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1. ERITINGIMUSTE KOOSTAMISE ALUS 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Muinsuskaitse eritingimused on koostatud Pärnu linnavalitsuse tellimusel Pärnu linnas Ranna pst 1a 

(katastritunnus 62512:011:8350, pindala 110 m²), Ranna pst 1b (katastritunnus 62512:011:3140, 

pindala 17 000 m²) ning Ranna pst 1d (katastritunnus 62512:011:9230, pindala 168 m²) maaüksuse 

kohta (vt skeem 1). Töö on koostatud seoses Pärnu linnavalitsuse 16.03.2015 korraldusega nr 171 

algatatud Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamisega. Planeeringuala asub Pärnu 

vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal. Planeeringualaga piirnevad ehitismälestised Pärnu 

mudaravila ning Pärnu rannakohvik, Ranna pst 3. 

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kruntide piiride muutmine ja maakasutuse korrastamine. 

Detailplaneeringuga määratakse kindlaks kruntide suurus, ehitusõigus, arhitektuursed ja 

linnaehituslikud tingimused. Kavandatavad hooned peavad säilitama ka tulevikus nii oma 

kasutusotstarbelt kui ka arhitektuurilt rannapiirkonnale olulise linnaehitusliku aktsendi. Pärnu linn 

soovib, et piirkonnas säilib avaliku parkla kasutus. Planeeringuga soovitakse ette näha planeeritava ala 

piires rannapromenaadi pikendus ning avalike tualettide asukoht. Ranna liivaluited tuleb 

maksimaalselt säilitada. 

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada, et planeeritaval maa-alal 

kavandatavad muudatused ei mõjutaks oluliselt muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimist ega 

vaadeldavust, sealhulgas kaugvaadete säilimist ja silueti nähtavust ning kultuuriväärtuslike 

struktuurielementide säilimist ruumilises kontekstis (kultuuriministri 01.07.2015 määrus nr 4 

Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord). Käesolevas töös hinnatakse 

algatatud detailplaneeringuga kavandatavat  tegevust ehitismälestiste kaitserežiimist ja 

muinsuskaitseala kaitse eesmärkide lähtuvalt. 
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Skeem 1. Planeeritava ala asukoha skeem põhikaardil. Planeeringuala tähistatud punase piiriga. Allikas: Maa-

ameti kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee. 

 

1.2. Kaitsestaatus 

Vabariigi Valitsuse 06.02.2006 määrusega nr 32 on kehtestatud Pärnu vanalinna ja kuurordi 

muinsuskaitseala põhimäärus, millega on määratud muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid (vt 

skeem 2), muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused ning muinsuskaitset 

korraldavate organite tööjaotus ja sätestatakse koostöö muinsuskaitset korraldavate organite ja 

kaitstavate loodusobjektide valitseja vahel. Planeeringuala asub muinsuskaitseala Rannapargi 

alajaotuses. 

Muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku koosluse 

ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise 

eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine. 
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Skeem 2. Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piiride plaan. Allikas: 

Kultuurimälestiste riiklik register, http://register.muinas.ee/content/monument/regular/37671.jpg 

 

Planeeringualast lääne poole jääb ehitismälestis Pärnu mudaravila, mis on kultuurimälestisteks 

tunnistatud kultuuriministri 21.04.1998 määrusega nr 13. Planeeringuala idaküljel asub ehitismälestis 

Pärnu rannakohvik, Ranna pst 3, mis on kultuurimälestisteks tunnistatud kultuuriministri 14.04.2004 

määrusega nr 74 (mälestiste asukoht vt skeem 3). 

 
Skeem 3. Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (tähistatud rohelise viirutusega) ning 

muinsuskaitsealused üksikobjektid planeeringuala piiri läheduses (tähistatud punase ringiga) põhikaardil. Allikas: 

Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee. 
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Planeeringuala asub suuremas osas looduskaitsealuse Pärnu rannapargi alal, mille Keskkonnaregistri 

kood on KLO1200069 (vt skeem 4). Pargi kaitset ja kasutamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 

3.03.2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. 

 
Skeem 4. Pärnu rannapargi looduskaitseala piir ortofotol. Allikas: Maa-ameti looduskaitse kaardirakendus, 

http://xgis.maaamet.ee. 

 

1.3. Detailplaneeringualal varem koostatud uuringud, eritingimused ja 

projektid 

Muinsuskaitseameti registri andmetel on alale koostatud ja heaks kiidetud järgmised tööd (va 

planeeringud): 

• ERA.T-76.1.11736; Künnapu, L. 1985. Pärnu kuurortehituste ajalooline ülevaade; ENSV riiklik 

ehituskomitee; Kultuurimälestiste riiklik projekteerimise instituut; 

• Hansen, L; 2012. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule; 

• OÜ Kivisilla; 2008. Rannapargi rekonstrueerimiskontseptsiooni muinsuskaitse eritingimused; 

• OÜ Kivisilla; 2009. Rannapargi renoveerimise põhiprojekt; 

• OÜ Arhitektuuriväljad; 2015. Ranna pst 5. Pärnu Rannahotell. Muinsuskaitse eritingimused 

detailplaneeringu algatamiseks. 
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2. Ruumiline kujunemine ja analüüs 

2.1. Planeeringuala piirkonna ajalooline kujunemine 

Pärnu linn hakkas suvitus- ja puhkekohana kujunema 19. saj I poolel. 1834. a kustutati Pärnu Venemaa 

kindluslinnade nimekirjast, 1835. a anti militaarrajatised üle linnale ja tekkis võimalus mereranna 

kasutamiseks. 1837. a esitati Pärnu raele palve supelasutuse ehitamiseks mereranda. Linnavalitsus 

andis nõusoleku ning juba 1838. a alustas vanast kõrtsist ümberehitatud supelasutus tegevust (vt foto 

1). Hoone paiknes praeguse mudaravila krundil. Supelasutus asus vanalinna keskusest ning isegi 

eeslinnast kaugel. See oli eraldiseisev hoone, mille ümbruses asus karjamaa (vt skeem 5)1. 

