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I PÄRNU LINNA ÜLDPLANEERINGU ALUSED JA
LÄHTEKOHAD
1. Looduslikud tingimused
Pärnu linna kujunemise üheks tähtsaimaks eelduseks on olnud looduslikud tingimused
– paiknemine jõesuudmes, mere kaldal.
Olulisteks looduselementideks on aluspõhi, settekivimid, veekogud ja veestik, õhustik
ja kliima, floora ja fauna. Ökoloogilises mõttes toimivad need elemendid koos, luues
nii olulisi eeldusi ja ka piiranguid paiga eluks ja kasutuseks.
Maastik on füüsiline ja mentaalne (vaimne) raamistik paigale.
1.1. Maastikuline kujunemine
Lähteandmed: Arold, I. Eesti maastikud. Tallinn 1991.;
Eesti Loodus, 1977, nr. 10,12.;
Eesti loodus. Koostaja Anto Raukas. Tallinn, 1995.
Pärnu nüüdisreljeefi põhijooned on määratud põhiliselt viimase, Valdai jäätumise
mandriliustike ja selle sulamisvete poolt. Tõenäoliselt olid Pärnu alad madalamad ka
varasemas reljeefis. Põhjapoolselt jääkilbilt suundunud Läänemere liustikuvoolud
kujundasid reljeefi vagumusi, mille tagajärjel nad süvenesid ja avardusid veelgi.
Peale mandrijää taandumist on Pärnu piirkond olnud kaua aega erinevate veekogude
mõjutada. Meri on akumulatsiooni, lainetuse ning abrasiooniga põhjustanud praeguste
pinnavormide tekkimise. Eesti ortograafilise liigestuse alusel kuulub Pärnu LääneEesti madaliku piirkonda:
aluspõhjaks on Pärnu ja Navesti jõe jooneni karbonaatkivimid, mis kohati ilmnevad
pinnamoes kõvikutena. Piirkonna lõunapoolse osa moodustavad devoni liivakivid.
Aluspõhi algab Pärnus ca 18…35 m sügavusel ja ulatub ca 490 m sügavuseni,
absoluutse kõrguseni -488,5 m. Sügavamal järgneb aluskord. Aluspõhja tüsedus on
468 m. Sellest moodustavad alam-siluri settekivimid 216 m, ülemise ordoviitsiumi
kivimid 88 m, kesk-ordoviitsium kivimid 48 m, alam-ordoviitsiumi kivimid 21 m ja
alam-kambriumi kivimid 95 m.
Välja kiildudes loode suunas esineb linna kaguosas ka kesk-devoni Pärnu ja Narva
lademe liivakive.
Madaliku madalamates osades on levinud liivsavise pinnakattega jääjärvetasandikud
ja liivased meretasandikud.
Vettpidavate setete (savi ja aleuriit) ulatusliku leviku tõttu on kunagised
jääjärvetasandikud hiljem kattunud turbaga ja muutunud sootasandikeks. Kohati
leidub jääjärvetasandikel luiteid, millesse on lõikunud jõeorud. Paiguti liigestavad
nende pinda mitmesuguse tekke ja koostisega künkad.
Kvaternaarsete setete kogupaksus Pärnus on 18…35 m. Setete paksus on kõige
väiksem Pärnu jõe piirkonnas, Kesklinna osas ning samuti Vana-Pärnu piirkonnas.
Pinnakatte moodustavad põhiliselt järgmised setted:
• kultuursetted;
• alluviaalsed setted (liivad); merelised liivad; merelised savid;
• jääsetted: kruusad ja liivad ning saviliivane-liivasavine kruus;
• jõetekkelised setted;
• meretekkelised setted.
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Linna põhjaosas esineb soosetteid Rääma raba piiril ja väikeste laikudena paiguti ka
Pärnu jõe ääres. Pinnakate on tüsedam seal, kus maapind on suhteliselt kõrgem.
Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang 2.1.1.
Maastiku suurvormid
Pärnu madalikku lõikuvad linna piires kolme jõe - Pärnu, Reiu ja Sauga - orud, mis
kujutavad endast saviste nõlvadega tasandikuorgusid. Pärnu linna paiknemine
meretasandikul ja maapinna väikesed kõrgusvahed võimaldavad neid kergesti jälgida.
Vt. kaart nr.18
Maastiku väikevormid
Linnas on jälgitavad maastiku väikevormidest luited, Pärnu jõe ja oja järsud kaldad.
Tehisvormidest on säilunud keskaegse linnakindlustuse kaitsekraav – Vallikraav ning
muldkindlustuste likvideerimisel rajatud küngas – Munamägi.
Vt. kaart nr.18
1.2. Ehitusgeoloogilised tingimused
Lähteandmed: Uued vundeerimissuunad Pärnus, 1989,a.Riiklik Ehitusuuringute Instituut

Ehitusgeoloogiline rajoneerimine (Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude
hindamise kaart nr 3. Ehituslikud tingimused).
Ehitusgeoloogiliselt eristab Pärnut teistest ehituspiirkondadest Eestis suhteliselt
tüseda nõrkade savipinnaste kompleksi esinemine praktiliselt kogu linna ulatuses.
Rajoneerimisel on aluseks võetud:
• viirsavi paksus ja omadused
• mereliiva paksus ja omadused
• maapinna lokaalse vajumise iseloom
• nõlvaprotsessid linna jõgede kallastel
Pärnu linna lõunaosa
Rajooni iseloomulikumaks jooneks on 4…5 m paksuse liivakompleksi lasumine
viirsavil.
Kesklinnas on ülemine (1,5…2,5m) osa liivast asendunud aegade jooksul
kultuurikihiga, mis sisaldab ehitusprahti, kruusa, liiva jm. Viirsavi paksus kõigub
rajoonis suurtes piirides -5…20m. Viirsavi paksus sõltub lamami reljeefist, mis selles
rajoonis on liigendatud suurte põhja-lõuna suunaliste piklike lohkude või kõrgete
fluvioglatsiaalsete oosilaadsete moodustiste poolt. Viirsavi pealispind on mere ääres 3m, Oja tn. ääres 0…1m.
Maapinna absoluutkõrgus tõuseb mere äärest põhja suunas kiiresti tasemele 2…3m ja
põhja pool Pärnu jõge on maapinna kõrgust valdavalt 4…5m. Maapinna lokaalse
vajumise kiirus on mere ääres 2…7mm (keskmiselt 4mm) aastas.
Keskmise geoloogilise lõikena on toodud kaks, maksimaalse ja minimaalse viirsavi
paksusega lõiget.
0,0..2,0m
kultuurkiht, muld, ehituspraht, kruus, liiv
2,0…4,0m
tolmliiv, hall, mereline, sisaldades teokarpe
4,0…12,0m
viirsavi, voolav
12,0…14,0m
viirsavi, voolav
14,0…15,0m
liivsavi, voolavplastne, sisaldades veeriseid
15,0…21,0m
viirsavi, voolavplastne
21,0..
kõva saviliivmoreen
0,0…2,0m
kultuurkiht, muld, ehituspraht, kruus, liiv
2,0…2,50m
tolm- või peenliiv, kollane, eooliline
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2,50…4,0m
tolmliiv, hall, mereline
4,0…7,50m
viirsavi, voolav
7,50…9,0m
viirsavi, voolavplastne
9,0…
tihe fluvioglatsiaalne liiv
Pinnavesi on 0…1m sügavusel maapinnast.
Pärnu linna idaosa
Iseloomulikumaks jooneks on 5…7m paksune viirsavilasund. Viirsavi paksus on
suurem rajooni lääneosas ja väheneb ida suunas vastavalt viirsavi lamami tõusule.
Viirsavi pealispind on mere ääres absoluutkõrgusel –3 m ja tõuseb Reiu jõe juures
tasemele +3 m. Linna põhjaosa on viirsavi pealispinna kõrgus 5…6 m.
Liivakompleksi paksus ja omadused on muutlikud nii vertikaal- kui ka
horisontaalsuunas.
Lisaks merelistele liivadele esineb Pärnu jõe lammil ka alluviaalseid setteid. Liivakihi
paksus on Raekülas 5…7 m, Reiu jõest põhjapool 4…5 m ning Reiu jõe ümbruses
ainult 1…2 m.
Maapind tõuseb Raekülas kiiresti 5…7 m tasemele, põhja pool Reiu jõge tõuseb
maapind ühtlaselt ning on linna põhjaosas 10…12 m tasemel. Maapinna lokaalse
vajumise kiirus on Raekülas ja Pärnu jõe vasakul kaldal 0…4 mm (keskmiselt 2mm)
aastas, Pärnu jõe paremal kaldal 2…7 mm (keskmiselt 5 mm) aastas.
Geoloogiline lõige erineb Raekülas ja rajooni põhjaosas.
• Geoloogiline lõige Raekülas:
0,0…0,30m
muld
0,30…1,80m
tolmliiv, kollakashall, eooliline
1,80…4,80m
tolmliiv, hall, mereline, kohati tsementeerunud
4,80…6,80m
tolmliiv, hall, sisaldades orgaanilist ainet ja teokarpe
6,80…8,30m
viirsavi, voolav
8,30…11,30m
viirsavi, voolavplastne
11,30…
tihe fluvioglatsiaalne liiv või kõva saviliivmoreen
• Geoloogiline lõige rajooni põhjaosas:
0,0…0,5m
turbane muld
0,5…2,0m
tolmliiv kollakashall, eooliline
2,0…3,0m
tolmliiv või kesk-jämeliiv (alluviaalne), sisaldades
orgaanilist ainet ning turba vahekihte või läätsi, kohati
muda
3,0…4,0m
tolmliiv, hall, mereline
4,0…7,0m
viirsavi, voolav
7,0…9,0m
viirsavi, voolavplastne
9,0…
fluvioglatsiaalne tihe liiv või kõva saviliivmoreen.
Pinnasevesi on 0…1m sügavusel maapinnast.
Pärnu linna põhjaosa
Iseloomulikumaks jooneks on väga suur viirsavilasundi paksus (kohati kuni 30 m)
ning turba kihtide ja läätsede ning kolloidse orgaanilise aine esinemine
liivakompleksis. Maapinna absoluutkõrgus on 8…12 m ja maapind tõuseb põhja
suunas. Vastavalt maapinna kõrgusele suureneb ka liivakihi paksus viirsavil. Viirsavi
pealispind on 5…6 m tasemel kogu rajooni piires ja lasundi paksus sõltub viirsavi
lamami reljeefist.
• Keskmine geoloogiline lõige on:
0,0…0,5m
muld
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0,5…1,50m
1,50…4,0m

