Hanke nimetus: PÄRNU RÜÜTLI PLATSI JA SELLE LÄHIÜMBRUSE AVALIKU RUUMI
KUJUNDUSVÕISTLUS

ŽÜRII LÕPP-PROTOKOLL
1. oktoobril 2015 Pärnu Linnavalitsuses ja 21. oktoobril 2015 Eesti Arhitektide Liidus Tallinnas
Ideevõistluse eesmärk
Ideevõistluse hankija ja korraldaja oli Pärnu Linnavalitsus, kaaskorraldaja Eesti Arhitektide Liit.
Tegu oli avatud riigihanke ideevõistlusega linnaruumi arhitektuurse eskiisprojekti saamiseks.
Selle eesmärk oli parima avaliku ruumi ning auto- ja kergliikluse korralduse ruumilise lahenduse
leidmine Pärnu südalinna Rüütli platsile ning selle lähiümbrusega määratud alale. Võistluselt
oodati ka linnaruumilist ettepanekut Eesti Vabariigi väljakuulutamisega seotud (Pärnust pärit
isikute) mälestuse jäädvustamiseks etteantud võistlusala piires. Võistluse tulemusena leitud
parima ideekavandi alusel koostatakse uutele hoonestatavatele maaüksustele
detailplaneeringud ja keskväljaku ehitusprojekt.
Võistlus korraldati „EV 100“ arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames. Keskväljak on
kavas välja ehitada „EV 100“ programmis hiljemalt aastaks 2018.
Arhitektuurivõistlusega soovitakse saavutada atraktiivne ja inimliku mõõtmega avalik linnaruum,
mis oleks Pärnu linna keskuseks ja linna identiteedi sümboolseks kandjaks, sündmuste ja
kohtumiste paigaks.
Hindamine ja otsus
Arhitektuurivõistluse tähtajaks, 18. septembriks 2015 saabus Eesti Arhitektide Liitu 5
ideekavandit. Kõik kavandid vastasid kvalifitseerimistingimustele.
Tööde vastavust võistlusülesandele kontrollinud arhitekt Tiit Trummal tõi esile järgmist: „Esitatud
tööd järgivad üldosas ideevõistluse võistlustingimusi. Ainus küsimus võistlustingimuste
tõlgendamise puhul tekib olemasoleva purskkaevu käsitlemisel Rüütli platsi kujunduse osana“.
Ta osutas vastuolule võistlusülesandes, mille p 4.4 sätestab, et „Koos väljaku pinnakatete
ülevaatamisega väärib ümbermõtestamist ka väljaku keskel paikneva purskkaevu kujundus,
mida võib väljakuruumi parema üldilme huvides ka ümber kujundada, arvestades seejuures
siiski basseini olemasoleva kehandi 12 säilitamist“, ent samal ajal nõuab p 4.7: „Täpsustada
purskkaevu ja sellega liituva kella kujundus nende praeguses asukohas seoses nende remonti
vajava olukorraga. Arvestada seejuures erinevate ürituste korraldamise nõudeid ja vajadusi“.
Žürii tõdes, et võistlusülesandes on vastuolu, kuid otsustas parema tulemuse saavutamise
nimel vaadelda kõiki ideekavandeid.

Žürii hindas võistlustöid vastavalt võistluseeskirja p-le 12.1:
•

ideekavandi arhitektuurne kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus võistlusülesandele;

•

Pika tänava ja sellega ristuvate liikumissuundade ja ümbritseva linnaruumi terviklikkus ja
keskkonda sobivus, sh arhitektuurse lahenduse värskus ja tänapäevasus;

•

lahenduse otstarbekus ja realiseeritavus: ehituslik ökonoomsus ja kulude suurus objekti
elukaare jooksul. Lahenduse teostatavus.
Peale kõikide võistlustööde analüüsimist ja arutelu jõudis žürii enamus (ühe erandiga)
üksmeelsele otsusele, et kuigi kõik pakutud ideelahendused sisaldavad positiivseid elemente, ei
paku ükski kavand olemasoleva linnaruumiga võrreldes tunduvalt paremat arhitektuurset
kvaliteeti. Žürii kritiseeris ka võistlustingimuste basseini puudutavat vastuolulist punkti, mis
takistas toimivate lahenduste pakkumist.
Lähtuvalt ülalmainitud puudujääkidest otsustas žürii lihthäälteenamusega (1 vastuhääl)
kuulutada ideevõistlus läbikukkunuks ja jätta preemiafond välja jagamata. Žürii teeb Pärnu
Linnavalitsusele ettepaneku kuulutada välja täpsustatud tingimustega uus ideevõistlus.
Žürii ettepanekul tuleks võistlusülesannet täpsustada järgmistes punktides.
1. Lahendada basseini kehandi säilitamise ja/või ümbermõtestamisega seotud vastuolu,
andes võistlejatele selge lähteülesande, kas ja millistes piirides tohib basseini muuta.
2. Lisada selge nõue lähtuda detailplaneeringuga määratud tänavalahendusest. See nõue
puudutab nii Ringi kui ka Aia tänavat.
3. Lisada selge nõue lahendada Endla rõdumonumendi sidumine väljakuga ja teha otsus
iseseisvuse väljakuulutajate skulptuurirühma paiknemise kohta.
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