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Riigikogu kultuurikomisjon ootab ettepanekuid kultuuriehitiste kohta, mille ehitamist või 

renoveerimist järgnevatel aastatel Kultuurkapitali vahenditest toetada.  

Rakvere linn teeb ettepaneku nimetada Arvo Pärdi nimeline muusikamaja riiklikult tähtsaks 

kultuuriehitiseks, toetades seega Rakvere Pauluse kiriku kui ehitismälestise nr 15743 

rekonstrueerimist.  

Tunnustatud arhitekt Alar Kotli projekteeris hoone Eesti vabaduse kirikuna 1935. aastal 

tähistamaks Eesti Vabariigi iseseisvuse 20. juubelit. 1940. aastal lõpuni ehitamata jäänud kirik 

on üks vähestest kahe tornikiivriga sakraalhoonetest Eestis, mis ei ole senini sakraalehitisele 

sobilikus kasutusfunktsioonis taastatud.  Arvo Pärdi muusikamaja arhitektuurne lahendus 

taastab kirikuhoone väärikal moel, ehitades välja ka algselt plaanitud tornikiivrid ja 

väärtustades seega Eesti arhitektuuripärandit. 

Muusikamaja visioon on olla rahvusvahelise tähtsusega regionaalne kultuuritempel Eestis. 

Muusikamaja tutvustab nii Arvo Pärdi kui ka teiste Eesti süvamuusika heliloojate ning 

muusika suurkujude loomingut, võimaldab korraldada seminare, koolitusi, konverentse ning 

pakub tervikuna võimaluse läbi viia väga eripalgelisi üritusi. Siiani puudub Rakveres ja kogu 

Virumaal professionaalne kontserdipaik, mis pärsib piirkonna konkurentsivõimet kultuuri, sh 

süvakultuuri tutvustamisel. 

Rakvere linn on alates 2008. aastast investeerinud Arvo Pärdi muusikamaja ehitusse juba ligi 

1 mln eurot (sh rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, läbiviidud geodeetilised ja ehituslikud 

alusuuringud, ehitusloaga põhiprojekt sh ehituse eelarvestus jms).   
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Eessõna 
Rakvere linn ja Arvo Pärt
Rakvere linna lähiaastate prioriteet on Arvo Pärdi nimelise multifunktsio-
naalse muusikamaja valmimine. Arvo Pärdi muusikamaja on saanud sü-
dameasjaks paljudele nii Eestis kui ka välismaal.

Maailmakuulus helilooja Arvo Pärt veetis Rakveres oma lapse- ja noo-
ruspõlve ning just siin algasid tema muusikaõpingud vastavatud Rakvere 
Muusikakoolis. 

•	 Arvo Pärt on Rakvere linna  aukodanik alates 1995. aastast
•	 Arvo Pärt oli 2012–2018 klassikalise muusika andmebaasi Bachtrack 

andmetel maailma kõige enam mängitud elav helilooja. 
•	 Aastal 2019 oli ta Ameerika helilooja John Williamsi järel teine maailma 

kõige enam mängitud elav helilooja.
•	 Arvo Pärdi juubeliaastal - aastal 2020, kui kogu maailm tähistab maest-

ro 85. sünnipäeva, on otsus nimetada Arvo Pärdi muusikamaja riiklikult 
tähtsaks kultuuriobjektiks austusavaldus Arvo Pärdile ja kingitus Rakve-
rele, Virumaale ning kogu Eestile.

Eesti vabaduse kirikust   
Arvo Pärdi muusikamajaks
Pauluse kogudus ostis 1933. aastal Rakveres Vabaduse platsi ääres kaks 
kinnistut. Sümbolite arhitekt Alar Kotli  projekteeris 1935. aastal koguduse-
le Eesti vabaduse kirikuna hoone, tähistamaks Eesti Vabariigi iseseisvuse 
20. juubelit. 