tolmliiv, kollane või kollakashall, eooliline
tolmliiv, hall või mustjashall, sisaldab kolloidset
orgaanilist ainet ja turba läätsi paksusega kuni 1,0m
ning muda
4,0…5,0m
tolmliiv, hall, mereline
5,0…10,0m
viirsavi, voolav
10,0…13,0m
viirsavi, voolav
13,0…18,0m
liivsavi, voolavplastne, sisaldab üksikuid veeriseid
18,0…23,0m
viirsavi, voolavplastne, sisaldab allosas kuni 0,5m
paksust punakaspruuni tolmliiva-saviliiva vahekihti
23,0…
tihe fluvioglatsiaalne liiv või kõva saviliivmoreen
Viirsavi lasundi paksus on minimaalne rajooni idaosas (13…15 m) ja maksimaalne
erandlikes lamami sügavates lohkudes.
Pinnasevesi on reeglina 0…1 m sügavusel maapinnast, sõltudes aastaajast.
Pärnu linna keskosa
Iseloomulikumaks jooneks on liivakompleksi väike paksus (1…3 m) ja suur maapinna
lokaalse vajumise kiirus. Viirsavi pind tõuseb rajooni piires 0…+6 m, maapind 3…4
meetrilt tasemele 7…8 m. Viirsavi paksus sõltub viirsavi pealispinna ja lamava pinna
reljeefist. Raba-Oja tn ristmikul viirsavi ei esine, mereliiv lasub seal vahetult
fluvioglatsiaalseil seteteil.
Õhukese liivkihi tõttu mõjub igasugune dünaamiline koormus otse viirsavile. See
asjaolu on põhjustanud maapinna lokaalse vajumise, mis toimub kohati kiirusega 20
mm aastas (Ehitajate tee ja Tallinna mnt. ääres). Keskmine vajumiskiirus on 15 mm
aastas. Raba-Oja tn nurgal maapinna vajumist ei ole täheldatud.
• Keskmine geoloogiline lõige :
0,0…0,3m
muld
0,3…1,0m
tolmliiv, kollakashall, eooliline
2,0…2,50m
tolmliiv, hall, mereline
2,50…3,50m
viirsavi, voolav
3,50…7,0m
viirsavi, voolav
7,0…9,0m
liivsavi, voolavplastne
9,0…13,0m
viirsavi, voolavplastne
13,0…
tihe fluvioglatsiaalne liiv või kõva saviliivmoreen
Pinnasevesi asub 0…1m sügavusel maapinnast ning on sõltuvuses sademetest ja
aastaajast.
Pärnu, Sauga ja Reiu jõe kallaste 50 meetri laiune riba.
Iseloomulikumaks jooneks on toimuvad või inimtegevuse tagajärjel võimalikuks
saavad nõlvaprotsessid: aeglastest roomedeformatsioonidest maalihkeni välja.
Rajooni ulatuses on ohtlik ehitada ning ehituslikud lisapinged pinnases võiva viia
nõlva püsivusest välja, mille tagajärjeks on maalihe. Pärnu jõel on teada 1965.a.
“Viisnurga” maalihe, ilmselt on toimunud maalihkeid ka jõe Pärnu-Sindi vahelisel
lõigul ning Sauga ja Reiu jõe kallastel.
Ehitusgeoloogiliste uuringutega määratud ehitustingimused Pärnu jõe ja Sauga jõe
kallastel on toodud üldplaneeringu keskkonna teemakaardil.
Maapinna lokaalne vajumine
Pinnase geoloogilist ajalugu näitav eeltihenemissurve on Pärnus määrava tähtsusega
pinnaseomadus. Looduses on enamik pinnaseid kas normaal- või ületihenenud. Ka
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Pärnus oli savipinnaste kompleks ületihenenud seisundis. Seoses intensiivse
veetarbimisega on pinnastes efektiivsed vertikaalpinged suurenenud ja võrduvad kihi
keskosas eeltihenemissurvega.
Eeltihenemissurve tähtsus seisneb selles, et sellest pingest algab intensiivne
filtratsiooniline deformatsioonimoodul ning tugevusomaduste iseloom.
Pidev efektiivpingete kasv viimastel aastakümnetel on muutnud pinnase seisundit.
Kunagistest ületihenenud pinnastest on praeguseks depressioonilehtrite piirkonnas
saanud normaal- ja alatihenenud pinnased. Seda just savikompleksi keskosas.
Savikompleksi ülemise ja alumise piiri läheduses on pinnas üldjuhul endiselt
ületihenenud seisundis.
Teatavast muutuvad pinnaseomadused pärast eeltihenemispinge ületamistdeformatsioonimoodul võib väheneda 5…10 kordselt. See ongi põhjus, miks pärast
1965. a. maapinna vajumine kiirenes.
Hoonete vajumist põhjustavad kaks erineva iseloomuga vertikaalpinge komponenti:
• hoone ümbruses kompressiooniülesandele vastavalt mõjuv põhjavee
piesomeetrilise taseme alandamisest tingitud vertikaalne efektiivpinge,
mis mõjub ka hoone all;
• ainult hoone mõjutsoonis osalise külglaienemisega ülesandele vastav
hoone kaalust tingitud vertikaalne efektiivne lisapinge.
Hoone mõjutsoonis mõjuvad nad aga koos ning tekkivad summaarsed pinged viivad
pinnase hoone all alatihenenud seisundisse.
Veetaseme alandamisest tingitud protsessid mõjuvad hoone all kahekordselt:
• põhjustavad ala üldise vajumise, mis on hoone üldvajumi üheks osaks;
• tänu ületihenemissurve ületamisele kogu pinge poolt suurendavad nad
vajumeid mitmekordselt võrreldes piirkondadega, kus ületihenemissurve
ei ole ületatud.
Häired, kahjustused.
Pärnule on omane ulatuslik ja tüse viirsavilasundi esinemine maapinna ülemistes
kihtides. Selle loodusliku omapära tõttu on Pärnus ebasoodsad ehitusgeoloogilised
tingimused, mis avalduvad eelpool kirjeldatud maapinna lokaalses vajumises ja
jõgede kallaste lihkeohtlikkuses.
Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang p. 2.1.2. ja kaardid nr. 3, 4.
1.3 Hüdroloogia
Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang 2.1.2.
Valgalad ja veelahkmed.
Geoloogilise arengu, pikiprofiili ja settimise iseärasuste alusel jaotatakse Eesti jõed
kolme rühma, mille alusel Pärnu, Sauga ja Reiu jõed kuuluvad Väinamerre ja Riia
lahte suubuvate jõgede hulka.
• Pärnu jõe valgala suurus on 6910 km2.
• Sauga jõe valgala suurus on 570 km2.
• Reiu jõe valgala suurus on 917 km2.
Veelahkmealasid piirkonnas ei esine.
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Voolusängid ja vooluveed.
Uus vooluvetevõrk ja põhjavete kujunemine algas mandrijääliustiku sulamisega ja
kohalike jääjärvede põhja maismaastumisega. Mitmed järvedevahelised väinad
muutusid hiljem jõeorgudeks või järvenõgudeks. Suur hulk jõgesid jäi voolama
jääjõgede kujundatud orgudes-ürgorgudes või ka tektooniliste lõhede kohal.
Allikalistest aladest alguse saanud jõed aga hakkasid alles voolusänge ja orgusid
uuristama. Pajudel neist on praegugi ülemjooksul sängorud (Suur-Emajõgi; Pärnu ja
Põltsamaa jõgi). Pärnu madaliku jõed voolavad enamasti viirsavidesse ja
mereliivadesse uuristatud sängides.
Pärnu jõgi on madaliku keskne vooluveesoon, mis vastavalt maapinna langusele
kaldub edelasse. Rannikul muudab jõgi luidete tõttu oma suunda, voolates mitu
kilomeetrit paralleelselt rannajoonega. (Vt. kaart nr. 18). Pärnu jõgikonna jõgede
äravoolu suurusele ja reþ iimile avaldavad mõju aluspõhja tektoonilised rikked,
karstumine ja mattunud ürgorud. Pärnu jõele on iseloomulik vooluhulga sesoonne
muutumine. Nii aastases kui ka paljuaastases vooluhulga reþ iimis tõuseb järsult esile
maksimaalse vooluhulgaga periood aprilli lõpul. Minimaalsed vooluhulgad on juunisjuulis ja talvel veebruaris. Pärnu jõel tõuseb suurvee ajal vooluhulk 1000 m3/s.
Veepinna tõus üle suvise taseme alamjooksul on 3,0…5,5 m.
Sauga jõgi saab alguse Järvakandi ja Eidapere vahemailt, läbib Pärnjõe, Mõrdma soo
ja Suigu ning suubub Pärnus paremalt Pärnu jõkke (1,3 km merest); pikkus 77 km,
jõgikond 570 km2. Jõgi voolab oma alamjooksul võrdlemisi sügavas liiva ja savisse
uuristunud orus. Sauga jõe kallastel on aegade jooksul toimunud maalihkeid
vasakkalda põrkeveerul, kus geoloogilised protsessid on erosiooni tõttu aktiivsemad.
Vasakkallas on aastate jooksul ehitustegevuse käigus ka rohkem koormatud.
Maalihkeoht on suurem ekstremaalsetel tingimustel- kui vastukaalukeha kaal on
maksimaalselt vähenenud ja lihkekeha kaal suurenenud. Vastukaalukeha kaal
väheneb:
• veetaseme langemisel jões
• süvendustöödega jõesängis.
Lihkekeha kaal suureneb:
• maksimaalse pinnaseveetaseme puhul
• kalda täiendaval koormamisel.
Lihkeprotsessid hakkavad arenema üksnes nende tegurite pikemaajalisel toimel.
Reiu jõgi saab alguse Soka järvest (Lanksaarest lõunas, Lätis), voolab läbi Sakala
kõrgustiku edelaosa Pärnu madalikule ja suubub Lodjal vasakult Pärnu jõkke, pikkus
73 km, jõgikond 917 km2 (üle 13% Pärnu jõgikonnast), langus 50 m, keskmine
vooluhulk ~7 m/s. tähtsamad lisajõed: Veelikse oja, Külge oja, Humalaste jõgi, Suru
oja, Lähkma jõgi, Vaskjõgi ja Ura jõgi.
Pärnu laht
Läänemere muutused on otseselt mõjutanud Põhja- ja Lääne-Eesti mere all olnud
alade maastike arenemist kõigil arenguetappidel Holotseenis (kuni 10000 tuhat aastat
tagasi). Läänemeres avaldub selgesti veetaseme aastane kulg. Maksimaalne (5…10
cm üle keskmise) on veetase suve lõpul ja sügisel ning minimaalne (10…20 cm alla
keskmise) kevadel. Suuremad veetaseme kõikumised on lühiajalised ning need on
tingitud peamiselt tuultest ja õhurõhu muutustest.
Suur tähtsus Eesti randade arengus on ajuveel. Tormilainetuse intensiivsus ja ulatus
sõltub rannavööndis suurel määral sellest, milline on ala geoloogiline ehitus. Oluline
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on ranniku esmane reljeef - see, kuidas merepõhi avamere suunas sügavamaks
muutub. Pärnus on merepõhi väikese kallakuga ja rannik tervikuna laugrannik. Kuna
Pärnu rand on liivarand, siis liiva suurem liikumisvõime kuhjub teda murrutusaladest
kaugemale.
Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang p. 2.1.4.
Üleujutuspiirkonnad
Jõe ja ka pinnaseveetaset mõjutab veetase Pärnu lahes. Pärnu jõe suudmes on 1967.
aastal registreeritud maksimaalne veetase absoluutkõrgusel +2,53 m. Ajavahemikus
1956…1977 oli aasta keskmine maksimaalne veetase +1,44 m. Miinimumtase võib
langeda absoluutkõrguseni -1,20 meetrit. Tavaliselt minimaalsed ja maksimaalsed
veeseisud üle 24 tunni ei kesta.
Vt. kaart nr.5
Põhjavesi
Pärnu linna hüdrogeoloogilisest ehitusest võtavad peale pinnasevete osa 7
veehorisonti:
• Glatsifluviaalne veehorisont
• Siluri ülemine veehorisont
• Siluri alumine veehorisont
• Ordoviitsiumi ülemine ja alumine veehorisont
• Kambro-ordoviitsiumi veehorisont
• Alam-kambriumi veehorisont
Peale ülalnimetatud settekivimites esinevate veehorisontide on kindlaks tehtud veel
tugevalt soolakate vete olemasolu kristalliinses vundamendis.
Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang p. 2.1.3.ja kaart nr. 2.
Rabad
Lähteandmed: “Eesti sood” Tallinn, 1988.

Pärnu kirdeosas asuv Rääma raba kuulub Edela-Eesti suurrabade valdkonda.
Valdkonna läänepiiril leidub põhiliselt Litoriinamere maksimaalse transgressiooni
joonel kujunenud rannamoodustisi, eriti luiteid. Nende relatiivne kõrgus ulatub
Varbla, Tõstamaa ja Häädemeeste lähedal 20 meetrini. Litoriinamere
rannamoodustistega külgneb ka Rääma raba. Rääma raba hakkas seoses peeneteraliste
meresetete settimisega ja savi vahekihtide olemasolule moodustuma vete alt
vabanemisel. Raba suuruseks on 1960 ha. Rääma raba on põhiliselt lage, vähese arvu
laugastega. Turbakihi maksimaalne sügavus on 7,5 meetrit.
1.4 Kliima
Lähteandmed: Raik, A. Pärnu kuurort 1838...1958 Tallinn, 1958.;
Eesti loodus. Koostaja Anto Raukas Tallinn, 1995.;
Êëè ì à ò Ï ÿ ð íó Ãèäð î ìåòåîèçäàò Ëåíèíãðàä, 1986.

Klimaatiline kujunemine on olnud Läänemere arengu ja teiste looduslike tingimustega
sõltuvuses. Jääajajärgsel alal (Pärnu ala vabanes jää alt ligikaudu 10 500 a.t.). Jää alt
vabanemise ja maismaastumise vahele jäid veel ka erinevad Läänemere
arengustaadiumid. (Vt. Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõjude hinnang p.
2.1.4.). Pärnu ala on maismaa olnud ligikaudu 5…6.tuhat aastat. Praegune rannajoon
on kujunenud viimase 800 aasta jooksul.
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Pärnu kliimaandmed
• aasta summaarne kiirgus
3,6 GJ/m2
• juuni keskmine õhutemperatuur
14,0oC
• detsembri keskmine õhutemperatuur
2,5oC
• sademete keskmine aastasumma Pärnu piirkonnas
• 1885…1910-350mm;
• 1891…1965-400mm
• 1923…1935-650mm
• 1966…1985-650…700mm
• püsiva lumikatte lagunemine toimub paljuaastase keskmise alusel enne 26.III
ning hilisel kevadel leiab see aset ajavahemikus 20…25 IV
• aasta keskmine temperatuur 1996.a.
5,3oC
• kõige soojem kuu: august, keskmine temp.
18,7oC
o
o
• max t
27,4 C
• kõige külmem kuu: veebruar, keskmine temp
-9,6oC
• min to
-23,5oC
• sademete hulk 1996.a. kokku
613,8 mm
• aktiivsete õhutemperatuuride (üle 10oC ööpäeva keskmine) summa
1900o
• öökülmadeta periood
164 päeva
• vegetatsiooniperiood
~179 päeva
Pärnu linnas esinevad briisid põhjustavad rannikualadel pilvisuse vähenemise ja
sellega päikesepaiste kestvuse suurenemise. Rannikul on suurem udupäevade arv ja
sulailmade korduvus, tuuled on tugevamad, lumikate ebapüsivam ja õhem.
Briisid põhjustavad rannikualadel pilvisuse vähenemise ja sellega päikesepaiste
kestvuse suurenemise. Rannikul on suurem udupäevade arv ja sulailmade korduvus,
tuuled on tugevamad, lumikate ebapüsivam ja õhem.
Linnas kujuneb oma klimaatilisne režiim, mis on erinev teda ümbritseva paigastiku
kliimast. Klimaatiline režiim ei ole kogu linnas ühtlane. Linnaosade kliima erinevused
on tingitud paiknemisest mere suhtes, haljasalade olemasolust, tänavate
orientatsioonist, ehitistest jne. Oma mikrokliima on väljakujunenud ka aedades ja
parkides.
Tööstusettevõtted, autotransport, katlamajad ja individuaalelamud saastavad linna
õhku tahma, tolmu, väljaheitegaaside jm. Nende tegurite tõttu on õhu läbipaistvus
väiksem kui maapiirkondades, madaldub ka otsese päikesekiirguse läbitungimine ja
ultraviolettkiirgus. Öötundidel on kaetud pindade (asfalt jm.) jahenemine aeglasem.
Hoonete seinad, katused, tänavate ja väljakute katted neelavad soojust erinevalt
haljasaladest. Tehispinnad soodustavad päikeseenergia neeldumist ja akumuleerumist
ning takistavad kiiret jahenemist. Linnas on vee aurustumine väike pinnavete
kanaliseerimise tõttu ja suurel hulgal kasutatav kütus on tegurid, mis soodustavad
temperatuuri tõusu.
Täheldatud on kevade- ja suvepäevadel pilvitu ja nõrga tuule korral rannaäärsetes
linnaosades (Rannaküla, Raeküla) madalamaid temperatuure, aga suhtelise
õhuniiskuse kõrgemaid näite kui linnaosades, mis paiknevad merest kaugemal
(Ülejõe, Rääma). Vastupidist, aga öistel tundidel - rannaäärsetes linnaosades on
temperatuur kõrgem.
Meteoroloogia vaatluspunktiga võrreldes (paiknes rannarajoonis) on linnapiirkonnas
õhk kuivem. Ranna-alade temperatuur on õhtutundidel kõrgem; parkides, haljasaladel
ja skvääridel alaneb temperatuur 1…2 oC võrra.
_______________________________________________________________________________ 10

Pärnu linna üldplaneeringu seletuskiri

2001-2025.a.