 
Skeem 5. Väljavõte Pärnu linna plaanist 19. saj II poolest.2 Supelasutuse asukoht tähistatud punase ringiga. 

 

Pärnu haljasalade traditsioon ulatub 1830. aastatesse, mil rajati ka pikk sirge puiestee ravilani Supeluse 

tänaval. Haljasalade rajamine hoogustus 1870. aastatel, kui linnapeaks oli O. Brackmann. 1889. a 

omandas Pärnu linn supelasutuse ning sellega algas uus etapp linna arengus ravi- ja puhkekuurordiks 

– s.o linnaehituslikuks kompleksiks, kus esineb mitmesuguseid asutusi puhkuseks ja vaba aja 

veetmiseks ning heakorrastatud pargialad ja supelrand. Kuurort arenes tõusvas joones kuni 

I maailmasõja puhkemiseni. Supelasutuse taga olev liivarand korrastati. Ehitati rannast merre viivad 

sillad ning nendele paigutati onnid. Rannapargi rajamisega oli alustatud juba 1882. a. 1889. aastaks oli 

loodud Supeluse ja Lehe tänava vaheline kolmnurgakujuline pargiala, samuti ravilast põhja ja loodesse 

jääv haljasala (rannasalongi park). Linnapea O. Brackmann tellis Pärnu muutmiseks roheliseks linnaks 

Riia linnaaednikult maastikuarhitekt G. Kuphaldtilt Pärnu haljasalade laiendamise ja kaunistamise 

projekti. 1888-1889. a koostatud projektis oli keskaegset linna ümbritsenud kindlustustele loodud 

                                                           

1 ERA.T-76.1.11736 

2 EAA.298.2.21, leht 1 
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haljasalad ühendatud uute suurte parkidega Mere pst ja Rannapargi piirkonnas. Mereäärne park ja 

Rannapargi laiendus olid planeeritud tüüpilise maastikupargina, kuid haarasid endasse ka kuurordi 

arenguks vajalikud spordiplatsid, velodroomi, laste mänguplatsid ja mitmed villade rajoonid. 1890. a 

alustati Rannapargi laiendamist ja ümberkujundamist, loodi uued pargialad mere äärde, istutati 

alleesid. 1898. a plaanilt (vt skeem 6) on üldjoontes näha, mis oli suudetud 10 a jooksul G. Kuphaldti 

projektist teostada.3 

 
Foto 1. Pärnu supelasutus enne I maailmasõda 1904. a.4 

 

 
Skeem 6. Väljavõte Pärnu linna plaanist 1898. a.5 

 

                                                           

3 ERA.T-76.1.11736 

4 Kaaver, A. Maastikuaednik Georg Kuphaldt. Tallinn 2003. Lk 189. 

5 EAA.2110.1.4818, leht 1 
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Foto 2. Supelrand. Ligikaudu.1900 – 1910. a.6 

 

Ravila kõrvale parki ehitati 19. saj viimastel kümnenditel rannasalong (kuursaal) (vt foto 3), kus asus 

restoran, seltskondlikud ruumid, võõrastetoad. Hiljem ehitati juurde kontserdi- või teatrisaal. 

Rannasalongi kõrvale rajati kõlakoda. Hoogustus mere lähedaste suvilate, eramajade ja pansionaatide 

ehitus. Ranna piirkonnas domineeris puuhoonestus, suuremad ja väiksemad villa-tüüpi elamud rõdude 

ja rohkete kaunistustega. Pärnu kuurordi õitseng kestis I maailmasõjani. 1915. a sai ravila sõjalaevade 

pommitamise läbi kannatada ning lõpetas tegevuse. Supelasutus hävines tulekahjus. Kaevikute ja 

kaitsekoobaste kaevamisega sõja ajal sai kahjustada ka Rannapark. 

                                                           

6 AM N5639:51 
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Foto 3. Rannasalong. Ligikaudu.1910 - 1930. a.7 

 

Pärnu kuurordi ülesehitustöö sai teistkordselt alguse vesi-mudaravila rajamisest 1926-27. a. Tiibade 

juurdeehitused toimusid 1929. ja 1935. a. Hoone ehitati arhitektide O. Siinmaa, E. Wolffeldti ja A. 

Nürnbergi projekti järgi (vt skeem 7). Peale vesi-mudaravila valmimist otsustati linnaarhitekt O. 

Siinmaa eestvedamisel jätkata Pärnu rannarajooni arendamist.8 Uus mudaravila koos seda ümbritseva 

pargiga ning lähedal asuva rannasalongiga on näha 20. saj esimesest poolest pärineval linna plaanil (vt 

skeem 8). 

