
 

Pressiteade 6.12.2022: 

Pärnu Ranna puiestee 7 arhitektuurikonkursi võitjaks sai SKAD arhitektid OÜ 

Pärnu rannaala üks väärikamatest asukohtadest aadressil Ranna puiestee 7 ja 9 pakub tulevikus Pärnu 

elanikele ja külastajatele ainulaadset võimalust nautida kaunist Pärnu randa. Tulevase hotellihoone kõrvale 

kavandatakse ligikaudu 5 000 ruutmeetri suurust hoonet, kus asuvad konverentsiruumid, vabaajakeskus ning 

majutusüksused. Brackmann Arendus OÜ, Pärnu linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud 

avaliku arhitektuurkonkursi võidutöö valiti žürii poolt välja  1.12.2022 ja võidutöö autorite nimekaardid avati 

5.12.2022 avalikul koosolekul.  

Ranna puiestee 7 avalikule konkursile kutsuti 7 arhitektuuribürood, kellele lisandusid ka teised huvilised. 

Tähtajaks esitati 8 võistlustööd, mille autoriteks oli Salto AB OÜ, Kuu OÜ, AB Luhase &Tuhal OÜ, AB Emil Urbel 

OÜ (esitas 2 võistlustööd), Molumba OÜ, Urmas Muru OÜ ning SKAD Arhitektid OÜ.  Konkurssi žüriil oli 

väljakutseid pakkuv töö valida kõigi 8 kvalifitseerunud tööde hulgast üks ja ainuke võidutöö.  

”Kõik konkursile osalenud tööd oli väga õnnestunud ja me arendaja poolt jäime konkursiga väga rahule. Žüriil 

valis 8 töö hulgast algselt välja neli parimat aga nende nelja seast parima valiku osas toimusid tulised vaidlused 

ja žürii liikmete arvamused läksid algselt lahku. Võidutöö selgus alles peale põhjaliku arutelu ning 

hääletamisega”, selgitas konkursižürii esimees Andres Rätsepp. 

Konkursi tulemus oli järgmine: 

3. koht võistlustöö märgusõnaga ”Tootem”,   

Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ, arhitektid Ra Luhse ja Tanel Tuhal 

2. koht võistlustöö märgusõnaga ”Oskar”,   

Arhitektuurbüroo Molumba OÜ, arhitektid Johan Tali ja Karli Luik 

Võidutöö ehk 1. koht võistlustöö märgusõnaga ”Düün”,  

SKAD arhitektid OÜ, arhitektid Sten Ader, Maarja Elm-Sadam ja Rasmus Soonvald. 

Arhitektid kirjeldavat võitutööd järgmiselt: „Hoone arhitektuurne vorm lähtub rannalikust esteetikast – 

inspiratsiooniks ikka lained ja liivaluited – idee on pakkuda eelkõige kõrval asuvale Brackmanni hotellile 

tundlikku täiendust ilma teda kopeerimata.“   

Hotellihoone ning konverentsi- ja vabaajakeskus kavandatakse ehitada koos ja ühise kompleksi valmimine 

annab Pärnu rannas pikalt tühjana seisnud kinnistutele elu, mida mida on oodanud juba pikki aastaid.  

„Hoonete kompleks annab võimaluse korraldata Pärnus suuri üritusi, suurima saali maht on planeeritud  500’le 

külastajale. Samas tahame pakkuda ka aastaringselt erinevaid vanusegruppe köitvaid vabaajategevusi, seda nii 

Pärnu külastajatele ja ka pärnakatele. Hetkel toimub mõlema hoone ja nende koostoimimise kontseptsiooni 

ning sisu täpsustamine. Tulemas on midagi,  mille üle Pärnu saab väga uhke olla,“ rõõmutseb Sari Sopanen, kes 

alustas projekti eestvedajana käesoleva aasta novembrikuu alguses. 

Lisainfo: 

Sari Sopanen, juhatuse liige, Brackmann Arendus OÜ, tel 5105855, sari@brackmann.ee 
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