1.5 Floora kujunemine
Lähteandmed: Arold, I. Eesti maastikud. Tallinn, 1991.

Esmaste ökosüsteemide kujunemiseks olid tingimused jääkilbi läheduse tõttu üsna
ebasoodsad.
Ebasoodsate
temperatuuritingimuste
tõttu
esines
lühike
vegetatsiooniperiood, igikelts ja liigniiskus laialdastel aladel. Kohalik taimkate
kujunes ümberkaudsete alade taimkatte ja hiljem kohalikes oludes kujunenud liikide
baasil. Taimede sisserännuteena Eesti alale on olulist osa etendanud Koiva – Võhandu
- Peipsi ja Luuga – Pljussa - Narva veetee ning hiljem Läänemeri.
Pärnu alal on taimkatte arengu teisenemine kliimamuutuste kõrval olnud tingitud
järgmistest asjaoludest:
• suurte külmaveeliste jääpaisjärvede hääbumine ja nende vabanenud põhjal
tasandike teke, mida iseloomustab peeneteraliste, halva infiltratsiooniga
setetest pinnakate;
• jõgedevõrgu ja jõeorgude väljakujunemine (paljude taimeliikide levimise
soodustajatena ja lammitaimkatte kujunemiskohana);
• turba ja organogeense pinnakatteliigi tekkimine liigniiskete alade soostumisel;
• mere taandumine ja pealetungid ning merevee soolsuse muutumised
rannataimkatte ja selle leviku mõjutajana.
Vastavalt lähtekivimi koostisele, kliima ja taimekoosluste muutusele ning veeoludele
hakkasid kujunema erinevad mullatüübid. Pärnu ala sai kujunema hakata teistest Eesti
aladest hiljem ja seega on mõjutused olnud hilisemad. Maastikuline kujunemine
hakkas toimuma soojal ja niiskel atlantilisel kliimastaadiumil (umbes 7900…4900
a.t.), mil suurenes taimkattes laialeheliste puude osakaal (jalakas, künnapuu, pärn,
vaher). Sellele perioodile järgnes taas kliima jahenemine ja kuuse osatähtsuse
suurenemine. Liigniiskete muldade osatähtsus on suurenenud või vähenenud vastavalt
sellele, kuidas on muutunud Läänemere veepinna kõrgus ja kerkinud maapind.
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2. Ajaloolis-kultuuriline keskkond
2.1 Pärnu linnaehituslik kujunemine
(Vt. kaart nr. 1 Linna ajalooline kujunemine)
Pärnu ajalugu ulatub tagasi aegadesse, mil asutati kõige vanemad Baltimaade linnad.
Mitme aastasaja jooksul arenesid kõrvuti kaks linna, kus valitsesid ja tähtsa kaubatee
pärast üksteisega võitlesid vaenulikud võimud.
1154. aastal mainib Sitsiilia kuninga teenistuses olnud araabia geograaf al-Idrisi
Bernu - nimelist kohta. Tõenäoliselt oli seal juba enne Baltimaade ristiusustamist
lääne ja ida vahelise kaubatee sadamakoht, kus paiknes väliskaupmeeste talveasula
(elu-, lao-ja sakraalehitised).
Soodsa sadama- ja kauplemispaigana tekkisid ja arenesid Pärnu jõe suudmealal
keskajal kaks linna: Vana-Pärnu piiskoplinnana Sauga (Perona) jõe paremal kaldal ja
Uus-Pärnu ordulinnana Pärnu (Embach) jõe vasakkaldal.
Balthasar Russow on maininud oma kroonikas Vana-Pärnu toomkirikut 1208. aastal.
1234. aastal määrab Modena Wilhelm ordu ja Saare-Lääne piiskopkonna piiriks
PeronaI ehk Pärnu (praeguse Sauga jõe). 1251 aastal oli Vana-Pärnus olemas
toomkirik ja toomkapiitel koos linnakesega, mille leedu vürst Trainate 1263. aastal
põletas. Samal alustas ordu praeguse Pärnu kesklinna alal lossi ehitamist. Ordu
suurmeister Konrad von Mandern mainis lossi ees elavaid kodanikke 1265. aastal.
seda loetakse esimeseks teateks Uus-Pärnu, Embecke ehk Emajõe - äärse linna
olemasolust. Peagi ülesehitatud Vana-Pärnu ja ordulinna vahel valitses pidev vaen.
Uus-Pärnu omandas Riia linnaõiguse 1318. aastal. 1325. a. märgitakse raadi ja
1361.a. linna pitsatit, mille kujutisest sai linnavapp. Hansa Liitu kuuluva kaubalinna
ja algselt valdavalt puithoonetega linna ajaloost on teated suurte tulekahjude kohta
1488., 1513. ja 1524. aastal. 1533. aastal põles Uus-Pärnu ja kogu arhiivmaterjal
hävines.
Jõe- ja mereteede ühenduskohal asuv Uus-Pärnu oli üks Vana-Liivimaa neljast
tähtsaimast hansalinnast.
Piiskop Jacobi väljaantud seaduseraamat ja 1412. aastal tekkinud Raad ei kiirendanud
Vana-Pärnu arengut, kuna suurkaubandus siirdus endiselt ordulinna Uus-Pärnu kaudu
ja Vana-Pärnu jäi tähtsusetuks asulaks.
Pärnu keskajal
1543. aastal oli Uus-Pärnu suhteliselt tihedasti hoonestatud: 110 numereeritud krundil
oli 15 puidust-, 17 vahvärk-, 11 määramata ja ülejäänud kivist hoonestust. Ülejäänud
majad asusid väljaspool linnamüüri. Linnas oli väike aed. Riia mnt. algus (Suure-ja
Väike Jõe Heno tänavani, Pargi, Suur-Sepa kuni Karja tänavani) oli hõreda
puithoonestusega (elamud, majapidamishooned ja üksikud töökojad), eeslinnades ja
jõgede kallastel paiknesid linnakalurite hütid. Linna põhjaküljel jõe ääres asus
kaubasadam.
Linnal oli suhteliselt regulaarne risttänavate võrk. Krundid olid valdavalt kitsad ja
pikad. Esines ka suuri, ruudule lähenevaid väikese sügavusega krunte (põhiliselt
kõrtsid). Krundi laiuse järgi oli linnas võimalik eristada 3 kruntide põhitüüpi:
• väikesed kitsad krundid, kus majal oli tänavaküljel vaid üks aken ja uks. Pääs
õue paiknes osadel kruntidel tagaküljel (näiteks Malmö 19);
• keskmise laiusega krundid, kus majal oli aken-uks-aken-fassaad;
• väga laiad krundid- põhiliselt kõrtsid.
Hoonestus oli ühekorruseline, laokorrusega pööningul ja poodidega soklikorrusel.
Laudad, tallid ja kuurid olid arvatavasti puidust. Peatänavaks oli ida - lääne suunaline
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Pikk tänav (hävitati 1954. a., praegu Pika tänava põhjakülg) ja sellega turuplatsil
ristuv Riia ehk Nikolai tänav. Linna vertikaalaktsentideks olid kirikute tornid,
tänavate otstes asunud Linnamüüri tornid ja väravaehitised ning eeslinnas paiknevad
üksikud tuulikud. 1550. aastal oli linnas 70 kivist ja 30 puitelamut, 13 kõrtsi ja kivist
aitasid. Elanike arvuks oli 1000…1200 inimest. Linna müüriga piiratud territooriumi
suuruseks oli 6500m2. Põhiosa hoonestusest ja tänavavõrgust likvideeriti seda
eelnevalt fikseerimata-uurimata 1954. aastal seoses Lenini allee rajamisega (arhitektid
E.Arman, M.Port, P.Härmson).
Vana-Pärnu areng takerdus Vene - Liivi sõja tagajärjel, kui 1560. aasta sügisel
venelaste sõjasalk rüüstas ja põletas linna. Uuesti rüüstati ja põletati linn 1575. aastal.
Poola võimu all olles (1582. a.) tõusis Vana-Pärnu taas silmapaistvaks asulaks.
Pärnu XVII sajandil
XVII sajandi keskel kavandati kindlustuste moderniseerimist bastionaalsüsteemis,
millega linn laienes lõunasuunas kolmekordselt. Tollast ringtänavate vööd märgivad
Põhja, Hommiku, Lõuna ja Õhtu tänavad. Uueks linnakeskuseks sai ruudukujuline
Uus Turg (praegune Lastepark), uuteks ida - lääne suunalisteks peatänavateks Rüütli
ja Kuninga tänavad. Viimane ühendas nn. Kuningaväravad uues bastionaalsüsteemis,
millest lähtusid magistraalid Riiga ja Tallinna. Põhja - lõuna suunas pikendati osa
keskaegseid tänavaid - Vee, Nikolai, Pühavaimu ja Hospidali - Lõuna tänavani.
Eesti linnadest on just Pärnu planeeringus kõige selgemini jälgitav nn. ideaallinna
skeem, millele on iseloomulik tänavavõrgu regulaarsus, kvartalite proportsionaalne
kahanemine linna südamest ringkindlustuste poole ning modulleeritud kvartalisisesest
struktuurist tulenev hoonestuse rütmika tänavapildis.
Vana-Pärnu hävines Poola - Rootsi sõjas. Linna arengut takistasid Karl IX 1607. ja
Sigismund III 1611. aastal tehtud otsused, mis keelasid linna uuestiehitamise. Need
otsused lõpetasid Vana-Pärnu olemasolu. Toomkiriku kive kasutati 1660. aastal UuePärnu haigla ja linnakooli ehitamiseks ja 1870. aastate paiku kadusid Toomkiriku,
ühtlasi Vana-Pärnu linna viimased jäljed. Säilunud on vaid kalmistu.
Pärnu XVII sajandi lõpus
Kvartalite uue skeemi aluseks oli Uue Turu lõunaküljel Rüütli – Nikolai - Vee
kvartali arengukava. Kvartal poolitati ida - lääne suunas ja jagati Rüütli tänava
külgselt kolmeks ruudukujuliseks krundiks (näiteks Rüütli 19, 21). Turuplatsi juurde
jäid seega suuremad esinduskrundid. Kvartali Kuninga tänava külg jagati neljandikeks
ja keskmised kaks omakorda kolmandikeks (3x 1/6 kvartali kogupikkusest).
Külgnevate ida- ja läänesuunaliste kvartalite kavandamisel vähendati keskmiselt 1/6
kruntide arvu, millega saavutati kvartalite kogupikkuste üldkahanemine keskelt äärde.
Keskaegsete kvartalite laiendamisel kasutati ka 1/7 abimoodulit.
Kuna Uue tänava keskaegne hoonestus oli amortiseerunud ja valdavalt puit- ehk
vahvärk konstruktsioonis ning lammutati (välja arvatud Uus 3), oli erandlikult
võimalik ka siin, keskaegses linnajaos, uute planeerimisvõtete kasutamine, tänu
millele sai Uus tänav uue ilme ja nime (reeglina kavandati Uus tänav Euroopa
linnades väljapoole keskaegset linna müüri). Kvartali planeerimismoodulid
võimaldasid ka elamute kavandamisel rakendada plaanilahenduses moodulvõrku.
1678. aastal jagati uues linnajaos välja esimesed krundid. 1696. aastal oli 105 uuest
krundist hoonestatud 9 kivist-, 60 puitelamutega, kahel krundil oli ehitus pooleli ja 34
uuskrunti olid tühjad.
1670. aastal alustasid rootslased Pärnu ümber kindlustusvööndi rajamist.
Uut linna-ala piirasid Põhja, Hommiku, Lõuna ja Õhtu tänav. Ümber linna planeeritud
bastionid kandsid taevakehade nimesid: Venus, Saturnus, Mars, Luna, Jupiter,
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Mercurius ja Sol. Linna väravaid oli kolm: Riia, Tallinna ja Vee värav.
Muldkindlustusi ümbritses lai ja sügav vallikraav. Talllinna värava ees oli raveliin
Abendstern (Õhtutäht), Riia värava ees raveliin Morgenstern (Hommikutäht).
Pärnu XVIII sajandil
XVIII sajandil elustus kaubandus Hollandi ja Inglismaaga. Linn ehitati üles, asutati
suured kaubakontorid Jacob Jace & Co (1737) ning Hans Diedrich Schmidt (1741),
mis Katariina II valitsemisajal olid kaubaekspordilt Tallinnast eespool (mõlemad
kaubamajad tegutsesid aktiivselt 1939. aastani). Pärnu kaupmeestel õnnestus haarata
enda kätte kogu Põhja-Liivimaa ja Läänemaa kaubandus. Pärnu sadama kaudu
eksporditi ka Venemaa kubermangude lina.
1747. aastal valmis eesti kogudusele Eliisabeti kirik ja 1768. aastal vene - õigeusu
kogudusele Jekateriina kirik. Kindluslinna tugevdati idaküljel Mittagstern-raveliiniga
ja rajati massiivsed püssirohukeldrid ning kivikonstruktsioonis vahimajad. Linnailme
uuenes XVIII sajandil mansardkatuste ja -korrustega elamute ja aitade poolest.
1773. aastal keelati matmine südalinna kirikaeda. Uued kalmistud avati Vana-Pärnus
ja Riia maanteel. Väljaspool linnasara säilis kalurite asustus, XVII sajandil rajati
varemetele postimaantee.
Pärnu linn XIX sajandil.
Hoogsalt laienes nn. Riia mnt. eeslinnast lõunas vene asustuse ja külastruktuuriga nn.
Morskoi eeslinn ehk Slobodaa. Struktuuri iseloomustab suhteliselt ebaühtlane
tänavajoon ja eriliselt kitsad ning pikad krundid (Vt.skeem nr.3.), millele ka väikeste
puitelamute rajamine oli võimalik üksnes otsiti tänavale. Sellise külastruktuuriga
krunte on hõlbus ära tunda XIX sajandi linnaplaanidel.
1803. aastal valmis nn. Nahksild (praeguse Vanasilla kohal), mõjutades Ülejõe