Kiriku ehitus kestis aastatel 1936-1940. Rakvere Pauluse kiriku pühitses sis-
se piiskop Johann Kõpp 16. juunil 1940, kaks päeva enne nõukogude oku-
patsioonivägede sissetungi. Seda tehti kiirustades, sest kiriku ehitus oli veel 
pooleli, kiriku välisviimistlus koos tornikiivrite ja tiibhoonega jäi lõpetamata. 

1950. aastatel muudeti kirikuhoone võimlaks, mida kasutatakse spordi-
saalina tänaseni.

Ainulaadse, funktsionalistliku vormikäsitlusega Rakvere Pauluse kirik on 
üks vähestest kahe tornikiivriga sakraalhoonetest Eestis ning kantud riik-
like Kultuurimälestiste registrisse kui ehitismälestis (registrinumber 15743). 

Alar Kotli projekteeritud hoone on ainus vabaduse kirikuna rajatud kirik, 
mis ei ole senini sakraalehitisele sobilikus kasutusfunktsioonis taastatud.  

Kirik plaanitakse rekonstrueerida, osaliselt restaureerida ning ette on 
nähtud sobivas mahus juurdeehitus vajalike abiruumide jaoks. Ehkki muu-
sikamaja sisu saab olema erinev algsest mõttest, kujutab ta endast üht 
vabaduse tähist nii Rakveres kui terves Eestis.  

Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss: üks läbi 
aegade mõjukamaid - laekus 136 tööd 29 riigist

2009. aastal kuulutas Rakvere Linnavalitsus välja rahvusvahelise arhitek-
tuurivõistluse eesmärgiga muuta spordisaalina tegutsev kirikuhoone mul-
tifunktsionaalseks kontserdimajaks, mis koos lisahoonega moodustaks 
Arvo Pärdi nimelise muusikamaja. Lisaks suuremahulisele arhitektuursele 
ülesandele sooviti projektiga lahendada ka laiem, linnaruumiline kitsas-
koht - muusikamaja esine ala ehk Vabaduse väljak. 

Võistluse rahvusvaheline mastaap tekitas suurt huvi ja vastukaja. Võist-
lusele laekus 136 tööd 29 riigist, alustades kodumaast ja teistest Euroopa 
riikidest, lõpetades India, Tšiili, USA, Kanada, Jaapani ning Hongkongiga. 

Arvo Pärt Alar Kotli joonistuse koopiaga.
Foto: Ain Liiva

Arvo Pärt

Foto: Priit Grepp/Arvo Pärdi Keskus

Rakvere Pauluse kirik. Vaade altarile.

Fotod: Leo Gensi kogu. Virumaa Muuseumid.

Pauluse kirik. Arhitekt Alar Kotli joonis.
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Võistlustööde arvu poolest edestab seda hetkel vaid Tallinna Lennusa-
dama arhitektuurikonkurss.

Konkursi mastaapsust näitab seegi, et sellel osalesid paljud rahvusvahe-
liselt tuntud nimed, sh Austrias asuva kuulsa Grazi Kunsthaus arhitekt sir 
Peter Cook Londonist.

Arhitektuurikonkursi võitsid arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja 
Anne Kose võistlustööga „tintin`na:buli“. Žüriisse kuulus ka maestro Arvo 
Pärt isiklikult. Võidutöö on tagasihoidlikult edev, samas tasakaalukas ja 
harmooniline. Arhitektuurne lahendus asetab kiriku aukohale, viies pea-
mise juurdeehituse mahu tagaaeda.  Töö oli ka üks vähestest, mis nägi 
ette kiriku krohvimise ja tornikiivrite väljaehitamise. Seega leiti just võidu-
töös enim potentsiaali olla kohane ja väärikas Arvo Pärdi muusikamaja.

Rakvere linnaarhitekt Angeelika Pärna: „Tekib ettekujutus Alar Kotli poolt 
planeeritud lõplikust ja seni ellu viimata majesteetliku kiriku väljanägemisest 
ning uue juurdeehituse paiknemisest. Samuti saame aimu kontserdimaja 
fuajeest ja kõige kuninglikumast kohast – saalist oma esialgses kehandis 
ning võimalikult autentselt.” Parema ruumilise ettekujutuse saamiseks, mil-
line muusikamaja tulevikus välja hakkab nägema, tellis Rakvere Linnavalit-
sus 3D-video: https://bit.ly/ArvoPärdiMuusikamaja. 3D-videoklipi autor on 
Siim West.