 

                                                           

7 AM N5639:60 

8 ERA.T-76.1.11736 
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Skeem 7. Fassaadivaade vesi-mudaravila projektist.9 

 

 
Foto 4. Ranna puiestik Pärnus 1930ndatel.10 Tagaplaanil näha uue mudaravila sammastik. 

                                                           

9 ERA.T-76.1.11736 

10 EAM Fk 16435 
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Foto 5. Pärnu vesi-mudaravila hoone, kaugvaade, ees väljak. Arhitekt Olev Siinmaa; fassaadid Erich von Wolffeldt 

ja Aleksander Nürnberg.11 

 

 
Skeem 8. Väljavõte Pärnu linna plaanist 20. saj I poolest.12 

 

                                                           

11 EAM Fk 4316 

12 EAA.3569.2.7 leht 11 foolio 12 
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Arvukate suplejate tarvis ehitati 1927. a randa puitpaviljon riietuskabiinide ja einelauaga (vt foto 6). 

Rannapaviljonis oli ka esimene varjuga korvtoolide laenutus Eestis. Paviljon on kajastatud 1930. a linna 

plaanil (vt skeem 9). Rannapaviljoni asemele ehitati 1939. a uus, praeguseini säilinud rannakohvik. 

 
Skeem 9. Väljavõte Pärnu linna plaanist 1930. a.13 

 

 
Foto 6. Pärnu rannavaade - esiplaanil kaks tumedanahalist koos kohalike naistega. 1930. aastad. Tagaplaanil 

1927. a rajatud rannapaviljon ja laenutatavad korvtoolid.14 
 

                                                           

13 EAA.2110.1.4818 leht 3 

14 AM F 31979 
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1935. a alustati O. Siinmaa ning A. Soansi projekti alusel Eesti funktsionalismi üheks tippteoseks 

peetava Pärnu rannahotelli ehitamist, mis valmis 1937. a.15 Lisaks koostas Siinmaa Pärnu Suwituse ja 

Supeluse linnaosa plaani (vt skeem 10), kus hotelli ning mudaravila vahelisele alale on kavandatud 

rannakohviku (rannapaviljon), laste mänguplatsi ja päikesevannide asukohad. 1938. a samuti O. 

Siinmaa projekteeritud rannakohvik valmis 1939. a (vt foto 7). 

Skeem 10. Väljavõte Pärnu Suwituse ja Supeluse linnaosa plaanist 1935. a.16 

 

 
Foto 7. Pärnu rannakohvik, vaade mere poolt terrassile. Arhitekt Olev Siinmaa.17 

 

                                                           

15 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=16701 

16 ERA.T-6.3.1636 leht 1 

17 EAM Fk 4627 
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Nõukogude perioodil käsitletavas ranna piirkonnas olulisi muudatusi ei toimunud, olemasolevates 

hoonetes toimus peamiselt sisekujundust puudutavaid ümberehitusi. Mudaravila krundi 

merepoolsesse serva rajati praeguseks lammutatud müür koos müügikioskitega ning tualetihoone. 

Supeluse ja Lehe tänava ning Ranna pst ja mere vahelisel pargialal uushoonestust ei rajatud (vt skeemid 

11 ja 12). Pargialale rajati Ranna pst äärde parkla ning sellest mere suunas betoonplaatidest 

regulaarstiilis teedevõrk, mis ei harmoneeru 1930ndate vabakujulise kujundusprintsiibiga. 

 
Skeem 11. Väljavõte Pärnu linna plaanist 1964. a.18 

 

  
Skeem 12. Väljavõte Pärnu linna plaanist 1970-1974. a.19 

 

Taasiseseisvumisperioodil on mudaravila hoone saanud 2014. a merepoolsel küljel suure 

juurdeehituse (Hedon spa). Käesoleva planeeringu alale on rajatud kaks hoonet. 2001. a püstitati pargi 

merepoolsesse serva kolmekorruseline kohvikuhoone (Rannakohvik) ning 2006. a avati Ranna puiestee 

ääres ühekorruseline restoranihoone (Stefani pizza), mille taha pargialale on paigaldatud teisaldatavad 

tualetid. Pitsarestorani asukohal on väiksemas mahus hoone olnud juba varem – algne kiosk-paviljoni 

projekt pärineb 1952. a (projekteerija Kaar, Sojuzgiprotorg) ehkki 1964. a ja 1970-1974. a kaartidel (vt 

                                                           

18 ERA.R-1.31.7 leht 25 

19 EAA.2072.9.835 leht 1 foolio 1 
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skeemid 11 ja 12) see hoone ei kajastu. Kindlad andmed 1952. a projektis antule sarnase kujuga hoone 

olemasolu kohta on aastast 1991, kui on koostatud toonase Seitsme Tuule baari inventariseerimise 

joonised (koostaja M. Pors). Ulatuslik Rannapargi rekonstrueerimine toimus 2010. a (vt skeemid 13 ja 

14). Rekonstrueerimisprojekt hõlmas Rannapargi ala, mis jääb Tammsaare, Lehe, Supeluse tänava ja 

Ranna puiestee vahele ning Ranna puiesteest mere poole jäävat ala Lehe ja Supeluse tänava pikenduse 

vahel. 2006. a valmis rannakohvikust ida suunas kuni Side tänavani viiv rannapromenaad. 