kaluriküla kasvamist linnajaoks.
1804. aastal elas linnas 1520 ja eeslinnades 2980 inimest.
XVIII sajandi linnapildis sekundeerisid horisontaalsele muldkindlustusele kolm
kirikut ja eeslinnades 10 tuuliku vertikaalid.
Pärnu kaubanduse õitsengule ja ehitustegevusele tegi lõpu Napoleoni sõdade
kontinentaalblokaad.
Koos kaubanduse elavnemisega (XIX sajandi alguses) toimus ka ehitustegevuse areng
klassitsistlikus laadis. Vanad majad moderniseeriti: oluliselt muutus akende kuju ja
jaotustihedus, tänavatelt kadusid kõrged barrokktrepid ja vanad etiktrepid, ilmusid
tänavavalguslaternad ja esimesed plekk - katused. Kaubamaja H.D.Schmidt rajas
ülesostetud keskaegse kvartali amortiseerunud puit- ja vahvärkhoonete asemele vis-avis tüüpi iluaia (praegune Steineri aed).
Eeslinnade ja südalinna rõhtpalkelamutele ilmusid ülekatte – vertikaal – laudvoodrid,
hiljem rõhtvoodrid. Eeslinnades valdavalt kelp- ja poolkelpvormis rookatuseid
asendas üha enam ülekatte - laudkatus, mille XIX sajandi keskel vahetas välja laast,
edaspidi sindel ja sajandi lõpus plekk või S-kivi. Linnapildis asendusid värviküllased
ja dekoorirohked barokkuksed ja portaalid klassitsistliku kainusega. 1831. aastal rajati
kindluslinna idaküljele, endistele aia-aladele nn. Goldmanni park (praegune
Vanapark), kus oli saksa linnakodanikel oma supelsalong ja lehtlad. Linna
“koorekihi” suvine seltsielu koondus loodud parki.
Pärnu ajaloos on tähtis 1832. aasta, mil asutati Sindi tekstiilivabrik. 1834. aastal
kustutati Pärnu kindlus ülevenemaalisest kindluslinnade nimekirjast ja kõik hooned
ning maa-alad anti tasuta magistraadile üle. 1837. aastal esitati raele palve
Supelasutuse rajamiseks tollase linnakarjamaa servale mereranda (praeguse
Mudaravila kohas). Pärnu kuurorti asutamise ajaks loetakse aastat 1838, mil
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mererannas asuvas kõrtsihoones pärast vajalikke ümberehitusi alustas tööd
supelasutus.
1850. aastal jagati mereäärne heinamaa rentkruntideks, mis hiljem tükeldati
ehituskruntideks villade tarvis. Linnaplaanil on selles ajast peale kantud esmakordselt
alleed Aleksandri (praegune Vanapargi), Karja, Aia ja Supeluse tänavatel.
1860. aastal valmis Riia inseneri C.Weyr`il Pärnu kindlustuste likvideerimisprojekt.
Linnaehituslikult oli projekt tähendusrikas ja aastakümneteks ehituslikke
arenguvõimalusi pakkuv kava. Projekti kohaselt jäeti alles (pargina)
bastionaalsüsteemi läänevallid sadamast Tallinna väravani ja osa vallikraavist
Talvesadamaks paatidele. Vallipark kavandati kaitseks meretuulte - tormide eest.
Tasandatav ning täidetav vallide ja vesitõkete ala planeeriti parkideks ning alleedeks
linna lõunaküljel (praegune Lõuna - Ringi tänavate vaheline parkide vöö Tallinna
väravast Koidula pargini) ning ida - põhjaküljel reserveeriti südalinna laiendamiseks
kvartalitena hoonestamiseks.
Erinevalt rootsiaegsest moodulskeemist määrasid siinkohal hoonestusmahu suuruse
üksnes vana ringtänava ja uue Ringi tänava valitud laius. Detailsemat kvartalijaotust
ei esitatud. Uus Turg kujundati töö käigus Lastepargiks. Turu idaküljel asunud
peavahimaja kujundamine teatriks luhtus ja hoone lammutati 1863. aastal.
1863…1869. aastatel rajati kivimuulid ning Vallikraav ja süvendati jõe suudmeala.
1881. aastal oli linnas 12966 ja 1897. aastal 12878 elanikku.
Vana-Pärnu kohta on samast ajaperioodist andmeid vähe, mainitakse ainult XIX
sajandi keskel endise linna (ehituskeeluala) asemele tekkinud kalurite küla, kuhu
1860. aastail kavandati tänavad ja hakati ehitama maju. Asustus kasvas eeslinnaks ja
1919. aastal liideti Vana-Pärnu Pärnu linnaga.
Kuurordielu organiseerimise ja korraldamise võttis 1889. aastal enda kanda Pärnu
Linnavalitsus. Kavandati ulatuslikud pargialad ja puiesteed endistele
rannakarjamaadele. Trasseeriti Promenaadi (prg. A.H.Tammsaare) tänav Riia
maanteelt Supeluse tänavani. Vana Supelasutus moderniseeriti (põles 1915. a) ja
ehitati etapiliselt Rannasalong, kõlakoda jm.
Pärnu Linna Volikogu kinnitas 1895. aastal ulatusliku suvevillade ehituskava
Promenaadi – Lehe - Ussi (praegune Side) – Papli - Kaarli tänavate piirkonnas koos
velodroomiga (praegune staadion).
1896. aastal ehitati linnasüdamesse (praegune Pangamaja koht Rüütli 40a) puust
varikatusega raudteejaam. Kitsarööpmeline haruliin ühendas Pärnut Mõisaküla ja
Valgaga ning edasi Liivimaa pealinna Riiaga ning Viljandi kaudu Tallinnaga.
1898. aasata linnaplaanil on esmakordselt ulatuslikud kvartalite alad rannatsoonis
tähistatud märkusega “Villad”. 1906. aastal sai Pärnu esimesena Venemaal tänavatele
elektrivalgustuse.
XIX sajandi lõppu iseloomustab erinevate tööstushoonete aktiivne ehitamine
jõekallastele: tapamaja, uued saeveskid, õlletehas, masinatehas ning 1899. a Venemaa
suurim tselluloosivabrik “Waldhof”. Eeslinnades toimus ehituslikult kiire areng piki
maanteed, Ülejõel Jannseni ja Jänesselja (praegune Tallinna mnt.) ning Vana-Pärnus
Kuressaare (praegune Haapsalu mnt.) tänavate piirkonnas. Vanu hooneid
moderniseeriti kõigis “neo” -stiilides ja juugendstiilis. Rüütli tänava kujunemist
lõplikult äritänavaks katkestas I Maailmasõda.
1915. aastal lasi Pärnu komandant Rodsjanko õhku “Waldhofi”, purustati elektrijaam
ning hävitati kõik tuulikud. Kaaluti ka kirikutornide õhkimist, seda kõike kartuses
Saksamaa võimaliku meredessandi ees. Rannapark oli täis kaitsekraave ja
laskepesasid.
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XX sajand
Aastatel 1915…1920 oli linnaehituslikus arengus täielik seisak. 1920…1933
rekonstrueeriti vanu ja ehitati uushooneid südalinnas ja eeslinnades põhiliselt
väljakujunenud tavasid järgides. Tähelepanuväärseim sellest ajast on Ringi Esplanaadi tänavate vahelise kvartalite kruntimine ja aktiivne põlisrentimine, mida
Linnavalitsus ei olnud teadlikult teinud ligi poolsajandi jooksul. Ehitmine laienes
Rääma ja Vana-Pärnu aladele,mis liideti linnaga 1920. aastal. Toimus kuurordi
aktiivne arendamine. 1927. aastal valmis Mudaravila, mida laiendati 1930/31.
1928.aastal ehitati staadion ja tribüünid. Grandhotelliks ehitati kaupmees A.Adamsoni
kaubamaja (praegine hotell “Victoria”). 1928. aastal valmis 70 km Pärnu-Eidapere Lelle raudteeharu. 1929. aastal avati L.Koidula park ja Suvekasiino endises Ammende
villas.
1932. aastal hakati välja ehitama Seedre tänava villaderajooni, millel oli kõige
terviklikum üldlahendus (üldtingimused ja planeering arhitekt O.Siinmaa). 1933.
aastal valmis esimene puhtfunktsionalistlik elamu Rüütli 1a. Selles stiilis on kõige
silmapaistvamad arhitektuurinäited kuurordi alal: 1937. aastal valmisid Rannahotell ja
Villa Vaasa, millele lisandusid 1938. aastal Suursild ehk Kaarsild (praeguse Vanasilla
kohas) ning linna uue keskväljaku kujundus ja 1939. aastal valminud Rannakohvik.
1930-ndatel ehitati linnaehituslikult kõige olulisemad kuurordi aktsendid rannas,
planeeriti esindusvillade ala Promenaadi tänava lõpuni. Eeslinnades toimus
ehitustegevus tavapärase ja alalhoidliku vormikeelega. Olulisem nihe oli Riia ja
Tallinna maanteede algustes äri - elumajade tihenemine praktiliselt ühtlaseks
katkematuks reaks. 1934. aastal oli linnas 3111 elamut, millest ~10% kivist, valdav
osa (84%) oli 1…1,5 korruselised. 1939. aastal oli elanikke 21900.
1941..1945 kestnud II Maailmasõja käigus põletati suur osa Pärnu südalinnast ja
Tallinna mnt. alguse hoonetest. Pärnu südalinnas oli ligi 50% vanalinnast varemeis,
sh. ligi kolmveerand orduaegse linna alast.
Taastamisperioodil
koostatud
generaalplaani
(1946,
arhitekt
A.Soans)
põhikontseptsiooniks oli linna arendamine kuurordina. Tagasihoidliku riikliku
elamuehituse kõrval laienesid ühepereelamute rajoonid Räämas, Ülejõel, Vana-Pärnus
ja Raekülas. 1956. aastal ehitati purustatud kaarsilla asemele uus sild. Ehitustegevuse
kesklinnas määras planeerimisprojekt (1952, H.Arman, M.Port, G. Sumovski), mille
kohaselt varemetest puhastatud alal kavandati uus plaanistruktuur klassitsistlikel
põhimõtetel ja avatuna jõele. Linna uuelt keskväljakult ida poole keskaegse kitsa Pika
tänava kohale rajati 40 meetri laiune Lenini pst. (nüüd Pikk tänav). Uue planeeringu
elluviimisel lammutati mitme arhitektuurimälestise varemed (Nikolai kirik, nn.
Elevandi ait jt.).
Alustati 3-korruseliste sektsioonelamute (esimesel korrusel kauplus) ehitamist Vee ja
Akadeemia tänavate äärde. Eelpoolnimetatud ning Rüütli ja Kuninga tänavate vahele
loodi skväärid.
Generaalplaani korrigeeriti uue tsoneerimisskeemiga 1962. aastal.
1960-ndad aastad tõid olulist täiendust linna keskusesse - ehitati L.Koidula nim.
Draamateater (nüüd “Endla”) ja postkontor. Lenini pst. (Pikk tänav) hoonestati varem
kavandatust lihtsamalt, põhiliselt 3-korruseliste tüüpelamutega. Ülejõe linnaosas
hoonestati Tallinna mnt. algus 4-korruseliste elamutega. 4..5 korruselisi tüüpelamuid
ehitati ka kuurorditsooni Tammsaare pst. äärde ja kalmistu kõrvale Riia mnt. kvartalis
Rääma linnaosa põhjaossa rajati 250 ha suurune tööstusrajoon (planeering 1969,
laiendus 1981.). Kitsarööpmeline raudtee rekonstrueeriti 1972. aastal
laiarööpmeliseks ning Papiniidu raudtee- ja maanteesilla valmimisel 1976. aastal sai
Pärnu raudteeühenduse ka Riiaga. Linnaväliste transpordimagistraalide ühendamiseks
kavandatud ringteest valmis Tallinna ja Riia mnt. vaheline põhiosa - Ehitajate tee.
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1970-ndate aastate alguses täiendati uue keskväljaku hoonestust ja rajati elamu
kohvikuga “Vikerkaar” Vee tänavale ning rajooni täitevkomitee hoone. 1930. aastail
linna ühiskondliku keskusena kavandatud piirkonda, kunagise “Endla” teatrihoone
kohale püstitati hotell “Pärnu”.
Keskaegse ja XVII sajandi lõpu tänavavõrgu säilitanud vanalinn arvati 1973. aastal
arhitektuurikaitsetsooniks.
1974. aastal valmis uus generaalplaan, mille kohaselt elamuehitus kavandati põhiliselt
5-korruselisena, Riia ja Meriküla eeslinnas piirduti madalama hoonestusega. Riia
eeslinna ja Raeküla vahelise mereäärse Ranna elurajooni väljaehitamist alustati 1971.
aastal. Elamurajooni teljeks on Riia maanteega paralleelne Mai tänav. Esimeses etapis
ehitati 5-korruseliste telliselamute grupid ja kolm ridaelamut. Teises etapis 1980.
aastaist on püstitatud 5-korruselisi suurpaneelelamuid ja plokksektsioontelliselamuid.
Elamurajooni ühiskondlikku keskusesse ehitati selvekauplus, kino ja klubi.
4…5-korruselisi elamuid on püstitatud ka mitmes kvartalis Pärnu jõe paremkaldal.
Sanatooriumi “Tervis” hoonetekompleksiga on kuurorditsoon laienenud jõesuudme
poole, Raeküla-poolse laienduse esimese hoonena valmis 1985. aastal puhkekodu
(nüüd hotell “Strand”).
Pärnu elanike arv on pärast II Maailmasõda kasvanud üle kolme korra: 1956. a. oli
elanikke 16 200 ja 1994. a. 52 000.