Arvo Pärdi muusikamaja  
regionaalne mõju ja tähtsus  
Rakvere linnale ja Virumaale
Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja on oluline ehitis Eesti kultuurile, aidates 
sealhulgas kaasa rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisele ja kultuurivald-
konna terviklikule arengule ning soodustades kultuurivaldkondade vahe-
list koostööd. 

Siiani puudub Rakveres ja Lääne-Virumaal professionaalne kontserdipaik, 
mis pärsib Rakvere ja kogu piirkonna konkurentsivõimet kultuuri, sh süva-
kultuuri tutvustamisel.

Professionaalse kontserdipaiga järele on suur vajadus, see võimaldab 
luua sünergiat erinevate kontserdipaikade vahel, luua uut väärtust re-
gioonis ja võimendab kultuurilist sidusust üle Eesti.

Lisaks annab multifunktsionaalne Arvo Pärdi muusikamaja olemasolu või-
maluse kaasata noori ja kasvatada uut põlvkonda kultuuriväärtuste sees.

Muusikamaja tutvustab nii Arvo Pärdi kui ka teiste Eesti süvamuusika heli-
loojate ning muusika suurkujude loomingut, võimaldab korraldada semi-
nare, koolitusi, konverentse ning pakub tervikuna võimaluse läbi viia väga 
eripalgelisi üritusi.

Kolme saaliga muusikamaja keskmeks on ligikaudu 500 inimest mahutav 
kontserdisaal. Lisaks on hoones  120-kohaline kammersaal ja tantsusaal. 

Samuti galerii kahe ruumiga, mis võimaldab tuua Rakverre väärikaid näitusi.
•	 Kontserdisaal ~ 504 kohta (310 parteris+167 rõdul) 
•	 Lava suures saalis kuni 10m (sügavus) x 10m
•	 Suure saali põrand osaliselt tõstetav
•	 Kunstigalerii 194 m2

•	 Kammersaal 120 kohta
•	 Küttesüsteem: päikesepaneelid + kaugküte
•	 Energiaklass A

Kultuurivaldkonna tervikliku arengu mõistes leiab hoone ristkasutust nii eri 
muusikastiilide, eriilmeliste kollektiivide, klassika, balleti, ooperi ja opereti- 
etenduste ning rahvakultuuri edendajate kaudu.

Võidutöö “tintin’na:buli“. Autorid Kristiina 
Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose.

Vaade väljakule L. Koidula tänava poolt.  
Võidutöö “tintin’na:buli“ Celander Projekt OÜ.

Kuvatõmmis: Siim West video

Vaade Vabaduse tänava poolt.  
Võidutöö “tintin’na:buli“ Celander Projekt OÜ.

Kuvatõmmis: Siim West video

Rakvere Pauluse kirik.

Võidutöö “tintin’na:buli“. Väljak.
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Arvo Pärdi muusikamaja võimaldab nii Lääne- kui Ida-Virumaal tegutse-
vatele kooridel, muusikaühendustel ja teistel rahvus- ning pärimuskultuuri 
viljelevatel seltsidel rentida sobivaid ja kaasaegseid ruume, et oma te-
gevust arendada. Tänapäevaselt lahendatud ruumid loovad võimaluse 
esitleda oma loomingut kõige paremal ja kvaliteetsemal kujul. Ruumides, 
kus on arvestatud nii avaruse kui ka helikõlaga, saab publik emotsionaal-
selt väga hea elamuse ja on seetõttu valmis tagasi tulema veel ja veel. 

Eesti Linnade ja Valdade Liit märgib oma toetuskirjas (LISA 1), et Arvo Pärdi 
muusikamaja on Eesti jaoks oluline objekt ja nad toetavad seda ideed igati.  

