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B. SELETUSKIRI 

1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK 

1.1. Alus 

 
Aluseks on 03.03.2014.a toimunud ruumilise planeerimise komisjoni otsus, mis nägi ette 
linnaehitusliku analüüsi koostamise vajaduse. 
 
Linnaehitusliku analüüsi koostamise vajaduse tingib peamiselt olemasolev ruumiline 
situatsioon, mis on kujunemisjärgus ja millest on pikema aja jooksul saamas oluline linna 
piirkond, sest see asub merele lähedal ning kahe olulise elamupiirkonna (eeslinn ja Mai) 
kokkupuutepiiril.  

1.2. Eesmärk 

 
Käesoleva linnaehitusliku analüüsi koostamise peaeesmärgiks on leida A. H. Tamsaare pst 35 
(SPA-hotell Strand) kinnistule kavandatava täiendava hoonemahu sobivad mastaabid, 
paiknemine, kõrgus, üldised arhitektuursed parameetrid jms. 
 
Põgusalt käsitletakse käesolevas analüüsis võimalikke lisanduvaid hoonemahte lähiümbruses, 
mis aitab kaasa parema tervikpildi kujunemisele. 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Planeeritava ala asukoht 

 
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu asub eeslinna asumis A. H. Tammsaare puiesteest mere pool. 
 

 
Joonis 1 A. H. Tammsaare pst 35 asukoht 

 

2.2. Planeeringuala ja kontaktvööndi iseloomustus ning mõjutegurid 
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A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu paikneb A. H. Tammsaare puiestee kui linnaehitusliku 
murdejoone piiril. Tammsaare pst, Riia mnt ja Aia tänavate vahel asuva Eeslinna asumi 
(kunagine Riia eeslinn) hoonestus on kujunenud ajaloolisest hoonestusest lähtuvalt, mistõttu 
on kogu ala tervikuna suhteliselt homogeense struktuuriga. Asumi hoonestus koosneb 
peamiselt väiksematest korterelamutest ja pereelamutest, mis moodustavad küllaltki 
tervikliku miljööga piirkonna, kus tänavate ääres paiknevad väiksed hoonemahud ning 
hoonete ümber rohelised aiad. 
 

 
Joonis 2 Fragment eeslinna hoonestusstruktuurist A. H. Tammsaare puiestee ja Riia mnt vahelisel alal 

 
A. H Tammsaare puiesteest mere poole jääv hoonestus on mitmekesisem ning on mõjutatud 
ranna ja kuurordi kujunemise ajaloost. Hoonestuslaad muutub oluliselt, mida kaugemal 
hoonestus linnakeskusest paikneb. Kuni Kuuse ja Side tänavani võib rääkida üsnagi terviklikust 
hoonestusest, kus A. H. Tammsaare pst Papli ja Kaarli tänavate ääres paiknevad villad ja 
ajaloolised majutusasutused. 
 

 
Joonis 3 Fragment rannapiirkonna hoonestusstruktuurist A. H. Tammsaare puiestee, Lehe tn, Side tn ja Kaarli tn 

vahelisel alal 

 
Side tänavast kagu poole muutub hoonestuse iseloom oluliselt. Tegemist ei ole enam 
ajaloolise hoonestusalaga vaid uushoonestuspiirkonnaga, mida iseloomustab ajaloolisest 
piirkonnast erinev arhitektuur, kasutatavad materjalid ja haljastuse iseloom. Side ja Papli 
tänava vahelisel alal annab tooni Side tn 14 kinnistul asuv Tervise Paradiisi hoone, mille kõrge 
hotelliosa maht avaneb mitmetele kaugvaadetele nii linna kui ka mere poolt. Samal ajal jääb A. 
H. Tammsaare pst äärde 2-korruseliste villade rida, mis on valdavalt madalam kui Lehe ja Side 
tänavate vahel paiknev valdavalt viilkatustega hoonestus. 
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Joonis 4 A. H. Tammsaare pst äärde jäävad 2-korruselised elamud 

 
Tervise Paradiisi hoone kõrge maht ja selle paiknemine olemasolevast maapinnast kõrgemal 
rõhutab eriti A. H. Tammsaare pst poole jäävate elumajade miniatuursust. Lisaks on hoonete 
ümber rohkesti avarust, mille tulemusena on kujunenud kontrastne ja ebaterviklik 
linnaruumiline situatsioon. 
 