2.2 Pärnu kui kuurortlinna areng
1837 aastal eraisikute algatusel esitati linnavalitsusele palve anda luba supelasutuse
ehitamiseks mere-randa. On teada, et algatuse lähedal seisis tolleaegne linnapea C.V.
Goldmann. Supelasutuse rajamine tollase kõrtsi-hoone asemele arenes kiiresti ja juba
järgmisel aastal alustati tegevust. 1889. aasta jaanuaris otsustati tolleaegse linnapea
Oskar Brackmanni nõudmisel supelasutus linna kätte võtta. Sellega algas ka Pärnu kui
ravi- ja puhke-kuurordi arengus uus ajajärk. 1889 aastaks oli loodud Supeluse ja Lehe
tänava roheline pargiala ning supelasutusest loodesse jääv haljasala. O.Brackmann
tellis G.Kuphaldtilt Pärnu haljasalade laiendamise ja kaunistamise projekt, mis
realiseeriti ajavahemikul 1890 – 1910. Paralleelselt kuurordipiirkonna
heakorrastamisega rajati sinna ka meelelahutusasutusi (rannasalong – kuursaal koos
kõlakojaga). A.H.Tammsaare pst. ja Kaarli tänava vahelisele alale, samuti Supeluse
tänavale ja Mere puiesteele hakati ehitama villasid Pärnu Linnavolikogu 1895.a
otsusel. Pärnu anekdoot: Päevitab mees alasti rannas, ajaleht näo peal, et keegi ära ei
tunneks. Lähevad mööda kolm naist. Pöörates pead mehe poole, ütleb esimene: 'See ei
ole minu mees.' Teine vaatab meest ja ütleb: 'See ei ole jah sinu mees.' Kolmas naine
vaatab meest ja ütleb: 'See ei ole üldse Pärnu mees.'
Maailmasõja ja vabadusvõitluse aastail oli Pärnu supelelu täiesti välja surnud. Hooned
ja asutused seisid kasutamata ning vana puust supelasutuski langes tuleroaks. Alles
1925 aastal astuti noore ja teguvõimsa linnapea O. Kasega eesotsas tõsiseid samme
Pärnu ranna uuesti ülesehitamiseks. 1926 aastaks kerkis uus supelasutus kõigi oma
sisustuse ja tehnilise seadmestikuga. Supelasutust täiendati 1929. aastal söehappe- ja
1935. aastal vesiraviosakonnaga. 1928. aastal ehitati rannakohviku hoone
supelkabiinidega (80 kabiini). Uus ajakohane kohvik annab avara saali ja rõdudega
ruumi kuni 700-le istekohale. See oli sellist liiki ehitustest esimene Eestis.
Spordiseltside liidu algatusel ja linnavalitsuse kaasabil asuti 1928. aastal
rannapuiestee ääres asuva spordiplatsi korraldamisele ja tribüüni ehitamisele. Sellel
oli ette nähtud 600 istekohta. 1932. aastal langes aga see 1929. aasta juunis valminud
puitehitis tuleõnnetuse ohvriks. Juba järgmise aasta suveks oli valminud uus 666
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kohaga tribüün. Supelvõõraste hulga järk-järgulise tõusu tõttu osutus paratamatuks
hotelli ehitamine supelranda, mis ka nõudlikumaid külastajaid rahuldaks. Lõplik
ehitusprojekt valmis arhitektide O. Siinmaa ja A. Soansi koostööl ja hotelli
ehitustöödega alustati augustis 1935.a. Hoone valmis ja avati 1937.a. suvel. Kõik toad
olid varustatud sooja ja külma veega, pooltel tubadest olid telefonid. 70 võõrastetoas
oli kokku 102 voodikohta, lisaks 35 magamissohvat. Hotelli juures töötas restoran,
mida tänu oma suurele populaarsusele sai hiljem laiendatud. Rannahotelli valmimise
järele ehitati ka uus kõlakoda vana Rannasalongi õuele. 1928 aastal ehitati ümber
endise Pärnu Panga ettevõttel hotelliks. kaupmees A.Adamsoni ärihoone. Hoone
asukoht südalinnas, L.Koidula platsi juures, tagas ettevõtte tasuvust ja kujunemist I
järgu hotelliks. See oli väike, ajakohane 12-toaline moodne hotell, mis leidis üldist
tähelepanu ja tunnustust. Hiljem kerkis juba Pärnu hotell-pansion Vaasa.
Iseseisvusajal oli eriti hoogne eraehitustegevus just supelrajoonis. Kerkisid uued
täisehitatud kvartalid Papli ja Kaarli tänavate piirkonda, mis siiani on säilitanud oma
tervikliku ilme. Korralikud ja uued hooned kerkisid Munamäe ümbrusse ja Seedri
tänavale. Ehituskrundid anti linna poolt soodushinnaga, kuid ehitajaiks kujunesid
vähemapalgalised, peamiselt ametnikud, kellel oli vajalik ja tundus kindlamana
aastane üür pööningukorruse korterist. Selle tulemusena tekkisid 2-korterilised
elamud. Sellest ajast on säilunud Pärnu kõige ilusam ja vaatamist vääriv linnaosa.
Loodi uusi puiesteid, kujundati endise Luna bastioni (Vallikäär) ja Merkuriuse
bastioni (Munamägi) säilmeid, laiendati Rannaparki.
Nõukogude ajal (1950-1990) kujunes Pärnu üheks tuntumaks kuurortlinnaks, kus said
ravi ja puhkust inimesed üle kogu Nõukogudemaa. Pärnu Kuurordi Ravi-ja
Puhkeasutuste Koondise sanatooriumid Estonia, Rahu ja Sõprus võtsid vastu 15
vahetust külastajaid, igas üle 1500 inimese. Neile lisandusid veel põllumeestele
kuuluvas sanatooriumis Tervis 15-s vahetuses viibivad 300 inimest, peamiselt oma
vabariigi põllumajandustöötajad. Seoses töötajatele antavatele soodsatele tuusikutega
kahekordistus Pärnus elanike arv suvekuudel. Raviti tugi- ja liikumiselundite,
piirdenärvisüsteemi, seedeelundite, südame- ja veresoonkonna haiguste põdejaid.
Sõpruses anti järelravi südameinfarkti põdejatele, Estonias anti eriravi lastele. Paljud
sanatooriumid olid paigutatud endistesse varasematel aegadel teist sihtotstarvet
kandvatesse hoonetesse- Rannahotelli, kaptenite villadesse jne. Sanatooriumi
käsutuses oli ka Ammende villa (füsioterapeutilised kabinetid, raamatukogu jne).
Nõukogude ajal ehitati ka palju uusi sanatooriume. Parimad ehitised olid tol ajal
sanatoorium Tervis, mis rajati põhimõtteliselt 3-s etapis 1972.a, uuem osa 19881992.a, samuti neofunktsionalistlikku stiili kandev pansionaat Esplanaadi tn 42A.
Selle väljaehitamise taga oli tollane Kirovi-nimeline kalurikolhoos. 1985.a valmis
postmodernistlikus stiilis sanatoorium Estonia magala- ja ravikorpus A.H. Tammsaare
pst. 1986. a. valmis postmodernistlik hotell-pansionaat Strand, mis tollal ehitati
teadeteagentuuri APN pansionaadiks.
Paremate näidete kõrval on Pärnusse ehitatud ka ebamastaapseid hooneid. 19621973.a. teostatud projekti järgi valmis 1977.a. ratsionalistliku vormikäsitlusega 3plokiline ehitis kuurorditsoonis - sanatoorium Rahu Sääse tn 7. Sellesse oli
projekteeritud 450 kohta.
Seoses Nõukogude Liidu lagunemisega ja Eesti taasiseseisvumisega kaotas Pärnu
kuurort oma senise tähenduse. Seoses külaliste vähenemisega endise NL puhkajate
arvel olid sanatooriumid peaaegu oma eksistentsi lõppemise äärel. Kasvasid
makseraskused patsientide vähesuse tõttu. Sanatooriumides vähendati kohtade arvu,
otsiti ruumidele uusi funktsioone. Tuli hakata mõtlema uutele väljunditele. Ja nii tehti
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kõik, et tutvustada end Põhjamaades, eriti lähemate naabrite juures - Soomes.
Sanatooriumides algasid renoveerimistööd.
2.3 Linnastruktuuri areng
Asustuse organisatsioon on osaliselt seotud linnastruktuuri ja eksisteerivate ruumiliste
seostega (topoloogia), osaliselt aga tähtsate linnastruktuuri määravate ühendusteede
paiknemisega.
Linnastruktuuri all mõistetakse geomeetrilisi printsiipe, mille järgi üks või teine ala
või tema osa on üles ehitatud.
Linnastruktuuri kujunemisel on olulised ruumilised seosed. Ühendusteed on olnud
määravateks enamuse paikade arenemisel. Eelkõige kehtib see teede ja tänavate
kohta, Pärnus ka raudtee ja sadamarajatiste kohta. Teed ja tänavad annavad paigale
vormi ja mulje, mis võib olla palju tugevam kui hoone ilme. Ühendusteed on tähtsad
paiga funktsioneerimiseks. Seetõttu on oluline hinnata ühendusteede kasutatavust
transpordiks ja ajaveetmiseks.
Pärnu linna arenemine on olnud sõltuvuses nii mere kui jõgede paiknemisest.
Looduslikud tingimused põhjustasid kompaktse linna kujunemise, mis on aegade
jooksul laienenud põhiliste ühendusteede piirkonnas.
Pärnu ajaloolist kujunemist on käsitletud eespool, siinjuures vaatame tänavavõrgu
kujunemist, mis on linnastruktuuri kujunemise oluline osa. Olulisemad asjaolud
tänavavõrgu kujunemisel on järgmised:
• Uus-Pärnu kindlustuse sees kujunenud tänavatevõrk lähtus väravate
paiknemisest (keskajal).
• Linna laienemisel pikendati olemasolevat tänavavõrku (XVII sajand).
• Muldkindlustuste likvideerimisega kujunenud parkide vööndist ja poolkaares
Ringi tänavast hakkas lähtuma uus tänavatevõrk .
• Ühendustee (sild) Pärnu jõe paremkaldaga lähtus Vee tänava pikendusena
Ordulinnuse eeskindlustuse idaküljest.
• Praeguste linna sissesõiduteede (Riia mnt, Tallinna mnt, Haapsalu mnt) äärde
tekkinud hoonestus, mis hiljem on linna laienemisel määrava tähtsusega.
• Pärnu linnastruktuuri kujunemisel on oluline roll jõgedel, mis lahutavad
linnaosasid, kuid samas võimaldavad ühendust Eesti mandriosaga (ajalooliselt
Viljandi - Tartu joonel).
Vt kaart nr.1 Linna ajalooline kujunemine.
Linnatüübid ja nende areng
Käesolevas peatükis teeme lühikokkuvõtte Pärnu linnaosade kujunemisest,
laienemisest ja ehitusstiili üldisematest joontest. Linnaosade kujunemisel (ka
teedevõrk) on võrdleva materjalina kasutatud 1938. aasta linnaplaani. ( Vt. kaart nr.10
Linnaosad, vt. kaart nr.1 Linna ajalooline kujunemine)
Vana-Pärnu on valdavalt pereelamutega elamurajoon. Domineerivad 1- kuni 2korruselised puitelamud. Tänavavõrgus ei ole toimunud 1938. aastaga võrreldes
olulisi muudatusi. Vana-Pärnu linnatüübilise arengu kohta andmed puuduvad, kuna
väljakaevamisi ei ole teostatud. Säilunud on kuusnurkse veski müürid.
Uus-Pärnu arengut on käsitletud Pärnu linna maastikuanalüüsi maastiku
kultuuriloolise arengu peatükis 1.2.
Pärnu Kesklinn hõlmab enamuse ajaloolisest linnast. (Vt. skeem nr. 6)
Tänavatevõrk on säilunud, mõningased muudatused on tingitud nõukogudeaegsest
planeeringust. Algselt on Kesklinnas olnud raudteejaam. Ajalooline hoonestus sai
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kannatada eriti II Maailmasõjas, säilunud on ligikaudu 2/3 ajaloolisest kesklinnast.
Keskaja ehituskunsti tähelepanuväärsemaid näiteid olid konvendihoonest ja
eeskindlustustest koosnev ordulinnus (13-17 saj, lammutatud) ning Nikolai kirik (1314 saj., varemed õhiti 1954. a). Domineerivad kiviarhitektuursed ehitised ja
ehitusstiilidest historitsism, klassitsism ja barokk. Nõukogudeaegsel perioodil rajatud
ehitised (v.a. mõned, nagu “Endla” teatrihoone) ei ole kooskõlas linnaosa üldilmega.
Eeslinn hõlmab osaliselt ajaloolise linna ala. Ajalooline põhitänavate võrk on suures
osas säilunud endisel kujul.
Rannarajoon on valdavalt ajaloolise hoonestusega, säilunud on erinevatel aastatel
ehitatud villad ning sanatooriumid. Linnaosa terviklikkust aitab luua domineeriv
ehitusstiil - funktsionalism. Domineerivaks on krohvitud kiviehitised ja pitsdekooriga
puitarhitektuur. Säilunud on ajalooline tänavatevõrk. Nõukogudeaegsed ehitised on
valdavalt sanatooriumid ja puhkekodud, mis on rajatud endistele pargialadele. (Vt.
skeemid nr. 4, 5).
Papiniidu linnaosas, Pärnu jõe vasakkaldal on paiknenud “Waldhoff” vabrik. Sama
ala on ka tänapäeval tööstuspiirkond.
Raeküla on väljakujunenud iseseisvana (oma koolihoone), kus valdavaks on
pereelamud (varasematel aastatel puithooned). Põhitänavavõrk on säilunud,
lisandunud on hoonestuse tihenemisega tupiktänavad.
Ülejõe linnaosa on kujunenud Tallinna maantee äärde, kus koos tööstuse arenemisega
laienes ka elamumaa. Nagu ka teiste linnaosade puhul on ka siin tänavatevõrk
ajalooliselt väljakujunenud.
Rääma linnaosa hoonestatud ala jälgib Eestiaegseid Pärnu linna piire. Niidumets on
endisel Niidu mõisa maadel. Tööstuspiirkond puudus.
Niidu linnaosa tööstuspiirkond on väljakujunenud endistele talumaadele. Sindi Lavassaare raudtee läbis Ülejõe linnaosa ja kulges Rääma linnaosas Lille tänavaga
paralleelselt. Raudtee võis olla põhjuseks tööstuspiirkonna kujunemisele.
2.4 Teedevõrgu areng
Raudteeühendus hakkas arenema 1896. aastal, mil ehitati linnasüdamesse (praeguse
Pangamaja asukoht Rüütli 40a) puust varikatusega raudteejaam. Kitsarööpmeline
haruliin ühendas Pärnut Mõisaküla ja Valgaga ning edasi Liivimaa pealinna Riiaga
ning Viljandi kaudu Tallinnaga.
1928. aastal valmis 70 km Pärnu - Eidapere - Lelle raudteeharu. Kitsarööpmeline
raudtee rekonstrueeriti 1972. aastal laiarööpmeliseks ning Papiniidu raudtee- ja
maanteesilla valmimisel 1976. aastal sai Pärnu raudteeühenduse ka Riiaga.
Linnaväliste transpordimagistraalide ühendamiseks kavandatud ringteest valmis
Tallinna ja Riia mnt. vaheline põhiosa - Ehitajate tee. Teedevõrgu arengut on
käsitletud eelmises peatükis koos linnatüübilise arenguga.
Veeliiklus, kalapüügiga seotud rajatised.
Pärnu paiknemine veeteede ristumiskohas lõi eeldused sadamate kujunemisele.
Vana-Pärnule andis arengutõuke eelmisel sajandil sinna rajatud kaluriküla.
Tänapäeval on sadamad jäänud oma endistele asukohtadele (võrreldes 1938. aastaga),
muutunud on maa-ala suurused ja laienemise võimalused. Sõudespordikeskus paikneb
Pärnu jõe paremkaldal.
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3. Sotsiaal-majanduslik keskkond
3.1 Pärnu linna rahvastik
Pärnu linna elanike arv kasvas intensiivselt toimunud sisserände tõttu endise
Nõukogude Liidu aladelt 22 000-lt 1941.aastal 36 100-le 1959.aastal, seega ligikaudu
780 elaniku võrra aastas. Ajavahemikul 1959-1970 kasvas linna elanike arv
keskmiselt 930 inimese võrra ehk 2.3% aastas. Pärast 1970 aastast oli kasv tunduvalt
väiksem, samal ajal hakkas välja kasvama ees- ja satelliitlinnad ning Pärnu linn jõudis
oma absoluutse elanike tipuni 1987.a - 53 388 elanikku. Seejärel hakkas elanike arv
langema ning oli 1996.a. 51 470 elanikku.
Eesti Statistikaameti andmetel oli Pärnu linna rahvaarv seisuga 01.01.2000. a. 50 956
inimest, kellest naisi oli 55%, mehi 45%. Peale 2000. aastal läbi viidud rahva ja
eluruumide loendust täpsustus ka Pärnu rahvaarv. Seisuga 01.01.2001 on Pärnu linna
elanike rahvaarv 44 978 inimest. 0-14 aastaseid on 18%, 15-64 aastaseid 65% ja 65
aastaseid ja vanemaid on 17%.
Pärnu linna üldplaneeringu aluseks on võetud Kaidi Kandla “Pärnu
rahvastikuprognoos”, mis on koostatud 1996.a. võttes aluseks elanike arvestuse
andmebaasi. Rahvastikuprognoosis on toodud kolm arenguvarianti: 1) madal ehk
pessimistlik variant; 2) keskmine ehk mõõdukas variant ja 3) kõrge ehk optimistlik
variant. Üldplaneeringus on eelistatud optimistlikku varianti, mida on käsitletud kui
maksimaalse rahvaarvu kasvuvõimalust Pärnus. Optimistliku variandi puhul eeldusi
on:
• sündimus hakkab tõusma, 2020. aastaks kasvab sündimuse kogukordaja
praeguselt tasemelt (TFR=1.27) 2.0-ni;
• keskmine oodatav eluiga nii naistel kui meestel hakkab tõusma (keskmine
oodatav eluiga meestel praeguselt 68.0-lt kuni 73.0-ni, naistel praeguselt 75.7lt kuni 78.5-ni ning kogu rahvastiku keskmine oodatav eluiga kokku
praeguselt 72.2-lt 76.0 aastani);
• rändesaldo kasvab pidevalt kuni 2020.a.
Prognoosiperioodi lõpuks (2020.a.) on antud variandi kohaselt Pärnu rahvaarv
kasvanud 55 600 inimeseni.
Linna rahvastiku koosseisu muudatused 1989-1999 on olnud järgmised:
Ülevaade Pärnu linna rahvastiku koosseisu muudatuste kohta 1990-1999 aastate
jooksul*
Vanus
Aasta
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

