võimaldamine, näiteks on
oluline ajalooline naisterand, mis saab ent ruumilise tähistuse vee peale ulatuva platvormi näol.
Pakutud on ka nö. jõumeeste niširand ehk välijõusaaliala.
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Ruumis liikumise selgus
Võistlustööga “Lähemale” pakutakse Pärnu rannaalale mitmekesine, ent samas selgesti tajutav
nägu. Katendite jätkuvuse, promenaadi pikendamise ning ühtsete väikevormidega (nt
moodulmajad, päikesevarjud) toimib rannaala kui üks tervikmaastik, pakkudes samas
eriilmeliste platsikeste näol muutlikkust. Uued hooned ning vee kohale viidud platvormid
annavad rannaalale teatava vertikaalse mõõtme ning toimivad kui maamärgid.
Kogu rannaala lõikes on kasutatud ühtset viidasüsteemi ning infotulpasid.
Vesi ja ruum
Rannaala peamiseks maastikuelemendiks on vesi.
Vesi pakub meditatiivset tausta, aktiivset tegevusruumi, samas aga ka üleujutustega seonduvat
probleemistikku. Loodustsüklitega kohanemine ja linnaruumi sellele vastavalt kohandamine on
Pärnu rannaala puhul oluliseks. Rannaala pargist on kujundatud vett immutav maastik, mis
vastavalt hooajale ja veetasemele muudab oma ilmet ja ruumikasutusvõimalusi. Kuival ajal on
pargimaastik kasutatav erinevateks kogunemisteks, välijoogaks, mängualadeks jms. Üleujutuse
ajal saab pargist veemaastik, mis aeglustab vee valgumist elamualadele.

Pargiala vett immutav maastik

Platvormid, mis ulatuvad mere kohale, võimaldavad katsuda vett ja istuda varbad vees,
vaadates tagasi rannaribale.
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Aeg ja ruum
Rannaala on loodusprotsessidele ning aastaaegadele vastavalt ajas ja ruumis muutuv. Samuti
on protsessiline rannaala arendamine. Alustada võiks ühenduste parandamisest linnaskaalas
(rannaala ühendamine jõepromenaadiga) ning rannaala skaalas (olemasoleva promenaadi
jätkuvus ja laiendamine). Peale ühenduste järgneks muu programm. “Lähemale” tugineb
strateegial, kus olulised on kohaloome ja koosloome, selge kommunikatsioon avalikkusele ja
dialoog.
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LÄHEMALE

PÄRNU RANNAALA VISIOONIVÕISTLUS

LOODUSEGA KOOS
Rannaala peamiseks maastikuelemendiks on vesi.
Vesi pakub meditatiivset tausta, aktiivset tegevusruumi, aga ka üleujutusi. Loodustsüklitega kohanemine
ja linnaruumi sellele vastavalt kohandamine on Pärnu
rannaala puhul oluliseks.
Looduslikel protsessidel põhinev maastikuarhitektuur
pakub külastajale erinevat veekogemust. Rannaala park
kui vett immutav maastik, mis vastavalt vee tasemele
muudab oma ilmet.

1.75

+1.60

Tõstetud laudteed võimaldavad kogeda rannaniitu ja
liivaluiteid, võimaldades uusi ligipääse ja ühendusi, aga
pakkudes ka vaikseid peatuspaikasid.
Platvormid, mis ulatuvad mere kohale, võimaldavad
katsuda vett ja istuda varbad vees, vaadates tagasi
rannaribale.

+1.60

RANNAALA TEENINDUSHOONE

+1.50
+1.75

+1
.60

ÜKS-KAKS-KOLM
Rannaala puhul on eristatud aeglast ja kiiret ruumi ning
vastavalt sellele erineva tüübiga kergliiklusteid:
1. Kiirem ja otsem kergliiklemine rannaalast läbi edasi
jõepromenaadile;
2. Aeglasem kergliiklemine rannaala laiendatud ja
pikenenud promenaadil;
3. Rahulik kulgemine rannaala laudteedel.

AEGLANE KERGLIIKLEMINE
RAHULIK JALUTAMINE

ÜHENDUSED
Vaatamata erinevatele maaomanikele ja maakasutustele olgu Pärnu promenaad jätkuv ja sidus, samas mitte
kõikjal ühetaoline. Kasutades ära olemasolevate promenaadi
disainielemente, on jätkatud promenaadi, et tekiks
sidus ja terviklik rannaala tunne. Promenaadi on laiendatud ning juurde pakutud rahulikku promeneerimist
KIIRE KERGLIIKLEMINE
võimaldav laudteevõrgustik, mis kohati kulgeb ka
liivaluidete vahel ning rannaniidu kohal.
SÕLMPUNKTID
Lisaks paralleelselt veeservaga jooksvale promenaadile, on
olulised ristuvad ühendused. Ristumispunktidesse
tekivad sõlmed ehk peatuspaigad, mis on kujundatud
erineva
karakteriga platsikesteks. Need koondavad olulisi
funktsioone ning mõjuvad kui mentaalsed maamärgid.

PEATUSPAIGAD

PÄRNU RANNAALA LINNULENNULT

RANNA TEENINDUSHOONE

RANNAALA MOODULMAJA

RANNAALA MITMEKESISUS
LOODUSRAJAD

RANNA
MEELTEPARK

RANNAALA TEGEVUSPARK
AJUTISTE VÄLIÜRITUSTE ALA
(TURG, PISEMAD KONTSERDID, VÄLIKINO JMS)

SPORDITEGEVUSTE /
ÜRITUSTE ALA

SÖÖGIPLATS

RANNAALA MOODULMAJA
SPORDITEGEVUSTE ALA

Pärnu rannaala on liigendatud erinevateks soppideks,
pakkudes aktiivset kasutusvõimalust, aga ka rahulikumat ruumi intensiivseid tegevusruume, aga ka meditatiivseid
kohti.
Funktsioonide paigutamisel saab eristada põhivajadusi
(nt. wc, hoiukapid, joogivesi, elektritoide),
aktiivseid tegevusi, meditatiivseid tegevusi,
kultuuri- ja looduselamusi pakkuvaid ruume.

RANNAALA MOODULMAJA
SURFIMAJA JA TEENINDUSHOONE

LOODUSRAJAD

HOOAJALISUS RANNAALAL- PARK KUI VETT IMMUTAV MAASTIK
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VAADE MUULILT

LÄHEMALE

PÄRNU RANNAALA VISIOONIVÕISTLUS
LÄHEMALE viib veele ja loodusele lähemale,
pakkudes uusi looduselamusi, liikumistrajektoore,
peatuspaikasid.
LÄHEMALE pakub erinevatele huvigruppidele ja
-tegevustele ristumiskohti, aga ka vaikseid nišše.
Rannaruum varieerub ruumis ja ajas.

ERIILMELISED AASTARINGSED
JA TASUTA OLEMISEKOHAD
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