   
Foto 8. 2001. a rajatud kohvikuhoone ning 2010. a rajatud istutusalad (foto: M. Hiob 2015) 

Foto 9. 2006. a rajatud restoranihoone Ranna pst ääres (foto: M. Hiob 2015) 

 

Rannapargi territoorium on Pärnu üks suurema ehitussurve all olevaid piirkondi. Oht varitseb eelkõige 

1930. aastatel loodud väärtuslikke kuurordiehitisi, mille naabrusesse soovivad end sisse seada 

ehitusmahtudelt ja pindaladelt oluliselt suuremad konkurendid. Uute ehitusmahtudega rannaääre 

tihendamine võib ohtu seada ka 1930. aastate planeerimisprintsiibi, mille lemmikmotiiviks oli hoonete 

sulandumine pargi rüppe, nn park-maja-park-meetodil. Iga planeeritava hoone vahele pidi jääma piisav 

ruum rohealale, et tagada looduse ja tehiskeskkonna harmooniline sümbioos ning täita ühtlasi 

kuurordile esitatud tingimusi linnaehituslikult kõrgekvaliteedilise ravi- ja puhkepaigana. Oluline on, et 

see ajalooliselt tähtis kuurordi ruumilise arengu põhimõte Rannapargi maastikus säiliks.20 

                                                           

20 Hansen, L. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule 
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Skeemid 13 ja 14. Väljavõte Rannapargi rekonstrueerimise projektist21 planeeringuala piirkonnas kõrvutatuna 

tänapäevase ortofotoga22. Projekti järgselt on rajamata ulatuslik parkla laiendus. Ehitatud on istutusalad ning 

laudkattega tee Ranna puiesteest rannani. 

2.2. Hoonestuse, teede- ja tänavavõrgu, krundistruktuuri ja 

maastikuelementide analüüs ning hinnang maa-alal säilinud 

kultuuriväärtuslikele objektidele 

Planeeringualaga piirnev Ranna pst on säilinud ajaloolises asukohas sarnaselt 19. saj lõpuga. Sõidutee 

ning jalg- ja jalgrattatee asfaltkate ei ole ajaloolise tänava kattena sobilikem, kuid on funktsionaalseim. 

Tänavast mere suunas jäävas pargiruumis on viimastel aastakümmetel toimunud olulised muudatused 

pargi teede struktuuris, krundistruktuuris ning hoonestuses. Pargist on välja lõigatud kaks krunti, kuhu 

on rajatud kohvik (Rannakohvik, Ranna pst 1d, ehitatud 2001. a)23 ning restoran (Stefani pizza, Ranna 

pst 1a, endise rannakioski asukohas). Ranna pst 1a algse hoone täpne ehitusaeg ei ole teada, Pärnu 

linnavalitsuse arhiivis leiduvad ehitusprojekt (kiosk-paviljon) 1952. a, inventariseerimise joonised 

(Seitsme Tuule baar) 1991. a, mõõdistusjoonis (Seitsme Tuule baar) 2003. a, ehitusprojekt (Stefani 

suvepitsa) 2005. a ja mõõdistusprojekt (Stefani suvepitsa) 2014. a24. Pargist on välja lõigatud 

asfalteeritud parkla ala, mis eraldab pargiala Ranna puiesteest. Parkla ning kohviku vahele on rajatud 

pigem regulaarses stiilis sirgete kiirtena kesksele ringile koonduv teedevõrk. 

Suurimaks probleemiks on siin algse pargiruumi killustumine, mis 19. saj lõpu ning 20. saj alguse 

plaanide järgi moodustas ühtse terviku Lehe ja Supeluse tänava ning mere vahelisel alal. Lisandunud 

hooned on oma mahult küll tunduvalt väiksemad, kuid vähendavad siiski mõnevõrra ehitismälestiste 

Pärnu rannakohviku ja Pärnu mudaravila vaadeldavust ning ei järgi 1930ndate printsiipi, kus iga 

planeeritava hoone vahele pidi jääma piisav ruum rohealale, et tagada looduse ja tehiskeskkonna 

harmooniline sümbioos. Pargi teedevõrk ning samuti 2009. a rajatud korrapärased istutusalad ei 

harmoneeru Ranna pst vastaspoole vabakujulise teedevõrguga ning kujundusstiiliga, nagu nägi ette 

                                                           

21 OÜ Kivisilla. 2009. Rannapargi renoveerimise põhiprojekt 

22 Maa-ameti kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee/ 

23 Ehitisregistri (www.ehr.ee) andmetel 

24 Pärnu linnavalitsuse arhiiv 
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O. Siinmaa 1935. a plaan (vt skeemid 15 ja 16). Võib öelda, et Pärnu rannakohviku ning Pärnu 

mudaravila vaheline ala on ümberkujunduste tõttu väljunud ülejäänud pargi tervikust (vt skeem 17). 

Teisest küljest on lisandunud hooned selgelt rannapargi ja mereranna puhkefunktsiooni teenindamise 

eesmärgiga, mis on kahtlemata lisaks haljastamisele vajalik pargiruumi kasutus. 

    
Skeemid 15 ja 16. Terviklik Rannapargi ala Lehe ja Supeluse tänava ning ranna vahelisel alal 1930. a plaanil25 

ning 1935. a O. Siinmaa kavandil26. Tähistatud punaste joonte vaheline ala. 