3 883
3 829
3 623
3 280
3 044
3 660
3 776
3 657
3 313
3 560
3 624

3 869
3 771
3 647
3 360
3 031
3 576
3 736
3 659
3 525
3 310
3 627

3 714
3 826
3 666
3 357
3 152
3 529
3 715
3 713
3 536
3 106
3 730

3 500
3 711
3 605
3 405
3 363
3 350
3 641
3 643
3 405
3 151
3 610

3 227
3 745
3 629
3 451
3 582
3 296
3 625
3 594
3 410
3 121
3 515

2842
3675
3686
3409
3513
3287
3557
3575
3440
3168
3370

2521
3706
3620
3449
3502
3364
3539
3597
3459
3349
3154

2335
3565
3691
3515
3423
3523
3538
3704
3593
3390
2974

2135
3475
3697
3532
3379
3648
3548
3769
3621
3333
3064

2022
3132
3740
3544
3356
3612
3410
3799
3610
3315
3043
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80-84
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3 446 3 462 3 409 3 329
3 339 3 342 3 330 3 317
2 238 2 407 2 559 2 748
1 400 1360 1 462 1 626
1 443 1418 1 279 1 121
919
886
897
934
556
577
575
586

3 318
3 238
2 866
1 747
1 088
940
571

3413
3183
2953
1855
1059
933
608

3405
3234
2962
2033
1031
913
632

3518
3204
2986
2195
1142
845
666

3441
3147
2996
2380
1307
748
707

3357
3113
2924
2472
1426
768
714

*ESA andmetel (seisuga 01.01)

Võrreldes 1990 aastaga on vähenenud 0-9, 25-34, 50-64 ja 75-84 aasta vanusrühmad,
suurenenud on kõik teised vanusrühmad.
Rahvastikudünaamika aastatel 1989-1999 on järgmine:
Ülevaade Pärnu linna rahvastiku muudatuste kohta 1989-1999 aastatel*
Aasta
Elanikkond
01.01
Loomulik
iive
Sündinud
Surnud
Ränne
Sisseränne
Väljaränne
Korrektsioon

1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
52389** 52590 52563 52555 52045 51963 51526 51470 51807 51927 51357
210

52

-56

40

-190

-267

-306

-230

-161

-237

-228

775
567
-9
1471
1480

729
677
-79
1206
1286

614
683
48
1047
998

627
591
-550
1134
1684

490
681
108
1139
1031

429
697
-170
820
960
- 30***

399
704
250
1092
842

421
651
567
1724
1128

430
591
279
1518
1239
2

378
615
-333
558
891

397
625
-162
482
644

*ESA aandmetel **12.01.1989 ***ESA andmetes on ilmselt viga (kord on nettoväljaränne 140, kord
170)

Tabelist selgub, et 1992. aastal toimus suurim väljaränne seoses venelaste
lahkumisega. Alates 1993. aastast on loomulik iive olnud pidevalt negatiivne
(keskmiselt -232 inimest/aasta), ränne seevastu üldiselt positiivne, kuigi viimastel
aastatel on rändesaldo jällegi muutunud negatiivseks. Uuringud näitavad naiste
sünnitusea kasvu ning üha enam sünde lükatakse edasi vanusesse 25-29 aastat. Kuna
see vanuserühm on kasvutrendis alates 1996. aastast ning kasv on oodata 5-15 aasta
pärast (1999. aastal 10-19 aasta vanuserühmad), siis võib oodata esialgu sündinute
arvu langust ja seejärel kasvu.
Sellest võib teha järgmised järeldused:
• laste ja noorte arv võib langeda veelgi mõned aastad, kuid see ei tähenda et
langus jätkub ka pikemas perspektiivis. Tõenäoline on, et laste arv uuesti
hakkab kasvama
• tööealiste arv on tõusnud ning võib ilmselt tõusta veelgi. Kui palju sõltub
osaliselt sellest, kas linnas on piisavalt elamisvõimalusi (elamud ja/või
korterid) ja linnas või selle ümbruses töökohti;
• pensionäride arv kasvab;
• ränne on ebastabiilne ja selle tähtsus ebaselge.
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3.2. Pärnu linna ettevõtlus
Majandusliku tegevuse ajalooline taust
Pärnu linna ajalugu on tihedalt seotud piirkonna majandusliku arenguga.
Pärnu on juba alates 14.-15.sajandist etendanud tähtsat osa majanduses – Pärnu oli
hansalinn Novgorodi viival jõeteel, kaubandus oli linna peamine sissetulekuallikas.
Käsitöölised ja kõrtsmikud olid linna teenindavaks elanikkonnaks. 17.saj. asendus
senine transiitkaubandus eksportkaubandusega. Põhilised väljaveo artiklid olid
purjelaevadele sobiv linakiud ja puit. 18. sajandil tuli kiiresti ümber orienteeruda
töötlevale tööstusele, alustas tööd Euroopa suurimaid tselluloosivabrikuid "Waldhof",
linaseemnest hakati pressima õli. 1838. aastal alustas tegevust Pärnu esimene
kümblusasutus, mida loetakse ka Pärnu kui kuurordi alguseks. Eesti Vabariigi ajal
kujunes Pärnust demokraatlik linn, vanad privileegid tühistati. 1940. aastal nõukogude
annektsiooniga kaotati omavalitsus ja linna kinnisvarad. Purustused II Maailmasõja
ajal olid suured, hiljem rikkus nõukogude tööstus ökoloogilise tasakaalu.
Eesti Vabariigi taastamisega erastati suurem osa ettevõtetest, mille tagajärjel
suurenesid oluliselt investeeringud tootmise kaasajastamiseks ja konkurentsivõime
tõstmiseks.
Pärnu ettevõtluse lühiülevaade
Pärnus on ka hetkel ajalooliselt välja kujunenud majandusharud, mis baseeruvad linna
geograafilisel asendil ning kohalikul looduslikul toorainel.
Käesoleval momendil on Pärnu Edela-Eesti tähtsaimaks majanduskeskuseks ja
liiklussõlmeks. Läbi Pärnu kulgeb Helsingit ja Varssavit ühendav rahvusvaheline Via
Baltica magistraal. Rahvusvahelise tähtsusega maantee olemasolu Pärnus ning
kaasaegsete tingimuste kohaselt välja ehitatud Ikla tollipunkt suurendavad
transiitkaubanduse kasvu läbi Pärnu regiooni.
Pärnu omab ka Eesti Lääneranniku merevärava staatust – Pärnu sadam ühendab meid
kõigi Läänemere maadega. Pärnu sadamad kuuluvad regionaalsadamate klassi. Pärnu
sadamas on neli suuremat kaid. Vana-Pärnus asub puisteainete terminaal, mille
mahutavus on 10 000 m3 turvast ööpäevas ning kai-äärne sügavus on 6,5 m. Turba
laadimine toimub mööda kinnist konveierit, mis viib keskkonnareostuse miinimumini.
Sadamast väljaveetavate kaupade ja materjali veosemaht on viimastel aastatel oluliselt
suurenenud, jõudes üle 2 miljoni tonni 2000.aaastal.
Pärnu sadamast 3 km kaugusel ja kesklinnast 4 km kaugusel asub Pärnu lennuväli 240
ha suurusel maa-alal rahvusvahelistele nõuetele vastava maandumisrajaga. Pärnus
asub ka Eesti Põhja-Lõuna suunaline raudteeharu, mida haldab as Edelaraudtee ja mis
pakub nii reisijateveo kui kaubaveo teenuseid. Seega on Pärnu regioon hästi arenenud
transpordikeskus.
Väliskaubanduses moodustab Pärnu linna eksport Eesti ekspordi üldmahust umbes
3% ja import umbes 1%. Suuremateks ekspordiartikliteks on Pärnus puit ja
puidutooted, tekstiil ja tekstiilitooted ning metallitooted. Impordist on samuti kõige
suurema mahuga kaubagrupp metall ja metallitooted ning sõidukite ja muude
transpordivahendite import. Maade osas on suurimad kaubanduspartnerid ekspordis
Suurbritannia, Soome ja Rootsi ning impordis Soome, Saksamaa ja Belgia.
Elanikele aastaringse tööhõive tagamisel on olulisemad Pärnu linna ettevõtluses
tööstus , ehitus ja kaubandus- ning teenindussektor. Veerand kogu töötajaskonnast on
hõivatud töötlevas tööstuses, kaubanduses 17%, hariduses ja tervishoius 16%,
ülejäänud tegevusalad on tööhõive seisukohalt väiksema tähtsusega. 01.04.2001.a.
seisuga Äriregistris registreeritud 2185 ettevõttest 40% moodustavad hulgi-ja
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jaekaubandusettevõtted, kinnisvara- ja äriteeninduse ettevõtteid on 16% ja töötleva
tööstuse ettevõtteid 10%.
Olulise osatähtsusega Pärnu jaoks on turismi- ja kuurordimajandus. Pärnus on välja
kujunenud sanatooriumide ja taastusravikeskuste võrk, mis toimib edukalt
aastaringselt. Hotellides, taastusravikeskustes ja muudes majutusasutustes on kokku
2550 voodikohta. Arendama on hakatud ka konverentsi - ja koolitusturismi.
Iga-aastase läbi viidava "Suvekülalise küsitlusest" on selgunud iga-aastane
orienteeruv suvekülaliste arv, mis on aastati olnud järgmine:
Aasta
1998
1999
2000