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit sõnas oma toetuskirjas (LISA 2): “Arvo Pärdi 
muusikamaja aitab tõsta kultuurilist mitmekesisust kogu Virumaal, luua ja 
säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi mitte ainult 
Rakveres või Virumaal, vaid kogu Eestis, soodustades seeläbi kultuurielu 
järjepidevust ja arengut, samuti rahvakultuuri edendamist kogukonnale ja 
elanikkonna eri rühmadele, lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.”

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit sõnab oma toetuskirjas (LISA 3): “Ida-Vi-
rumaa Omavalitsuste Liidu hinnangul avardab Rakveresse rajatav Arvo 
Pärdi muusikamaja kultuuriliste teenuste kättesaadavust ja omab olulist 
tähtsust nii maakondlikul kui ka regionaalsel tasandil. Arvo Pärdi muusika-
maja rajamisega luuakse tingimused kultuuri identiteedi tugevdamiseks 
ning kultuuripärandi säilitamiseks, uurimiseks, kasutamiseks ja arendami-
seks ning mitmekesistub regionaalne kultuuripilt.”

Narva Linnavalitsus märgib oma toetuskirjas (LISA 4): “Rakvere linn toetas 
Narva linna pürgimist Euroopa Kultuuripealinnaks aastal 2024. Analüüsi-
des Rakverega ühiselt hetkeolukorda Virumaa kultuurimaastikul, jõudsime 
arusaamale, et Arvo Pärdi muusikamaja mitte ei konkureeriks olemasole-
vate võimalustega, vaid täiendaks kultuurilist mitmekesisust kogu Viru-
maal. Samuti aitaks muusikamaja luua ja säilitada kultuurist osasaamise 
ning kultuuriloome võimalusi mitte ainult Virumaal, vaid kogu Eestis, soo-
dustades seeläbi koostööd, kultuurielu järjepidevust ja arengut.”

Arvo Pärdi muusikamaja annab kontserdipaigana piiramatuid võimalusi 
korraldada kõikvõimalikke üritusi. Kaasaegsed tehnilised lahendused või-
maldavad hoonet ristkasutada erinevate sihtrühmade ja sündmuste va-
hel, kujundada sündmuse õhkkonda vastavaks, olgu tegemist kas muusi-
kaliste, tantsuliste või  ja sõnaliste suurvormide ettekandmisega.

Arvo Pärdi muusikamaja asukoht - keskmiselt ühetunnise autosõidu kau-
gusel Eesti suurematest keskustest Tallinnast, Tartust - loob suurepärased 
võimalused muusikaelamuste ja kultuurisündmuste nautimiseks kõigile 
inimestele, olenemata nende elukohast.

Arvo Pärdi muusikamaja annab lisaks vastavatud Rakvere Vallimäe va-
baõhukeskusele senisest laialdasemad võimalused erinevate rahvusva-
heliste festivalide läbiviimiseks. 

Arvo Pärdi muusikamaja 
roll rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisel ja 
kultuurivaldkonna terviklikul arengul
Kunst ja muusika teevad koostööd. Arvo Pärdi muusikamaja hoone võimal-
dab esitada süvakultuuri - nii kõrgtasemel kontserte kui ka kunstinäitusi.  Sa-
muti pakub maja tegutsemisvõimaluse kohalikele rahvatantsu- ja kultuuri- 
kollektiividele, sh Rakvere linna esinduskollektiividele: rahvatantsukollek-
tiivile Tarvanpää, kammerkoorile Solare ja Rakvere linnaorkestrile. 

Eesti Rahvatantsukeskus märgib oma toetuskirjas (LISA 5), et kuigi Arvo 
Pärdi muusikamaja põhirõhk on süvakultuuri edendamisel, et ei saa möö-
da vaadata ka hoone olulisusest rahvakultuuri seisukohalt. “Meie huvi on, 
et Rakvere pikad rahvatantsutraditsioonid säiliksid. Kuna rahvatantsu-

Võidutöö “tintin’na:buli“. Väljak.

Suur saal koos oreliga.