 
 

 

 
Skeem 17. Rannapargi ala Lehe ja Supeluse tänava ning ranna vahelisel alal tänapäevasel ortofotol27. Punase 

pidevjoonega on tähistatud tervikliku miljööga säilinud pargiala. Punktiirjoonega on tähistatud ülejäänud 

pargimiljööst eraldiseisev ala ning tähtedega terviklikkust lõhkuvad objektuid: A – parkla; B – nõukogudeaegne 

teedevõrk; C – kohvikuhoone; D – restoranihoone. 

 

                                                           

25 EAA.2110.1.4818 leht 3 

26 ERA.T-6.3.1636 leht 1 

27 http://xgis.maaamet.ee/ 

A 
B 

C 

D 



Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks 1556ET1 

 

Artes Terrae 21 

 

Planeeringuala  lähipiirkonna hoonestus on mitmekesine, leidub erineva arhitektuurse stiiliga, erineva 

materjalikasutusega ning erineval ajal püstitatud hooneid. Planeeringualast lääne pool asub 

ühekorruseline neoklassitsistlikus stiilis sammasportikuse, kupliga keskosa, madala viil-kelpkatusega 

ning krohvviimistlusega Pärnu mudaravila hoone, mille merepoolsele küljele on tehtud 

kolmekorruseline lamekatusega moderne juurdeehitus (Hedon spa). Planeeringualast ida pool asub 

funktsionalistlikus stiilis lamekatusega 1939. a valminud kahekorruseline rannakohvik. Peamise 

rannani ning planeeringualani viiva tänava – Supeluse tänava – merepoolse osa hoonestuses annavad 

tooni 19. saj keskpaigas rajatud klassitsistlikus stiilis sammastikuga, kõrge viilkatusega ning puitlaudis-

viimistlusega Bööckenhofi suvemõisa peahoone (ehitismälestis reg nr 24259) ning 19. saj lõpus 

ehitatud historitsistlikus stiilis viilkatuse ja puitlaudis-viimistlusega Ammende I villa (suvepansion) 

(ehitismälestis reg nr 24258).  

Planeeringuala hoonestuse kavandamisel tuleb lähtuda Rannapargi piirkonnale iseloomulikust 

hoonestatud alade vaheldumisest pargialadega. Planeeringuala asub O. Siinmaa 1930ndate kavandite 

järgi pargialal, kuhu suuri hoonemahte ette nähtud ei olnud. Olemasolev Ranna pst 1a asuv 

restoranihoone on oma madala mahu ja materjalikasutusega rannapargi alale sobiv, kuid hoone ilmet 

on rikkunud erinevatel aegadel tehtud muudatused ja juurdeehitused, mistõttu sobivam lahendus 

oleks antud kohta uue hoone ehitamine. Olemasolevale hoonele täiendavate juurdeehituste tegemine 

ei ole sobiv. Hoone ümber olevaid avatud terrasse on samuti lubatud laiendada, kuid terrassid peavad 

paiknema maapinnalt sellisel kõrgusel, et ei oleks vajadust terrassidele paigutada piirdeid. Ranna pst 

1 hoone mõõdukas laiendamine ei riiva oma jätkuvalt väikese mahu tõttu täiendavalt kõrvalasuvate 

mälestiste väärtust. Hoone laiendamine on põhjendatud funktsionaalsuse tõstmise vajadusega, et 

pakkuda mälestisi ja muinsuskaitseala külastajatele kõrgemat teenindustaset ning seeläbi väärtustada 

mälestisi. 

Ranna pst 1d asuv kohvikuhoone ei ole oma kõrgusega (3 korrust) ning välisviimistluses profiilpleki 

kasutamisega rannaparki sobiv hoone ning tuleb asendada uue, madalama ning arhitektuurselt 

piirkonda sobivama hoonega. Lubatud on ka selle hoone laiendamine samas vahekorras Ranna pst 1a 

hoonega, kuid seda eeldusel, et olemasolev hoone lammutatakse ning uus hoone tuleb madalam ega 

võistle tähelepanu pärast läheduses asuva kaitsealuse rannakohvikuga. Ka Ranna pst 1d hoone 

laiendamise peamine põhjendus on ranna külastajatele teenindustaseme tõstmine ning lisaks on 

võimalus olemasolev, halvasti piirkonda sobiv hoone asendada uue ja paremaga. 

Rannapargi selles piirkonnas on vajadus avalike käimlate järele, mida ükski nimetatud hoonetest (ei 

Ranna pst 1a, 1d ega ka mälestised rannakohvik ja mudaravila) ei paku. Tänasel päeval on avalikud 

käimlad paigaldatud konteinerina Ranna pst 1a hoone kõrvale, kuid ei asukoht ega ajutine hoone ole 

kõige õnnestunum. Soovitav on rajada käimlad piirkonda sobiva püsiehitisena, mis võib endas 

sisaldada ka teisi linnavalitsuse pakutavaid teenuseid ranna külastajatele. Nimetatud hoone on 

võimalik paigutada pikendusena Ranna pst 1a hoone kõrvale jalgtee äärde, kus see häirib minimaalselt 

vaateid avalikelt jalgteedelt mälestistele ega merele. 

Kuna planeeringuala piirkonnas asub eri ajastutest ja erinevas stiilis hooneid, tuleb uute hoonete 

projekteerimisel kasutada pigem tänapäevast arhitektuurset keelt. Materjalikasutuses tuleb lähtuda 

ümbritsevatest hoonetest, kus valdavateks on puitlaudis, krohv ja klaas. 