Suvekülaliste arv
200 000 - 220 000
302 000 - 311 000
249 000 - 275 000

Suvekülaliste arvust moodustasid 60% eestlased ja 40% väliskülalised.
Väliskülaliste päritolu:69% Soome, 7% Rootsi, 4% Saksamaa, 3% läti, 3% USA, 14%
muud riigid.
3.3. Sotsiaalne keskkond
Pärnus olemasolev haridus-, kultuuri- ja tervishoiu-ja hoolekandeasutuste võrk
teenindab lisaks linnaelanikele ka Pärnu maakonna ning Edela-Eesti vajadusi.
Arvestades rahvastiku asustustihedust Eestis ning majanduslike võimalustega
sotsiaalsete vajaduste täitmiseks, on otstarbekas teatud sotsiaalsete funktsioonide
täitmise väljaarendamisel arvestada mitte ainult linna vajadustega.
Haridus
Pärnu linna alg- ja üldharidusasutuste võrk koosneb 14 koolieelsest lasteasutusest ja
14 üldhariduskoolist. Koolieelsetest lasteasutustest on kõik munitsipaal lasteaiad,
üldhariduskoolidest on 2 erakooli. Linnal on igati kavas soodustada
eraharidusasutuste teket. Pärnu koolid tagavad konkurentsivõimelise heal tasemel
üldhariduse. Lähematel aastatel tuleb lahendada puuetega lastele õppimisvõimaluste
loomine.
Kutseharidust annavad Pärnu linnas 5 kutseõppeasutust, lisaks on kahe gümnaasiumi
juures võimalik saada kutseõpet. Kutseõppeasutustest kuulub linnale Pärnu
Ametikool, erakutsekoolidest tegutseb Academia Non Grata, kus on võimalik saada
kunstiõpet, ülejäänud koolid on riigi haldamisel. Koostöös Pärnu Maavalitsuse ja
Pärnumaa Ettevõtluskeskusega on valminud Pärnumaa kutsehariduse arengukava, kus
on arvestatud Pärnu linna ettevõtetele vajalike erialade õpetamist.
Pärnu on võimalik saada rakenduslikku kõrgharidust Tartu Ülikooli Pärnu Kolledþ is.
Kool on saanud uued avarad ruumid koos raamatukoguga. Kolledžis antakse haridust
järgmistel erialadel: ärijuhtimine, turismi- ja hotellimajandus, sotsiaaltöö korraldus.
Huvialaharidust saavad Pärnu linna lapsed 14 huvialakoolis, kus harrastab erinevaid
tegevusi 4600 õpilast. Huvialakoolidest on 7 erahuvialakoolid ja 7 linna
huvialakoolid. Huvialakoolidest on Pärnus suurimad Kunstide Maja ja Pärnu
Spordikool.
Kultuur ja sport
Pärnu on pikkade kultuuritraditsioonidega linn. Esimene üldlaulupidu toimus siin
1900-ndal aastal. Pärnu vanimad koorid, mis tegutsevad tänaseni, on asutatud eelmise
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sajandi lõpul. Populaarne on tegelemine ka rahvamuusika ja rahvatantsuga. Erinevates
kultuurikollektiivides tegutseb kokku ligi 2000 liiget. Alates 1911-ndast aastast
tegutseb Pärnus kutseline teater Endla, mille renoveerimistöödega alustati 2001.aastal.
Igal suvel toimub Pärnus umbes 15 erinevat festivali. Pärnu on ka koht kus toimub
Eesti pikima traditsiooniga süvamuusikafestival. David Oistrahhi nimeline
klassikalise muusika festival, mis sai alguse ligi kolm aastakümmet tagasi.
Pärnu muuseum ootab uue hoone renoveerimist, on alustatud ehituseelsete töödega
Pärnu Uue Kunsti Muuseumi laiendamiseks.
Linna kontserdipaikadest on olulised Elisabethi kirik, Agape keskus ja Nooruse maja.
Linna lähimate aastate plaani on võetud kaasaegse raamatukogu ehitamine.
Pärnus on aktiivne sprditegevus. 61-e linna spordiklubi elust võtab aktiivselt osa üle
5000-e inimese. Populaarseimad alad pärnakate seas on kergejõustik, tennis ja
sõudmine. Pikka aega on Eesti eliiti kuulunud Pärnu võrkpallurid, jääpurjetajad,
jalgpallinaiskond. Pärnu laht meelitab kohale veespordihuvilised. Pärnu külje all
Saugas asub üks Eesti parimaid motoringradu. Palju tähelepanu pööratakse
tervisespordile. Nii suvel kui talvel toimuvad mitmed rahvaspordisarjad. Suuremad
spordirajatised Pärnus on Kalevi staadion, Rabahall, Raeküla staadion, Kesklinna
tennisestaadion ja –hall. Pärnu jõgi on eesti parim looduslik sõudekanal. Igal aastal
peetakse neis kohtades nii kohalikke, üle-Eestilisi kui rahvusvahelisi võistlusi. Linna
spordielu kureerib Pärnu Spordiliit.
Sotsiaalhoolekanne
Pärnu linna sotsiaalhoolekannet organiseerib Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond,
mille ülesandeks on linnaelanike toimetuleku-raskuste ennetamine, kõrvaldamine ja
kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele
turvalisusele ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Eluase
Pärnu linna elamufond on ehitatud 74% osas aastatel 1961-1991, 5% 1946-1960 ja
21% enne 1945. aastat. Hetkel on Pärnu linnas ligi 5000 eluhoonet ligi 19 000
korteriga ja 4200 eramaja. Lõpule on jõudmas eluruumide erastamine, jõudsalt kasvab
korteri- ja elamuühistuste moodustamine erastatud majades. Suur hulk elamuid
tegutseb ühise tegutsemise lepingu alusel. Hetkel linn ise elamuehitusega ei tegele ja
lähemal ajal töötatakse välja linna elamuehitusprogramm.
Tervishoid
Pärnu linnas viidi tervishoiureform läbi juba 1996 aastal kahes etapis. Esmalt liideti
iseseisvad Pärnu Polikliinik ja Lastepolikliinik ühelt poolt ja Pärnu Haigla ja
Kopsuhaiguste Kabinet teiselt poolt. Reformi teises etapis lahutati eriarstid Pärnu
Polikliinikust ja liideti need Pärnu Haiglaga ning allesjäänud jaoskonnaarstid koos
üldpediaatriliste jaoskondade arstidega moodustasid AS Pärnu Perearstikeskuse. Selle
kõrval töötas täiendavalt Ülejõe Tervisekeskus. Arstiabi I etapiks on perearst, mis
hetkel on koondunud Pärnu Perearstikeskusse. Suund on perearstid viia patsiendile
lähemale, moodustades elamurajoonides perearstide vastuvõtupunktid. II etapi ehk
eriarstiabi statsionaarselt osutab linnas Pärnu Haigla 470 voodikohaga, mis asub
kahes eraldiseisvas hoones - Sillutise tn 6 ja Ravi tn 2. Pärnu Haiglaga on liidetud
Pärnu kiirabi. Pärnu Haigla teenindab ka Pärnu maakonda. Suureks probleemiks on
Pärnu Haiglas valitsev ruumikitsikus. Seetõttu on aktiivselt alustatud uue Pärnu haigla
lõpuni ehitamiseks vajalike rahaliste ressursside leidmist. Raviasutustest asub Pärnus
veel Veretalitus.
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4. Üldplaneeringu lähtekohad
Linna all mõistetakse tiheda hoonestatusega territoriaalset üksust, kus aegade jooksul
on tekkinud rahvastiku asustatuse suurem kontsentratsioon. Linnas on välja ehitatud
teed ja muud vajalikud tehnilised kommunikatsioonid. Inimese elutegevuseks on
rajatud vajalikud hariduse-, kultuuri-, tervishoiu- ja sotsiaalabiasutused.
Sõltuvalt ajaloolistest tingimustest, geograafilisest asukohast ja looduslike ressursside
olemasolust on linnade tekkepõhjused erinevad. Linnad on kujunenud välja inimeste
tõmbekeskusteks, pakkudes selleks sobivat elukeskkonda. Linn peab võimaldama
inimesel elada, töötada ja puhata. Nende kolme inimtegevuse põhifunktsiooni täitmise
tingimused on linnaarendusliku tegevuse peaeesmärkideks.
Pärnust on hetkel kujunenud tasakaalustatud funktsioonidega linn. Linnaelanikel on
olemas eluase, võimalus leida töökoht, olla kindlustatud meditsiinilise ja kultuurilise
teenindamisega, noortel on võimalus saada haridus. Linna looduslik elukeskkond on
tasakaalustatud, tagatud on maa, õhu ja vee kaitsmine reostuste eest. Üldplaneering on
üheks oluliseks vahendiks, mis aitab säilitada ja ka edasi arendada kvaliteetset
linnalist elukeskkonda.
Käesolevas peatükis on esitatud ülevaade planeeringu koostamise ja rakendamisega
seotud õigusaktidest, kehtivatest ülemuslikest planeeringutest, naaberomavalitsuste
üldplaneeringutest ja arengukavadest.
4.1. Õiguslik taust
4.1.1. Seotud õigusaktid
1. Planeerimis- ja ehitusseadus (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999,
27, 380; 29, 399; 95, 843; 2000,54,348; 2001,42,234). Seaduse § 8 lõige 4
sätestab üldplaneeringu ülesanded.
2. Eesti keskkonnastrateegia (RT I 1997, 26, 390), mis käsitleb komplekselt Eesti
keskkonnakorraldust.
3. Säästva arengu seadus (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 1999, 29, 398;
2000,54,348), mis sätestab säästva arengu rahvusliku strateegia alused, tuginedes
ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi otsustes sätestatud põhimõtetele.
4. Veeseadus (vastu võetud 1994; terviktekst muudatustega kuni 24.01.96 RT I
1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001,7,19;
42,234) ja sellest lähtuvad õigusaktid.
5. Keskkonnaministri määrus 16.12.96 nr. 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala
moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine" (RTL 1997, 3, 8).
6. Keskkonnaministri määrus 30.01.97 nr. 8 "Põhjavee uurimise, kasutamise ja
kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja
likvideerimise korra kehtestamine" (RTL 1997, 25, 145).
7. Ranna ja kalda kaitse seadus (RT I 1995, 31, 382; 1999, 95, 843; 2001,50,290) ja
sellest lähtuvad õigusaktid.
8. Vabariigi Valitsuse määrus 28.01.97 nr. 22 "Suurte üleujutusaladega
siseveekogude nimistu kinnitamine" (RT I 1997, 11, 109).
9. Keskkonnaministri määrus 14.02.96 nr. 10 "Lõheliste kudemis- ja elupaikade
nimistu kinnitamine" (RTL 1996, 25/26, 165; 72, 422; 1999, 24, 288).
10. Maaparandusseadus (RT I 1994, 34, 534) ja sellest lähtuvad õigusaktid.
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11. Põllumajandusministri määrus 20.09.95 nr. 29 "Maaparandusprojektide
koostamise
ja
maaparandusehitiste
ehituslubade
väljastamise
ning
maaparandusehitiste vastuvõtu korraldamine" (RTL 1995, 62, lk. 2161).
12. Vabariigi Valitsuse määrus 29.12.94 nr. 494 «Maaparandusprojektide koostamise,
maaparandustööde tehnoloogiliste nõuete kinnitamise, maaparandusehitiste
ehitus-lubade väljastamise ning maaparandussüsteemi rajamisega kaasneva vee
erikasutus-õiguse tekkimise ja lõppemise korra» kinnitamine (RT I 1995, 5, 46).
13. Keskkonnaministri määrus 24.12.96 nr. 64 "Veekaitse nõuete kehtestamine maaparandussüsteemide ehitamisel ja ekspluateerimisel" (RTL 1997,14, 87;
muudatused RTL 1999, 34, 415).
14. Maapõueseadus (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997,
52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843;
2000,54,348; 102, 670; 2001,57,350) ja sellest tulenev.
15. Vabariigi Valitsuse määrus 18.12.96 nr. 316 "Riigi omandisse kuuluvat maavara
sisaldavale maatükile ehitiste rajamise korra kinnitamine" (RT I 1996, 89, 1606).
16. Kaitstavate loodusobjektide seadus (1994, terviktekst muudatustega RT I 1998,
36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001,50,286).
17. Muinsuskaitseseadus (RT I 1994, 24, 391; 1996, 86, 1538; 1997, 93, 1559) ja
sellest tulenevad õigusaktid.
18. Vabariigi Valitsuse määrus 17.06.97 nr. 116 "Muinsuskaitseseaduse paragrahvi 35
lõike 6 rakendamine" (RT I 1997, 48, 786).
19. Sadamaseadus (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805).
20. Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241).
21. Raudteeseadus (RT I 1999, 29, 405; 2001,31,170).
22. Energiaseadus (RT I 1997, 52, 833; muudatustega terviktekst RT I 1998, 71,
1201; 113/114,1873; 1999,29,403; 2001,43,239) ja sellest tulenevad õigusaktid.
23. Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava kinnitamise kohta
(RT I 1998, 19, 295).
24. Vabariigi Valitsuse määrus 20.01.99 nr. 22 "Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu
kaitsevööndite ulatuse kinnitamine" (RT I 1999, 8, 123; 1999, 37, 472).
25. Vabariigi Valitsuse määrus 30.06.98 nr. 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise korra kinnitamine" (RT I 1998, 63, 991; 1999, 51, 552).
26. Jäätmeseadus (RT I 1998, 57, 861; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843;
2001,16,72;43,239;56,340), mis käsitleb jäätmehoolduse kavandamise ja
jäätmekäitluskohtade planeerimise küsimusi.
27. Välisõhu kaitse seadus (RT 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155; 95, 843), mis
käsitleb asustuse, transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide
asukohtade
kavandamist
õhusaaste
hajumise
seisukohalt,
samuti
sanitaarkaitsealade moodustamist.
28. Keskkonnaministri määrus 25.01.99. nr. 5 "Välisõhu saastetaseme piirväärtuste
kehtestamine" (RTL 1999, 21, 226).
29. Keskkonnaministri määrus 17.03.99 nr. 33 "Põletusseadmetest välisõhku
eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid" (RTL
1999, 59, 779).
30. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238;
102,670), mis käsitleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ning arendamise
küsimusi.
31. Vabariigi Valitsuse määrus 20.10.98 nr. 11 “Veekogusse või pinnasesse juhitava
heitvee kohta esitatavad nõuded” (RT I 1998, 10, 118; terviktekst RT I 1999, 15,
237; 70,682).
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32. Keskkonnaministri määrus 16.11.98 nr. 65 "Heitveesuublana kasutatavate
veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine" (RTL
1998, 346/347, 1432; 1999,167,2446).
33. Keskkonnaministri määrus 04.06.99 nr. 55 "Nõuete kehtestamine
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta" (RTL 1999, 98, 1199).
34. Vabariigi Valitsuse määrus 11.04.95 nr. 174 “Pinnase ja põhjavee saasteainete
ajutiste kontrollarvude kehtestamine” (RT I 1995, 42, 625).
35. Kemikaaliseadus (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512), mis käsitleb ohtlike
kemikaalide transporti, käitlemist ja riskianalüüsi.
36. Siseministri määrus 26.05.99 "Suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu" (RTL 1999,
94, 1161).
37. Vabariigi Valitsuse määrus 13.11.92 nr. 314 “Keskkonnaekspertiisi tegemise
kord” (RT I 1992, 50, 619).
38. Keskkonnaministeeriumi määrus 14.03.94 nr. 8 “Metoodilised juhendid
keskkonnaekspertiisi tegemiseks Eestis".
39. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna auditeerimise seadus. Käsitleb KMH
läbiviimisega seonduvat. (RT I 2000,54,348)