 
Joonis 5 A. H. Tammsaare pst, Side tn ja Papli tänavatega piiritletud ala hoonestusstruktuur 

 
Linnaruum, mis jääb A. H. Tammsaare pst äärde Papli ja Mai tänava vahelisele lõigule, on veel 
kujunemisjärgus, kuid oluline osa hoonestusest on juba valminud või valmimas. Hoonestuse 
ruumiliselt mõjuva osa moodustab A. H. Tammsaare pst 35 asuv hotell Strandi hoone (kõrgus 
15,8 m), mis oli esimene hoone, mis on antud piirkonda kerkinud ning seega pannud paika ka 
mitmed olulised parameetrid, mille järgi on hoonestust edasi planeeritud. 1985. aastal 
valminud hoone oli algselt mõeldud Moskva Infoagentuuri Novosti ajakirjanikele puhkamiseks.  
 
Järgmine oluline maht on A. H. Tammsaare pst 39 ja 41 kinnistutel asuv elu- ja ühiskondlik 
hoone (kõrgus 11,4 – 12,8 m). Nende kahe hoone vahele jäävad mitmed väiksemad hooned 
(peamiselt elamud), mis on valdavalt 1 – 2 korruselised viilkatustega hooned ning, mis 
linnaruumiliselt erilist mõju ei avalda. 
 
Villa tn 1 kinnistul on ehitusjärgus kortermaja, mis asetub Strandi ja Tennisekeskusega ühele 
joonele ning parandab märkimisväärselt antud lõigu linnaehituslikku terviklikkust. 
 
A. H. Tammsaare äärne hoonestus koosneb üksikutest suurtest mahtudest, mille vahele jäävad 
suured tühimikud ning seetõttu ei kujunda olemasolevad hoonemahud veel terviklikku linlikku 
tänavaruumi. 
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Joonis 6 A. H. Tammsaare äärse osa hoonestusstruktuur Papli ja Mai tänava vahelisele lõigul 

 

2.3. Arenguperspektiivid 

 
Piirkonnas on mitmeid realiseerimata ja koostamisjärgus planeeringuid, arenguperspektiive 
ning võimalikke potentsiaalselt hoonestamata krunte. 
 
Piirkonna hoonestuse üheks peamiseks kujundajaks on A.H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute 
ja piirneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20. aprilli 2006.a 
otsusega nr 56).  
 

 
Joonis 7 Väljavõte A.H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneeringujoonisest 

 
Detailplaneering näeb A. H. Tammsaare pst ääres ette lisaks Villa tn 1 ehitatavale hoonele ka 
Tennisekeskuse hoonele juurdeehituse. Tennisekeskuse krundil kehtib A. H. Tammsaare pst 39 
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kinnistu detailplaneering, mis tänavapoolsete mahtude osas varasemast planeeringust 
märkimisväärselt ei erine. 
 
Peamiseks perspektiivseks mõjuteguriks, mis piirkonna ruumi ja selle kasutust muudab, on 
Papiniidu tänava pikendus, mis on planeeritud ühendama Papiniidu tänavat ja A. H. 
Tammsaare puiesteed. Antud arengueesmärk sisaldub nii kehtivas kui ka koostatavas Pärnu 
linna üldplaneeringus. 
 

 
Joonis 8 Väljavõte kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu liiklusskeemist 

 

 
Joonis 9 Väljavõte koostatava Pärnu linna üldplaneeringu liiklusskeemist 

 
Kavandatava läbimurde tulemusena avanevad juurdepääsud ja vaated linnaruumile mere 
poolt. Lisaks loob Papiniidu läbimurre juurdepääsu täiendavatele arengupiirkondadele. 
Praeguseks on valminud kergliiklustee, mis kulgeb Papli tänava algusest kuni Papiniidu 
tänavani ning mille tõttu samuti avanenud uued vaated käsitletavale piirkonnale ning mis 
annab juba teatava nägemuse kahe olulise tänava vahele kujunevast ruumist. 
 
Hotell Strandi olemasolev ja planeeritav hoonestus jääb vahetult nii Tammsaare puiestee kui 
ka planeeritava Papiniidu tänava äärde, mille tulemusena on kogu hoonestus suhteliselt hästi 
vaadeldav. 
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Ühe olulisema arenguperspektiivina jääb kavandatava Papiniidu tänava äärde jääb ka Europan 
71 arhitektuurivõistluse ala, kuhu on algatatud detailplaneeringu koostamine ja mille 
realiseerimise vajalikkus on ka koostatavas üldplaneeringus ära märgitud. 
 

 
Joonis 10 Väljavõte Europan 7 arhitektuurivõistluse tööst 

 

3. ANALÜÜS 

 

3.1. Lähtekohad, eeldused 

 
Arvestades olemasolevaid planeeringuid ja tulevikuplaane on lähtekohaks olemasolev 
situatsioon ja planeeringutega kavandatud hoonestuse struktuur. Oluline eeldus terviku 
kujunemiseks ja ruumiliste tingimuste seadmiseks on Papiniidu tänava pikenduse ja Europan 7 
planeeringuala realiseerimine. 
 