Seoses hoonete laiendamisega on vajalik ka nimetatud kinnistute laiendamine. Kuna antud kinnistud 

Ranna pst 1a, 1b ja 1d ei ole ajalooliselt väljakujunenud kinnistustruktuuri näited, vaid on moodustatud 

viimastel kümnenditel, on nimetatud kinnistute omavahelisi piire lubatud muuta omanike 

kokkuleppel. 
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2.3. Vaated 

Vastavalt Pärnu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimustele avaneb Pärnu lahe suunast 1930. 

aastatel väljakujunenud linnasiluett ning rannaala planeeringuline kontseptsioon. 

 

Skeem 18. Pärnu linna üldplaneeringu kaugvaadete kaart. Vaade mere suunast Rannapargile on tähistatud 

numbriga 9.28 

 

Pargi siseseid vaateid eraldi välja tuua ei saa, kuna park on olemuselt tervikuna hästi vaadeldav. Pargi 

poolt piirab merevaadet rannavall. Vältida tuleb täiendavaid pargi siseseid vaateid piiravaid ehitisi. 

    
Foto 10. Vaade Ranna pst-lt ranna suunas (foto: M. Hiob 2015) 

Foto 11. Vaade Rannalt pargi suunas. Vaadet piirab rannavall ning haljastus (foto: M. Hiob 2015) 

                                                           

28 Hansen, L. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule. 



Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks 1556ET1 

 

Artes Terrae 23 

 

 

       

Foto 12. Vaade restorani juurest planeeringuala keskosa suunas. Vasakul parkla ning keskel amortiseerunud teed 

(foto: M. Hiob 2015) 

Foto 13. Vaade pargist rannale (foto: M. Hiob 2015) 
 

3. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

3.1. Hinnang detailplaneeringuga kavandatavale 

Detailplaneeringu eskiisjoonis on esitatud eritingimuste lisades. 

Detailplaneeringuga kavandatakse korrigeerida kruntide piire ja suurust selliselt, et hetkel üle krundi 

piiride ulatuv Ranna pst 1a hoone ja selle juurde kuuluvad terrassid või võimalik uus hoone ja terrassid 

jääksid krundi piiresse. Ranna pst 1d krunti on planeeritud suurendada võimaliku uue rannapiirkonda 

sobivama hoone ehitamiseks. Uus hoone oleks madalam (kaks korrust) ja kuni 20% praegusest hoonest 

suurema brutopinnaga ning seevõrra suurema ehitusaluse pindalaga. Kavandatav tegevus korrastab 

maakasutust ning ei oma  negatiivset mõju kaitsealustele objektidele.  

Olemasolev Ranna pst 1a hoone on planeeritud säilitada olemasolevas mahus või asendada uue kuni 

20% praegusest hoonest suurema brutopinnaga ning seevõrra suurema ehitusaluse pindalaga 

hoonega. Ranna pst 1d olemasoleva kolmekorruselise hoone asemele on kavandatud uue 

kahekorruselise ranna külastajaid teenindava äriotstarbelise hoone ehitamine, mille madalam kõrgus 

ning arhitektuurne lahendus sobituksid paremini rannaalaga.  Ehkki ajaloolistele plaanidele tuginedes 

puuduvad rajatud ja võimalikele asendatavatele hoonetele antud kohtades Rannapargis ajaloolised 

eeskujud, on need mahult väikesed hooned kujunenud suvitushooajal aktiivselt kasutatavateks 

toitlustuskohtadeks ning seetõttu ei ole nende likvideerimine kohane.  

Planeeringuga on vajadus leida asukoht avalikule randa teenindavale hoonele. Võimalik randa 

teenindava hoone asukoht on kavandatud Ranna pst 1b krundi läänepoolsesse ossa kõnnitee äärde, 

samale joonele Ranna pst 1a oleva terrassiga. 

Linnavalitsuse seisukoht on, et planeeringualal olev parkimisvõimalus tuleb säilitada. Ajalooliselt ning 

kujunduspõhimõttelt on parkla asetamine antud asukohta raskendatud (vt skeemid 15-17). Eelistatud 

soovitus oleks leida parklale teine asukoht ning rekonstrueerida Rannapargi ala 1930. aastate plaanide 

vaimus. Samas parkimisvõimaluse säilitamine planeeringuala piirkonnas soodustab tugevalt rannaelu, 

pargi kasutust ning äriettevõtete toimimist. Planeeringu eskiislahendusega on välja pakutud 

parkimisala ümberkujundamine rannapargi ajaloolisest vabakujulisest stiilist lähtuvalt, mis sobitub 

rannapargi alale paremini ning ei kahjusta oluliselt kaitsealuseid objekte. Parkla laiendamine 2009. a 
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koostatud Rannapargi renoveerimise projekti järgi annaks küll rohkem parkimiskohti, kuid seda ei saa 

lugeda konteksti sobivaks lahenduseks. 

Planeeringuga soovitakse ette näha planeeritava ala piires rannapromenaadi pikendus. Olemasoleval 

rannapromenaadil on katkestus rannakohviku kohal. Promenaadi on võimalik läbi viia kas 

rannakohviku eest (mere poolt) või tagant (pargi poolt). Käesolevad muinsuskaitse eritingimused 

annavad võimaluse mõlemaks lahenduseks. Promenaadi jätkamine ei kahjusta muinsuskaitselisi 

väärtusi ning loob rannaalale terviku olemasoleva rannapromenaadiga. 