Kuvatõmmis: Siim West video

Võidutöö “tintin’na:buli“. Suur saal.

Kuvatõmmis: Siim West video
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harrastus vajab kaasaegseid tingimusi, annaksid tulevase kontserdimaja 
ruumid võimaluse korraldada Rakveres rahvatantsuüritusi nii kohalikul kui 
rahvusvahelisel tasandil.”

Arvo Pärdi muusikamaja kui kunsti- ja näitusekeskus edendab kultuuri-
valdkonna terviklikku arengut ja soodustab kultuurivaldkondade vahelist 
koostööd.

Arvo Pärdi muusikamaja näol on tegu ka märgilise regionaalse tähtsuse-
ga kunstiasutusega, kuhu on loodud kõik võimalused kaasaegse kunsti 
eksponeerimiseks. Ruumides on professionaalne valgustus, võimalused 
videoteoste kuvamiseks jms. Tänini ei ole Virumaal ühtegi rahvusvahe-
listele nõuetele vastavat galeriipinda, mis oleks varustatud kunstiteoste 
eksponeerimiseks vajalike võimalustega. 

Muusikamajja planeeritud kaasaegne galerii võimaldab senisest laiemalt 
tuua Virumaale professionaalset kunsti ja teha koostööd kunstimuuseumi-
tega.  Arvo Pärdi  muusikamaja kujuneb rahvusvahelistele nõuetele vasta-
vaks kunstikeskuseks. Näiteks annab see võimaluse Eesti Kunstimuuseumi 
kogudesse talletatud teoste väljatoomiseks ja nende tähenduste avami-
seks erinevate tõlgendusruumide kujundamise kaudu just  Eesti regionaal-
suse  aspekti arvestades.

Arvo Pärdi muusikamaja pakub oma laialdaste võimalustega olulist tuge 
maakonna noortele muusikalise hariduse omandamisel. 

Muusikamaja elavdab piirkonna noorte huvitegevust. Samuti on Arvo Pärdi 
muusikamaja tuleviku tegevuste juures väga olulisel kohal koostöö Rakvere 
Muusikakooliga, mille vilistlane on ka Arvo Pärt. Muusikakool pakub lastele 
klassikalist muusikaharidust  ning korraldab erinevaid klassikalise muusika 
festivale. Uued ja akustiliselt läbimõeldud saalid võimaldavad viia nii muu-
sikakooli laste kui ka festivalide taseme kõrgemale, pakkudes kvaliteetseid 
tingimusi, mis vastavad professionaalsete muusikute ootustele.

Arvo Pärdi muusikamaja  
kui riiklikult tähtis kultuuriobjekt
Arvo Pärdi muusikamaja visioon on olla rahvusvahelise tähtsusega re-
gionaalne kultuuritempel Eestis. Muusikamaja tutvustab nii Arvo Pärdi kui 
ka teiste Eesti süvamuusika heliloojate ning muusika suurkujude loomin-
gut, võimaldab korraldada seminare, koolitusi, konverentse ning pakub 
tervikuna võimaluse läbi viia väga eripalgelisi üritusi.

SA Arvo Pärdi Keskus märgib oma toetuskirjas (LISA 6): “Planeeritav Arvo 
Pärdi muusikamaja täidab kõik tingimused, mida klassikalise muusika 
maailmatasemel esitamiseks vaja on. Silmapaistev ning delikaatne on 
plaanitava kontserdimaja arhitektuurne lahendus, mis taastab tunnus-
tatud Eesti arhitekti Alar Kotli projekteeritud kirikuhoone väärikal moel, 
ehitades välja ka algselt plaanitud tornikiivrid. Sellega väärtustab hoone 
ühest küljest Eesti arhitektuuripärandit.
Samal ajal on tegemist ka kõrgel tasemel kaasaegse arhitektuuriga, millel on potentsiaali saada Rakvere ja 
kogu piirkonna rahvusvahelist tähelepanu pälvivaks arhitektuuripärliks.”

