PROJEKTI „ TARTU ÜLIKOOLI EESTI MEREINSTITUUDI KALANDUSE TEABEKESKUSE HOONE
RENOVEERIMINE“ , VIITENUMBER 931214780024 ÜLEVAADE.

1. Projekti „Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse hoone renoveerimine“
eesmärgiks oli Pärnus aadressil Kalda 1a asuvate kontoriruumide kaasajastamine ja laiendamine, mis
võimaldaks Kalanduse teabekeskusel paremini täita oma funktsiooni kalandussektorile koolituste
korraldajana ja informatsiooni edastajana. Kalanduse teabekeskus töötas alates 2011.aasta aprillist
ruumides, kus olid elementaarsed töötingimused küll keskuse töötajatele, kuid puudusid võimalused
külastajaid vastu võtta või korraldada teabepäevi ja koolitusi isegi väikesele grupile inimestele.Samuti
puudusid tingimused raamatukoguks. Oli tekkinud vajadus hoone järele, mis juurdeehituse ja
ruumide kaasajastamise abil saaks kujuneda kalandussektori ja sellega haakuvate ametkondade ning
teadusasutuste „sõlmpunktiks“. Kalanduse teabekeskuse hoone renoveerimiseks taotles Tartu
Ülikool raha Euroopa Kalandusfondi (Meede 3.1.2.) vahenditest ning määratud toetuse summa oli
227178 eurot , projekti kestus 19.05.2014-30.06.2015.
2. Kalda 1a hoone renoveerija leidmiseks kuulutas Tartu Ülikool välja riigihanke. Hanke võitjaks
osutus Pärnu REV AS ja omanikupoolset ehitusjärelvalvet teostas AS Decora. Hoone arhidektuurse
lahenduse koostas Anne Strati Arhidektuuribüroo OÜ ja renoveerimisprojekti koostas OÜ Arcus
Projekt. Suurimaks väljakutseks renoveerimistöödel oli hoone asumine muinsuskaitse
piiranguvööndis, millega kaasnesid ettekirjutused nii lammutustööde mahule kui ka kasutatavatele
materjalidele. Renoveerimistööde käigus eemaldati kogu hoone välisvooder ja asendati see uuega
ning ühtlasi toimus seinte soojustamine kaasaegsete isolatsioonimaterjalidega. Asendati hoone kõik
aknad ja enamus uksi. Hoonel oleva torni vajumine peatati ja lisatoestuse abil fikseeriti olemasolev
kaldenurk.Kaasajastati kogu hoone küttesüsteem,elektrisüsteem, vee-ja kanalisatsioonisüsteem,
valvesüsteem ning ventilatsioon. Renoveerimistööde käigus ehitati hoonele juurde ca 30 inimest
mahutav koosolekuruum, mis annab tebekeskusele võimaluse koha peal korraldada koolitusi ning
teabepäevi. Koosolekuruumi lisandumist võib lugeda ka kogu projekti kõige tähtsamaks osaks , mis
peaks keskuse töö kvaliteeti parandama. Samuti ühendati renoveerimistööde käigus keerdtrepiga
esimene ja keldrikorrus, kus hakkab paiknema raamatukogu ja kuhu lisanub vajadusel ühe töötaja
töökoht . Kalda 1a hoone torn võimaldab renoveeritud kujul eksponeerida kalandusevaldkonnaga
seonduvaid väiksemahulisi väljapanekuid ja järgnevatel perioodidel tuleks kindlasti mõelda torni
kujundamisele kalandust propageerivaks näituspinnaks.Projekti käigus soetati keskuse hoonesse ka
vajalikku sisustust. Lähiaja ülesannete hulka kuulub koosolekuruumi varustamine kaasaegse
esitlustehnikaga
3. Seoses Kalanduse teabekeskuse hoone renoveerimise ja laiendamisega on tekkinud Pärnu linna
(Eesti kalanduse keskusesse) ruumid, kus kalandussektori esindajatel on igapäevaselt võimalik saada
nii teavet kui nõuandeid ja kus saab läbi viia kuni 30-le inimesele mõeldud koolitusi. Ilmselt kujuneb
renoveeritud majast ka kokkusaamiskoht sektori ja kalandust kureerivate ametkondade esindajatele.
Projekti tulemusel on viiel tebekeskuse töötajal võimalik igapäevaselt töötada heades ja
kaasaegsetes tingimustes. Jätkub töö kalanduse propageerimisel avalikkusele, mille juures uuel ja
ilusal majal on kindlasti täita „magneti“ roll.

4. Projekt „Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse hoone renoveerimine“
viitenumbriga 931214780024 viidi ellu ajavahemikus mai 2014.- veebruar 2015. Projekti käigus
renoveeriti täielikult Kalda 1a hoone ja laiendati seda koosolekuruumi võrra. Projekti tulemusena on
nüüd Eesti kalanduse käsutuses kaasaegsed ruumid nii väiksemate ürituste (teabepäevad,
koosolekud, koolitused...) läbiviimiseks, kui kõigil tööpäevadel avatud kontor, kuhu kõikvõimaliku
kalandusliku info saamiseks pöörduda.
The project of the „Renovation of the Building of the Fisheries Information Centre of the Tartu
University“, reference 931214780024, implemented during the period from May 2014 to February
2015.
During the project, the entire building of Kalda 1 a was renovated and expanded by the extension
of the meeting room. As a result of the project, modern and adequate premises were made available
for the Estonian fisheries sector for promoting of small-scale seminars and events (information days,
meetings, training courses, etc) as well as to receive any kinds of fisheries information from the office
during weekdays.