3.2. Eritingimused 

3.2.1. Üldtingimused 

1. Detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ning Keskkonnaametiga. 

2. Muinsuskaitsealal kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb koostada 

vastavasisuline projekt. 

3. Detailplaneeringuga ning projektidega tuleb tagada ajalooliste kaitsealuste hoonete, 

pargistruktuuride ning objektide (sh põlispuud, alleed, teed) säilimine ning kaitse; 

4. Planeeringuala hoonestuse ning neid ümbritseva avaliku ruumi parima arhitektuurse lahenduse 

leidmiseks tuleb Pärnu linnavalitsusel koostöös kinnistu omanikega ning Eesti Arhitektide Liiduga 

või lähtudes Eesti Arhitektide Liidu koostatud Eesti arhitektuurivõistluste juhendist läbi viia 

arhitektuurivõistlus(ed). 

3.2.2. Hooned 

1. Hooneid on lubatud ehitada lisas 4.4 esitatud joonisel planeeritud hoonestusala tingmärgiga 

tähistatud alale; terrasse on lubatud ehitada planeeritud võimaliku terrassi tingmärgiga tähistatud 

alale ning planeeritud hoonestusala tingmärgiga tähistatud alale. 

2. Terrasse ei ole lubatud piirdega ümbritseda. Terrasside tasapind kavandada ümbritseva 

maapinnaga sarnasele kõrgusele. 

3. Planeeringualal olemasolevad hooned võib säilitada olemasolevas mahus või lammutada 

(ümberehitamisel/rekonstrueerimisel on lubatud konstruktsioonide säilitamine), olemasolevatele 

hoonetele juurdeehituste tegemine ei ole lubatud. 

4. Ehitatavate ja/või rekonstrueeritavate hoonete arhitektuur peab olema kvaliteetne ja kaasaegne 

ning mitte domineerima läheduses asuvate ehitismälestiste üle. 

5. Planeeringualal hoonete ehitamisel ja/või rekonstrueerimisel tuleb nende materjalikasutuses 

arvestada rannapiirkonnas asuvate olemasolevate hoonete materjalikasutusega. 

Fassaadimaterjalina tuleb kasutada naturaalseid materjale, vältida tuleb imiteerivaid materjale, 

plasti ning plekki. Domineerida ei tohi metallmaterjalid. Vähemalt osaliselt tuleb 

fassaadimaterjalina kasutada puitu, mis on väiksemate rannahoonete puhul sobivaim materjal. 

6. Terrassid peavad olema laudis- või kivikattega. Terrassidel ei tohi olla statsionaarset katust. 

Terrassile ei tohi paigutada hoone tehnoseadmeid. 
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7. Planeeringualal olemasoleva Ranna pst 1a hoone võib säilitada olemasolevas mahus või asendada 

uue rannapiirkonda sobivas stiilis hoonega, soovi korral säilitades konstruktsioonid. Olemasolevale 

hoonele juurdeehituste tegemine ei ole lubatud, lubatud on avatud piireteta terrasside lisamine. 

Tulenevalt hoone omaniku soovist ja funktsionaalsest vajadusest on lubatud uue hoone ehitamise 

korral hoone brutopinda suurendada kuni 20% võrreldes olemasoleva hoonega ning lubatud on 

täiendavate hoonega seotud avatud terrasside ehitamine. Hoone brutopinna suurendamine on 

vajalik hoone aastaringse kasutamise võimaldamiseks ning seeläbi rannapiirkonna aktiivsema 

kasutuse tagamiseks. Vastavalt Ehitisregistrile (www.ehr.ee) on olemasoleva hoone suletud 

netopind 89,8 m² (brutopind on märkimata). Geodeetilise mõõdistuse järgi on olemasoleva 

ühekorruselise hoone brutopind ja ühtlasi ehitusalune pindala 102,6 m². Uue hoone puhul on selle 

suurim lubatud ehitusalune pindala 120 m², mille puhul proportsionaalne netopind on ligikaudu 

100 m². Uus hoone ei tohi ületada olemasoleva hoone kõrgust (4,8 m). Katusetüübina kasutada 

lame-, viil- või kelpkatust, arvestades kõrval asuvate mudaravila ja Pärnu rannahoone (Ranna pst 

3) katusetüüpidega. 

8. Ranna pst 1d krundil asuva kolmekorruselise hoone võib säilitada või likvideerida ning asemele 

ehitada kuni kahekorruselise ajaloolisesse rannapiirkonda sobiva hoone. Uue kahekorruselise 

hoone ehitamise korral on vastavalt 02.03.2016 ehitismälestiste ekspertnõukogu seisukohale ning 

antud asukohta sobivama hoone ehitamise eesmärgil lubatud hoone brutopinna suurendamine 

kuni 20% võrreldes olemasoleva hoone brutopinnaga. Vastavalt Ehitisregistrile (www.ehr.ee) on 

olemasoleva kolmekorruselise hoone suletud netopind 305 m² (brutopind on märkimata). 

