PÄRNU KUNSTIHOONE
Ehitise iseloomustus ja olulisus
Hoone
- Hoone paikneb Pärnu südalinnas Pikk tn 14 kinnistul
- Hoone autorid on Salto Arhitektid
Hoone on multifunktsionaalne ja paindliku ruumikasutusega:
- galeriipinnad erinevat tüüpi kunstiliikide eksponeerimiseks kogupindalaga 520 m2, sh black
box galerii, kunstihoidlad ja õpitoad
- black box tüüpi saal max 1000 inimesele teatri-, kontsert- või tantsuetenduste läbiviimiseks
ning konverentside, firmaürituste ja vastuvõttude korraldamiseks
- ruumid Pärnu kunstide koolile
- rendipinnad loomemajandusega tegelevatele ettevõtetele
Arvudes
Korruselisus: 7
Netopind: 6048 m2
Eeldatav rajamismaksumus 7,7 miljonit:
- linna osalus 3,2 miljonit
- toetus KULKA-lt 3,5 miljonit
- kaasatakse erakapital
- eeldatav omatulu aastas 127 670
- eeldatav tööjõu- ja majanduskulu aastas 166 819
- nähakse ette rahalised vahendid linnaeelarves
- majanduslikku jätkusuutlikkust aitab tagada hoone multifunktsionaalne iseloom (n ürituste
korraldamisest laekuv pileti- või ruumide rendist saadav tulu jne)
Linna vajadused, olemasolev olukord
Pärnu linna üheks arenguprioriteediks on luua täiendavaid võimalusi kultuurielu elavdamiseks
ning ürituste korraldamiseks, anda pärnakatele rohkem võimalusi eri tegevusteks, tuua
Pärnusse kokku oma ala hinnatumaid tegijaid kodu- ja välismaalt ning luua võimalus
kultuurituristidele.
Pärnumaal puudub spetsiaalselt kunsti näitamiseks ehitatud või kohandatud näituseasutus ning
institutsioon, mis koordineeriks rahvusvahelisel tasandil näitusetegevust. Seda funktsiooni on
täitnud Pärnu Linnagalerii, mis on sisse seatud endise muusikakooli- ja Raekoja ruumidesse.
Ruumid on hädapäraselt kohandatud näituste ja kunstisündmuste korraldamiseks omades
piiratud ligipääsu puuetega ja eakatele inimestele – järsud trepid jne.
Raske või võimatu on eksponeerida installatsioone, audiovisuaalseid teoseid ja mahukamaid
väljapanekuid. Killustatus, ruumikitsikus ning nõudmistele mittevastavad ruumid toovad kaasa
möödapääsmatu vajaduse uue kaasaegse kunstihoone järele.
Pärnu olukord sarnaneb paljuski 1990ndate või 2000ndate alguse olukorrale.

Näiteks Andy Warholi näituse Pärnusse toomise tingimustele vastasid vaid Pärnu Muuseumi
uued ruumid, kuid Pärnu Muuseum on eelkõige ajaloomuuseum. Andy Warholi näitust külastas
kuu ajaga ca 6000 vaatajat.
Tekkelugu, arhitektuurivõistlus
Pärnu Linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39 on kehtestatud Ringi tn, Aia tn ja politseimaja
vahelise maa-ala ja Aida tänava detailplaneering, millega nähti Pikk tn 14 kinnistule ette
kultuuriasutuse rajamine.
Arhitektuurivõistlus viidi läbi 2019 aastal. Laekus 11 tööd
- Võitja Salto Arhitektid, võistlustöö „Sisse“
- II koht Boa Arhitektid, võistlustöö „Nurgakivi“
- III koht Molumba Arhitektid, võistlustöö „Art Port“
Projekteerimine
- Leping projekteerimiseks allkirjastati Salto Arhitektidega 2020 aastal
- Lepingu maht: hoone eskiis- ja eelprojekt koos ehitusloaga
- Projekteerimise maksumus: 250 000 (lisandub käibemaks)
- Projekteerimise lõpptähtaeg: 2020 lõpp
- Hoone eeldatav valmimisaeg: 2022
Mõju regioonile ja Pärnule
- Suureneb Pärnu kui tõmbekeskuse roll ning kuurortlinna olulisus turismi ja puhkemajanduse
sihtkohana
- Kinnistub Pärnu kui rahvusvahelise kultuurilinna maine
- Luuakse võimalused kultuurikalendri aastaringseks toimimiseks ja regionaalse kultuurielu
elavdamiseks
- Paraneb kultuuri kättesaadavus ja tarbimise kvaliteet
Olulisus Eesti kultuurile
- Suureneb loomeinimeste koostöö üleriigiliste suurprojektide initsieerimisel ja korraldamisel
- Tekib valdkonnaülene loome- ja kunstiprojektide rotatsioonivõimalus
- Tasakaalustub ja ühtlustub kultuurivaldkonna tippsündmuste üleriigiline jaotumine
- Hoogustub rahvusvaheline kultuurialane koostöö
Kultuurivaldkondade vaheline koostöö
- Pärnu Kunstihoones saavad tegutsemisvõimaluse erinevate kultuurivaldkondade esindajad
- Hoone kontseptsioon ja ruumide ristkasutus soodustavad kultuuri- ja haridusvaldkondade
koostööd
- Tugevneb põlvkondade vaheline side ja koostöö ning hoogustub kultuurihuviliste noorte
kaasamine erinevatesse kultuuriprojektidesse
Kasusaajad
- Elanike arv regioonis 87 065
- Külastajate arv 900 000 aastas
- Loomeinimesi ja kultuurikorraldajaid regioonis kokku ca 3500

Pärnu Kunstide kool
- hoone 5. korrus, kogupind 1 104 m2
- kunstiõppega seotud lapsi ca 400
- hoones asuvad klassiruumid maali, skulptuuri, kompositsiooni, joonistamise jm õppeks,
fotostuudio/tsükloraama, multimeedia töötoad, ateljeed, väliklass-terrass
Kunstihoone ja kunstide kooli noored loovad koos ainulaadse sünergia