Aluseks võetud olemasolev krundistruktuur, mis on osaliselt kujunenud lähtuvalt varasemast 
Side tn, A.H. Tammsaare pst, Mai tn elamurajooni ja merekalda vahelise ala 
detailplaneeringust (kehtestatud 2000. aastal) ja ei ole täielikus kooskõlas nii kehtiva kui ka 
koostatava Pärnu linna üldplaneeringuga seatud plaanidega (nt A. H. Tammsaare pst ja 
Papiniidu tn pikenduse vahele jääv ala). 
 
Oluline on piirkonna hoonestuse tihendamine ja linnastruktuuri korrastamine. Olemasolev 
hoonestusstruktuur on lähtepunktiks uushoonestuse paigutamisele veel planeerimata 
kohtadele. 
 
Hoonestuse kavandamisel on vajalik arvestada, et hoolimata Papiniidu tänava pikenduse 
mõjust hoonestusstruktuurile tuleb arvestada, et juurdepääsud ja hoonestuse teenindamine 
toimuvad A. H. Tammsaare pst poolt või Viire tänavalt. 
 

                                                 
1
 Europan on üleeuroopaline arhitektuurivõistluste programm, mis on mõeldud noortele arhitektidele (vt 

http://www.europan-europe.eu/). Europan 7 võidutöö kuulutati välja aastal 2004. 
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Hotell Strand on valitud Eesti XX saj arhitektuuri paremiku hulka – arhitekt Meeli Truu2 (nr 
1076 kultuurimälestiste riiklikus registris, www.register.muinas.ee). 
 

3.2. Hoonestus 

 
A. H. Tammsaare poole jääv hoonestus paikneb valdavalt tänava ääres, kuid kontakt 
ehitusjoonega on hoonetel erinev, mistõttu ei ole tänava ääres väga tugevat tänavafassaadi 
ning seega ka selgelt defineeritud tänavaruumi. On pigem üksikud eraldiseisvad hoonemahud.  
 

 
Joonis 11 Olemasoleva hoonestuse paiknemine ehitusjoonel 

 
Olemasolev hoonestus ei ole arhitektuurilt ühtne. Valdavaks ühiseks omaduseks on vaid 
lamekatus sarnase mahuga mahtudel A. H. Tammsaare pst äärsel hoonestusel. Suuremata A. 
H. Tammsaare pst vaheliste hoonete vahale jääb grupp väiksemaid eluhooneid (nende hulgas 
ka üks ärihoone). Suurema grupi moodustavad veel realiseerimata Europan’i võistlusala 
hoonestus ja Papiniidu pikenduse äärde planeeritud 8korruselised kortermajad. 
 
Piirkonna hoonestuse võib jagada tulenevalt paiknemisest ja hoonestuslaadist erinevateks 
gruppideks  
 

                                                 
2
 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture&action=view&id=1076 
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Joonis 12 Hoonete jagunemine gruppideks 

 
 
 
Struktuur 
Mere poolt on hoonestus planeeritud avatuma ja hõredamana ning paikneb risti Papiniidu 
tänava pikendusega. Kuna olemasolev hoonestus ka laiemal alal on avatud, on mere äärsetel 
aladel on oluline hoonete taha jääva „mereruumi“ tunnetus. 
 
Vaadeldes olemasolevat ja planeeritud (planeeritavat) hoonestust, siis moodustub suhteliselt 
selge struktuur, kus hooned paiknevad valdavalt risti peatänavaga (Tammsaare, Papiniidu 
pikendus). 
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Joonis 13 Olemasoleva ja planeeritava hoonestuse struktuur 

 
 
Ehitusjooned 
Olemasolev ja planeeritav hoonestus paikneb korrapärase struktuuri kohaselt, kuid väga 
selgeid ehitusjooni ja perimetraalsust ei joonistu välja seetõttu, et hoonestus paikneb 
suhteliselt hõredalt. Samas on hoonestus siiski valdavalt tänavate ääres. 
 
Olulised vaatepunktid 
Oluline koht vaadeldavuse mõttes on kujunev A. H. Tammsaare pst ja Papiniidu tänava 
lõikumispunkt, kuhu tekib A. H. Tammsaare pst sihile jääv nurgakrunt. Samuti on Europan’i ala 
planeeringuga antud piirkond ette nähtud juurdepääsuks merele ning alale planeeritud 
multifunktsionaalse hoone avaneb samuti A. H. Tammsaare puiesteele. 
A. H. Tammsaare pst 35 ei asu linnaehituslikult tähelepanuväärse koha peal vaid moodustab 
osa A. H. Tammsaare pst äärsest hoonestusest. Eeslinna elamupiirkonnast avanevad 
olemasolevale hoonele mõned vaated. Samuti on hoonestus varjatud olemasoleva puiestee 
poolt. 
 