Arvutuslik olemasolev brutopind on ligikaudu 366 m² ning 20% võrra suurendatav brutopind 

439 m². Uue, kuni kahekorruselise hoone suurim lubatud ehitusalune pind on 220 m². Suurim 

arvutuslik suurendatud netopind on 365 m2.Uue hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8 m, 

katusetüübina kasutada lamekatust või madalat viil- või kelpkatust, mis sobitub läheduses asuva 

Pärnu rannakohvikuga (Ranna pst 3).  

9. Ranna pst 1b krundi lääneossa, planeeringu eskiisjoonisel (vt lisa 4.2) näidatud asukohta, võib 

rajada randa teenindava hoone, kuhu tuleb mh paigutada avalikud käimlad. Hoone peab 

arhitektuurselt ja materjalikasutuselt sobituma ajaloolisesse rannapiirkonda ning ümbritsevate 

hoonetega. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 50 m² ning kõrgus 3,5 m, katusetüübina 

kasutada lamekatust või madalat viil- või kelpkatust. 

10. Uute hoonete ehitamise või hoonete ümberehitamise korral tuleb koostada vastavasisuline 

projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

3.2.3. Teed 

1. Soovitav on ümber planeerida ning projekteerida amortiseerunud teed planeeringuala Ranna 

puiestee poolses osas lähtudes ajaloolisest vabakujulisest stiilist (1930. aastad) ning arvestades 

tänapäevaste väljakujunenud liikumissuundadega. 

2. Ranna puiestee ääres asuv parkla on soovitav ümber kujundada rannaparki sobivamas 

vabakujulises stiilis ning sel juhul võib ka parkimiskohtade arvu suurendada. Ümberkujundamisest 

loobumise korral tuleks olemasolev parkla kui rannaparki sobimatu likvideerida. 

3. Parkla likvideerimise korral taastada alal park. 

4. Rannapromenaad planeerida sarnaselt olemasoleva rannapromenaadiga liivaluidetest mere 

suunas (võimalik promenaadi ala vt jooniselt lisas 4.4). Promenaadile juurdepääsud lahendada ida 



1556ET1 Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks 

 

26 Artes Terrae 

 

poolt Ranna pst 3 hoone juurest tulevalt trepistikult ning lääne poolt olemasolevalt 

vaateplatvormilt tulevalt trepistikult, täiendavaid juurdepääse promenaadile üle liivaluidete mitte 

kavandada. Promenaadi kujunduslahendus peab lähtuma olemasoleva promenaadi lahendusest. 

Promenaadi kattena on lubatud laudis, betoonkivi, graniitkivi ja liiv. Promenaadi äärised võib 

rajada betoonist. 

5. Pargiteede kattena kasutada vett läbilaskvat katendit, millest kõige sobilikumad on vähese 

savisisaldusega peenefraktsiooniline purustatud kruus (soovituslik segu nr 5) või graniitsõelmed. 

Erosiooniohtlikes kohtades võib kasutada ka betoonkivi, graniitkivi ning laudiskatet. 

6. Parkla kattena mitte kasutada asfaltkatet. Sobilikumad on betoonkivi, murukivi või sillutistellise 

lahendused. 

3.2.4. Inventar ja tehnorajatised 

1. Detailplaneeringuga sätestada, et edasisel projekteerimisel tuleb lahendada inventari 

paigaldamise (pingid, valgustid, trepid, tugimüürid jms) vajadus. 

2. Rajatav inventar ei tohi takistada ega häirida pargi ning naaberkinnistutel asuvate 

muinsuskaitsealuste hoonete vaadeldavust. 

3. Projekteeritava inventari kujundamisel lähtuda Rannapargi alal pargi rekonstrueerimisel (2010. a) 

rajatud inventarist ning rannapromenaadi alal olemasoleva promenaadi inventarist. 

4. Projekteeritavad tehnovõrguliinid näha ette maa-alustena. 

5. Kruntidele piirete rajamine ei ole lubatud. 

3.2.5. Haljastus 

1. Planeeringualal on raied lubatud vaid dendroloogilise hinnangu alusel. Detailplaneeringus 

sätestada, et projekteerimise staadiumis tuleb vajadusel läbi viia vastavad dendroloogilised 

uuringud. 

2. Pargi algupärast struktuuri markeerivad alleed, alleede fragmendid, puudegrupid ja 

märkimisväärsed vanad puud tuleb säilitada. Alleede puhul võib tervisliku seisukorra halvenemisel 

kaaluda ka nende terviklikku asendamist uute alleepuudega. 

3. Uushaljastuse rajamine on lubatud projekti alusel. Rannapargi alal haljastuse projekteerimisel 

tuleb järgida ajaloolist 1930ndate vabakujulise pargi stiili. 

4. Uute teede rajamisel ning olemasolevate teede rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate 

puude kaitse arvestades järgnevate tingimustega: 

• puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; 

• puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast 

arvestades); 

• mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist 

puude juurte piirkonnas, teha juurte ümbruse kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu tüvede 

läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevdatud kasvupinnast; 

• tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 
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4. LISAD 

4.1. Pärnu linnavalitsuse 16.03.2015 korraldus nr 171 „Ranna pst 1a, 1b ja 1d 

kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“ 

4.2. Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 8. märtsi 2016 koosoleku 

protokoll nr 316 

4.3. Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 20. septembri 2016 

koosoleku protokoll nr 334 

4.4. Detailplaneeringu eskiisjoonis 