Meil on üks maestro ja tähtis on koostöö. Arvo Pärdi Keskus Laulasmaal on teaduskeskus ja Arvo Pärdi muusi-
kamaja Rakveres on nii süvakultuuri kui rahvakultuuri edenduskeskus, mis täiendavad teineteist, mida kinnitab 
Arvo Pärdi Keskus oma toetuskirjaga.

Arvo Pärdi muusikamaja  
rahvusvaheline mõõde ja olulisus Eesti jaoks
Arvo Pärdi rahvusvahelist haaret näitab tema teoste ettekandmine kogu maailmas. Ainuüksi 2020. aastal on 
Arvo Pärdi teoseid esitatud Saksamaal, Prantsusmaal, USA-s, Kanadas, Türgis, Venemaal, Austraalias, Iirimaal, 
Suurbritannias, Islandil, Itaalias, Lõuna-Aafrika Vabariigis jm 
https://www.arvopart.ee/arvo-part/ettekanded/

Hajumisala-galerii.

Kuvatõmmis: Siim West video

Väike saal.

Kuvatõmmis: Siim West video

Suure kontserdisaali lõige.
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Arvo Pärdi teosed on ettekandmisele tulnud paljudes maailma kontserdi- 
saalides: Hamburgi Elbphilharmonie (Saksamaa), Sydney Opera House 
(Austraalia), Teatro Verdi Firenzes (Itaalia), Opéra de Lausanne (Šveits), 
Carnegie Hall New Yorgis (Ameerika Ühendriigid), Canberra Wesley Music 
Centre’s  (Austraalia) jpm.

Arvo Pärdile on omistatud arvukalt rahvusvahelisi ja riiklikke autasusid.  

Rakvere linnal on sisuline koostöö Laulasmaal asuva Arvo Pärdi Keskuse-
ga, kes on pühendunud maestro loomingu tutvustamisele, arhiveerimisele 
ja esitamisele.

SA Arvo Pärdi Keskus märgib oma toetuskirjas: “Just Rakvere muusi-
kakoolis said alguse helilooja Arvo Pärdi muusikaõpingud ning peame 
oluliseks, et linnas jätkuks professionaalne muusikahariduse andmise 
traditsioon, milleks rajatav multifunktsionaalne muusikamaja looks suure-
pärased tingimused. Muusikaarmastust aitab maast madalast kasvata-
da ka võimalus saada osa kõrgel tasemel kontsertidest, mille eelduseks 
on tänapäevane ja hea akustikaga kontserdisaal. Planeeritav Arvo Pärdi 
muusikamaja täidab kõik tingimused, mida klassikalise muusika maail-
matasemel esitamiseks vaja on.” (LISA 6)

Arvo Pärdi muusikamaja  
hea tahte saadik - Kristjan Järvi
Oma poolehoidu ja toetust maestro Pärdi muusikamaja projekti elluviimi-
seks on väljendanud dirigent Kristjan Järvi, kes on nõustunud saama Arvo 
Pärdi muusikamaja hea tahte saadikuks, olles valmis tutvustama projekti 
laiemale üldsusele nii siin- kui sealpool piiri.

„Rakvere linn on vapustav ja muusikamaja peab seal olema! Kunagi 
vabaduse kirikuks ehitatud Pauluse kirik väärib kandma riiklikult tähtsa 
kultuuriobjekti nime Arvo Pärdi muusikamajana ning on väga sobilik aeg 
teha neid otsuseid maestro 85. juubeliaastal,” on Kristjan Järvi öelnud.

Armastatud dirigendi soov aidata hoogu anda Arvo Pärdi muusikamaja 
valmimisse on Rakvere linna jaoks olulise tähtsusega. Kindlasti jõuab tänu 
sellele suurepärasele koostööle sõnum maestro Pärdi lapsepõlvelinnast, 
Eestist ja võimalusest muusikamaja projekti annetustega toetada laia 
maailma.

Arvo Pärdi muusikamaja
tegevuskava ja finantseerimine 
Kontserdisaal on suurepärane võimalus professionaalsete ja suurejoone-
liste kontsertide korraldamiseks.