3.3. Lähtekohad edasiseks tegevuseks 

 

 Mitte kujundada A. H. Tammsaare tänava äärde suletud hoonefronti ega pikka 
hoonemahtu (olemasolev hoone + juurdeehitused), et säilitada vaadeldavust ja ruumi 
jätkuvust mere suunal. Kui on vajadus hooneid omavahel ühendada, siis siduda 
uushoonestus ja olemasolev hoonestus ehitusjoonest eemal, et tänavavaates jääks 
hoonete vahele piisav õhuruum ning olemasoleva hoone vaadeldavus ja eristumine 
ülejäänud hoonestusest. Võimalikud ühendusgaleriid kavandada võimalikult kergete ja 
läbipaistvatena. 
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 Rangete ehitusjoonte tekitamine ja järgimine kõrvalolevatel tänavatel ei ole vajalik 
tulenevalt olemasolevast krundistruktuurist (tühi ala Strandi ja Papiniidu tänava 
pikenduse vahel) ja hoonete paiknemisest (otsaga tänava poole ulatuvad 
hoonemahud). Samas paigutada hoonete fassaadid tänava äärde nii, et tekib selgelt 
hoomatav ja hoonetega ääristatud tänavaruum ehk siis hoone fassaad ei tohiks 
valdavas osas jääda tänavapoolsest krundipiirist kaugemale kui 7,5 m. Tühja ala 
likvideerimine hotell Strandi ja Papiniidu tänava pikenduse vahel annaks võimaluse 
märksa korrastatuma struktuuri loomiseks. 
 

 Kavandatavate hoonete kõrgustega mitte ületada hotell Strandi põhimahu kõrgust A. 
H. Tammsaare tänava pool. Maksimaalne hoonestuskõrgus olemasolevast 
hoonemahust kirdesse jääval osas 4 korrust (13 m kõrgusmärgist 2,5 m abs.) edelasse 
jääval hooneosal 5 korrust (16 m kõrgusmärgist 2,5 m abs.). Arvestades, et ülejäänud 
hooned on hotellimahust madalamad ja hotell Strandi maht astub ülemistel korrustel 
tagasi ning ka Europan’i hoonemahtudel on soovitav kavandada ülemine korrus 1m 
tagasiastega, et tagada parem kooskõla olemasolevate ja kavandatavate mahtude 
vahel. 
 

 Juhul kui avaneb võimalus Papiniidu tn krundi piiri õgvendada nii, et see hakkab 
kulgema paralleelselt Papiniidu tänavaga, siis on seal võimalik Papiniidu tn pikenduse 
ääres lubada hoone kõrguste suuremat varieeruvust lähtuvalt A.H. Tammsaare pst 37 
ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneeringuga Papiniidu tänava äärde 
jäävatest kõrgematest hoonemahtudest. Maksimaalne hoonestuskõrgus 5 korrust (16 
m kõrgusmärgist 2,5 m abs.). 
 

 Arvestades, et maapinna kõrgusmärgid piirkonnaas varieeruvad vahemikus ca 1 m abs 
kuni 2,8 m abs, tuleb arvestada, et tegemist on üleujutusohtliku piirkonnaga. Lähtuvalt 
sellest soovitavalt mitte kavandada 1. korruse pinda merepinnast madalamana kui 3 m 
abs. Kui see on vältimatu, siis kavandada madalamal olevad pinnad avalikus kasutuses 
olevatena ning arvestada hoone projekti koostamisel üleujutusohuga. Samuti mitte 
kavandada 1. korrusele ruume, kus inimesed ööbivad või viibivad ööpäev läbi 
(hotellitoad).  
 

 A. H. Tammsaare pst ja Papiniidu tänava pikenduse nurk on nähtav ja linnaehituslikult 
oluline koht, kuhu on võimalik kujundada hästi vaadeldav nurgahoone, mis võib olla ka 
kõrgem või kõrgema arhitektuurse elemendiga Papiniidu pikenduse ja A. H. 
Tammsaare pst nurgal. Arvestades, et antud kohas on kvartal kahe tänava vahel 
suhteliselt „õhuke“, ei ole nurga peale jääv hoonestusega võimalik ega otstarbekas 
järgida ümbritsevat hoonestusstruktuuri vaid lähtuda hoonest kui üksikobjektist. 
Nurgahoone arhitektuurse lahenduse leidmiseks on oluline läbi viia 
arhitektuurivõistlus. Maksimaalne hoonestuskõrgus 6 korrust (22 m kõrgusmärgist 2,5 
m abs.). Vajadusel täpsustada tingimusi detailplaneeringu või arhitektuurivõistluse 
tingimustega. 
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Joonis 14 Perspektiivvaade (abstraktsioon) 

 

 
Joonis 15 Perspektiivvaade (abstraktsioon) 

 
 
 
 
 