Suure saaliga kaasnevad hajualad, galerii ning väiksemad saalid anna-
vad võimaluse kasutada ja rentida muusikamaja väga erinevate suurüri-
tuste korraldamiseks, olgu need siis linna-, maakonnatasandil, üleeestili-
sed või rahvusvahelised sümpoosionid, seminarid, äriüritused jms.

Kammersaal ja galerii omakorda pakuvad suurepäraseid võimalusi nii kont-
serdiks kui ka erinevat tüüpi ürituste läbiviimiseks väiksemale grupile, sh hoo-
nes tegutsevatele huviringidele ja seltsidele. Muusikamaja annab erakordsed 
võimalused huvitegevusehariduse edasi arendamiseks ning viljelemiseks. 

Lisaks noorte muusikalise huvihariduse võimaluste laiendamisele on ka 
linna haridusasutustel võimalik korraldada oma kooli tähtsündmusi uuel 
tasemel, võimaldades näiteks lõpuaktusel osaleda kõigil külalistel, sead-
mata ruumilisi piiranguid.

Muusikamaja hakkab haldama Rakvere linnavalitsuse hallatav asutus 
Rakvere Kultuurikeskus oma professionaalse meeskonnaga, kes hetkel 

Arvo Pärt ja Tõnu Kaljuste  
Plaadifirma ECM 50. juubeli tähistamisel.
Foto: Luciano Rossetti/Š Phocus Agency

Arvo Pärdi muusikamaja hea tahte saadik — 
dirigent Kristjan Järvi.

Foto: Siiri Kumari

Vaade Tuleviku tänava poolt.

Kuvatõmmis: Siim West video



8

tegutseb Rakvere Teatrimaja ruumides. Kultuurikeskusel on tegevus- ja finantsplaan. Muusikamaja tegevus-
kulud ja lisanduvate töökohtade personalikulud kaetakse ruumide rendist, piletitulust ja linna eelarvelistest va-
henditest. Uue hoone ülalpidamiskulud ning suurenev personalikulu ei avalda olulist mõju Rakvere linna eelar-
ve põhitegevuse kuludele. Kultuurikeskuse eestvedamisel ja koostöös Eesti ning rahvusvaheliste muusikute ja 
dirigentidega on kavas muusikamajas korraldada kontserte keskmiselt kord nädalas suures saalis ning kaks 
korda nädalas väiksemas saalis. Lisaks kavandatakse koostööd kunstnike, muuseumite ja arhiividega, et tuua 
Rakveresse näituseid ja väärt eksponaate.

Muusikamaja ehitamise orienteeruv maksumus 
Arvo Pärdi muusikamaja projekti hinnanguline maksumus on 16 miljonit eurot. Rekonstrueeritav kirik koos oreliga, 
juurdeehitis, kommunikatsioonid ja taristu vastavalt projektile. 

Et rakverlaste aastatepikkust unistust ellu viia ja ajaloolise vabaduse kiriku süda uuesti tuksuma panna, on vii-
mastel aastatel astutud olulisi samme. Arvo Pärdi muusikamaja on viimase kümnendi poliitikaülene projekt. Läbi 
aastate on kõik linnavõimud teinud tööd, et see unistus teostuks.

Rakvere linna jaoks on tegemist ambitsioonika projektiga ja linna eelarve vahendeid arvestades otsib Rakvere 
linnavalitsus muusikamaja ehitamiseks aktiivselt lisarahastust.

Viimastel aastatel oleme samm-sammult liikunud selle poole, et projekt realiseeruks. Kui Rakvere linn saab lisain-
vesteeringu toetuse, saame 2021 ja 2022. aastal ka linnaeelarvesse planeerida täiendavat panust. Oleme valmis 
kohe kõik eeltegevused ära tegema ja esimesel võimalusel ehitama hakkama.

Ajagraafik:

Rakvere linn on alates 2008. aastast investeerinud muusikamaja ehitusse juba ligi 1 mln eurot (sh rahvusvahe-
line arhitektuurikonkurss, läbiviidud geodeetilised ja ehituslikud alusuuringud, eelprojekti koostamine, ehitusloaga 
põhiprojekt, sh ehituse eelarvestus, põhiprojekti ekspertiis ja järelkontroll, elektriliitumiste ümberehitus jms).

•	 2016. aastal ostis Rakvere linn omafinantseeringuna Pauluse koguduselt Vabaduse 1 kinnistu koos Pauluse ki-
rikuga. (LISA 7)

•	 2018. aasta suvel kinnitas Rakvere linnavolikogu ala detailplaneeringu ja anti luba projekteerimiseks (LISA 8). 

•	 2018. aastal sõlmis Rakvere Linn Arvo Pärdiga kokkuleppe, millega andis maestro nõusoleku kasutada valmiva 
hoone nimena „Arvo Pärdi muusikamaja“ (LISA 9).

•	 2018-2020. aastal uuendati muusikamaja ehitusprojekt, mis on aluseks ehitusmaksumuse arvutamisele ning 
Arvo Pärdi muusikamaja ehitamise riigihanke korraldamisele.

•	 2020. aastaks on Rakvere linn on viinud oma tegevused läbi selliselt, et on valmis ehitusega kohe alustama.

•	 2020. aastal otsustas Rakvere Linnavolikogu esitada taotluse Riigikogu kultuurikomisjonile Arvo Pärdi muusika-
maja ehitamiseks ja renoveerimiseks (LISA 10).

•	 2022. aastal avab riik Rakvere riigigümnaasiumi, mille rajamiseks andis Rakvere linn riigile tasuta krundi. Otsuse 
eesmärk oli luua linnaruumi olulise osa terviklahendus (riigigümnaasium, Arvo Pärdi muusikamaja ja Vabaduse 
väljaku korrastamine).

Võidutöö “tintin’na:buli“. 2 korruse plaan.Võidutöö “tintin’na:buli“. 1. korruse plaan.
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Annetuskonto avamine
Unistus Arvo Pärdi muusikamaja valmimisest on ka kohaliku kogukonna jaoks väga oluline.

Rakvere Linnavalitsuse poole pöördus linnakodanikke ja ettevõtjaid, kes avaldasid soovi Arvo Pärdi muusika-
maja valmimisse rahaliselt panustada. 

14. juulil 2020 jõustus Rakvere linnavalitsuse otsus avada Rakvere Linnavalitsuse sihtotstarbeline annetuskonto selle 
projekti toetuseks, kuhu füüsilised ja juriidilised isikud saavad teha annetusi Arvo Pärdi muusikamaja ehitamiseks.

Annetuskonto eesmärk on koguda vajalik lisarahastus ehituse alustamiseks. Annetatud raha kasutatakse siht-
otstarbeliselt ainult Arvo Pärdi muusikamaja ehitamiseks.

Konto nimetus: Arvo Pärdi nimeline muusikamaja
Konto number: EE881010220286763229

Valgusinstallatsioon 

25. augustil 2020 avati tulevasel Arvo Pärdi muusikamajal helilooja lummava teose “Für Alina” helide saatel 
valgusinstallatsioon, et tähistada maestro 85. juubeliaastat ja pöörata tähelepanu Rakvere linna taotluse esi-
tamisele Riigikogu kultuurikomisjonile. Valgusinstallatsiooniga on välja joonistatud arhitekt Alar Kotli projektee-
ritud tornikiivrid, visualiseerides valmivat muusikamaja.

Installatsioon jääb avatuks 2020 septembrini.

Rakvere Pauluse kiriku fassaadi valgustamine.  Fotod: Ain Liiva

1. Arhitekt Alar Kotli esimene visand 1935. a. Projekt kinnitati linnas 25. mai 1936. a. Ehituse algus 3. juuli 1937. a. Kiriku kasutusluba 15. juunil 1940. a.
2. Pauluse kiriku ümberehituse kavandamise algus 2007.  
3. Arhitektuurivõistlus 2009.  Võidutöö “tintin’na:buli” - arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose.