4.1.2. Rahvusvahelised, üleriigilised ja maakonnaplaneeringud
4.1.2.1. Läänemere piirkonna koostöö
1994. aasta detsembris kiideti heaks Läänemere ruumiline arengukava: “Vision and
Strategies around the Baltic Sea 2010” (ehk VASAB 2010) lõpparuanne. Vastavalt
VASAB 2010-lõpparuandele esitati järgmised visioonid ja eesmärgid:
• Läänemeremaade säästliku asustuse ja linnade võrk, kusjuures linnad jagatakse
Eurolinnadeks, rahvusliku tähtsusega linnadeks, piirkondliku (regionaalse)
tähtsusega linnadeks ja muudeks linnadeks (Pärnu linn oli selles võrgus
piirkondliku tähtsusega linn),
• Euroopa transpordivõrkude arengu sidumine säästva regionaalse arenguga,
sealhulgas liiklusvõrkude arendamine (Pärnu linna kohta oli ette nähtud
rahvusvaheline maantee Via Baltica ja rahvusvaheline kiirraudtee Balt Rail 2000),
• kaitstavate
väärtustega
alade
määratlemine,
näiteks
rannikualad,
kultuurmaastikud, looduslikud alad (Pärnu linna ümbruses olid sellised alad nii
lääne-, ida- kui ka lõunasuunas),
• planeerimissüsteemi väljaarendamine - teadmiste ja kogemuste vahetus ning
koostöö edendamine erinevate maade ja valitsustasandite vahel ruumilise
planeerimise valdkonnas.
4.1.2.2. Üleriigilised planeeringud ja arengukavad
Peale rahvusvaheliste koostöödokumentide kajastuvad riiklikud arenguprioriteedid
muuhulgas järgmistes dokumentides: “Transpordi arengukava aastateks 1999-2006”,
“Eesti 2010" Eesti territoriaal-majandusliku arengu kontseptsioon aastani 2010.
Eelpool nimetatud tööde alusel on võimalik välja tuua järgmised Pärnu linna
mõjutavad riiklikud arenguprioriteedid:
• rahvusvaheline maantee Via Baltica (Tallinn – Pärnu – Riia – Kaunas – Varssavi),
• rahvusvaheline kiirraudtee Balt Rail 2000 (Tallinn – Pärnu – Riia – Varssavi),
• Pärnu sadam,
• Pärnu lennuväli.
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Eesti territoriaal-majandusliku arengu kontseptsioonis mainitakse Pärnut kui
maakonnakeskust, mille mõjuala ulatub eelkõige piki suuremaid maanteid kuni 40
km-ni. Samuti nähakse ette Pärnut kui Läänemerelise tähtsusega logistilist
jaotuskeskust. Oluline roll on ka rahvusvahelise tähtsusega Pärnu sadamal. Pärnu linn
on üheks võimalikuks soojuselektrijaama rajamise kohaks. Pärnu linn on turismi(eelkõige kuurordi- ja raviturismi-) keskus ning “mööda Via Balticat saabuvate
autoturistide jaoks saab Eesti väravaks Pärnu”. Pärnu on Tallinna ja Tartu linnade
kõrval ainuke “olulise rahvusvahelise rolliga” maakonnakeskus.
4.1.2.3. Maakonnaplaneering
21. detsembril 1998.a. kehtestati Pärnu maavanema korraldusega nr. 164 Pärnu
maakonna planeering, mis koosneb kolmest osast: hetkeseisundi analüüs, maakonna
arengustrateegia ja territoriaalplaneering.
Pärnu linna üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada järgnevate valdkondade
arengute prioriteetidega:
Majanduslik arengupiirkond
Pärnu linn kuulub kolme erinevasse majanduslikku arengupiirkonda - VASAB 2010
(Via Baltica) arenguvöönd, Pärnu-Audru-Liu ja Pärnu-Ikla rannikuvööndis. Ette on
nähtud eraldi teemaplaneeringute koostamine nimetatud piirkondade kohta.
Pärnu linnas kui maakonna teeninduskeskuses on ette nähtud uute ülemaakonnaliste
teenistuste paigaldamise või taastamise eesmärgid. Maakonnaplaneering näeb ette
Pärnu linna kui IV astme keskust (maakonnakeskust).
Tehnilise infrastruktuuri areng
Pärnu linna kui logistikakeskuse väljaarendamine:
Pärnu ümbersõit - Tallinna mnt. ja Lihula mnt. ühendamine
Vana-Pärnu sadamate väljaarendamine kaide ja terminaalide ehitamise teel
Reisilaevaliikluse taasavamine Pärnus
Transiidiraudtee säilitamine läbi Pärnu
Välja ehitada Pärnu lennuvälja kaubaterminaal
Pärnu logistikakeskuse projekti käivitamine
Energeetika areng:
Soojuselektrijaama rajamine Pärnusse (turvas+maagaas)
Ühendada maagaasitrass Pärnuga
Pärnu linna vasakkalda kõrgepinge jaotusvõrk viia üle 6 kV-lt 10 kV-le pingele
Keskkonnakaitselise infrastruktuuri arendamine:
Piirkondliku prügila I etapi ehitus
Pärnu Heitveepuhastusjaama mudatöötluskompleksi väljaehitamine
Pärnu Heitveepuhastusjaama mehhaanilise puhastuskompleksi renoveerimine
Sotsiaalse infrastruktuuri areng
Haldusjaotus:
Halduskorralduse muutuste lõpuleviimine
Kultuur:
Alustada Pärnu Muuseumi uute ruumide projekteerimist ja ehitust Aida tn.
Alustada Pärnu Keskraamatukogu uue hoone ehitust
Uue Kunsti Muuseumi ehitus Chaplini kultuurikeskuse baasil
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Tervishoid:
Pärnu Haigla uue hoonetekompleksi valmimine
Pärnu Haigla uue hoonetekompleksi valmimisel ning kasutuselevõtmisel praegu
kasutusel olevate ruumide osaline rakendamine hooldusasutusena
Sport:
Rekonstrueerida Pärnu "Kalevi" staadion rahvusvahelistele nõuetele vastavaks
kergejõustikustaadioniks
Infrastruktuuri seisukohalt on olulised järgmised olemasolevad objektid:
Pärnu lennuväli
Reiu ja Vaskrääma veehaarded
telemast Tammiste piirkonnas
Pärnu ülikooli kolledž
Pärnu teater
Maastikukaitseline areng
Piki merekallast, sealhulgas Pärnu linna ümbruses (Valgeranna, Rääma raba, Reiu
metsa piirkonnad) on ette nähtud puhkemajanduslikult kasutatav rannikuvöönd,
linna ümbruses on ette nähtud Valgeranna, Niidu (ehk Rääma raba), Reiu (ehk Pärnu
linna ja Reiu küla vahelise) ning Tammiste (metsapiirkonna) rannikuvööndi
puhkealad. Pärnu linna piirkonnas säiluvad vanad ja on ette nähtud uued
looduskaitsealad: Pärnu rannaroostik, Niidu parkmets, Raeküla männikud
(olemasolevad) ning Pärnu rannaniidud (uus).
4.1.2.4. Pärnu perspektiivse linnaarengu piirkond. Suur-Pärnu
Suur-Pärnu linna mõiste
Juriidiline Pärnu linn on Pärnu linn oma administratiivsete piiridega. Läbi aegade on
need piirid korduvalt muutunud (viimati 06.06.2000.a). Topograafiline Pärnu linn on
geograafiline mõiste, Pärnu linn kui tihehoonestusala. Pärnu linna
administratiivpiiridesse jääb siiski ka hajaasustusalasid (Tammiste ja Lodja
piirkondades). Samuti on välja arenenud tihehoonestusalad naabervaldades, mis on
tegelikult kokku kasvanud Pärnu linnaga, näiteks Papsaare küla Audru vallas, Raeküla
asustustuumiku lõpuosa Reiu külas Tahkuranna vallas ja Sauga alevik Sauga vallas.
Suur osa nende piirkondade elanikest õpivad või töötavad Pärnu linnas (ja/või Pärnu
linna elanikud töötavad seal). Piirkonnad on nii topograafiliselt kui ka funktsionaalselt
integreerunud Pärnu linnaga, ainult administratiivne piir on teine. Selliseid piirkondi
nimetatakse eeslinnadeks.
Funktsionaalne ehk Suur-Pärnu on samuti geograafiline 20 sajandi mõiste. 20 sajandi
jooksul on kasvanud tihehoonestusalad ka kaugemal Pärnu linnast, mis ei ole kokku
kasvanud linnaga kuid seal elavad inimesed õpivad ja/või töötavad linnas. Selles
mõttes on nende olukord väga sarnane eeslinnade olukorraga – nad kuuluvad
funktsionaalselt linna külge, kuigi on administratiivselt sõltumatud.
Suur-Pärnu piiritlemine.
Suur-Pärnu on tihehoonestusala ja elanikkonna tihedus selles piirkonnas on suurem
kui mujal maakonnas. Tavaliselt mõõdistatakse tihedus kui elanike arv/ruutmeetri
kohta. Võttes aluseks elanikkonna tihedus 01.01.1999, hõlmab Suur-Pärnu piirkond
Pärnu linna, Papsaare küla, Sauga aleviku, Sindi linna ja Paikuse alevikku.
Pärnu linna elanikkonna areng 1825-1999.
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Suur-Pärnu linna areng oma topograafilistes piirides on järgmine (vt. allpool esitatud
tabel):
Elanike arv Suur-Pärnu piirkonnas
Pärnu
Papsaare
Sauga
Tammiste
Sindi
Paikuse
Kokku
aasta
linn
küla
alevik
küla
linn
alevik
1825
4 087
4 087
1867
9 298
9 298
1887
12 966
12 966
1897
12 842
12 842
1902
16 258
16 258
1913
22 280
22 280
1922
18 499
1 607
18 499
1924
20 693
20 693
1928
21 571
21 571
1934
20 334
1 854
20 334
1941
22 030
1 985
22 030
1959
36 067
157
87
3 083
39 394
1965
40 846
40 846
1969
43 038
3 482
46 520
1970
46 282
287
276
75
3 906
50 826
1974
49 258
4 371
53 629
1979
49 623
355
873
74
4 428
55 353
1989
52 389
471
1 170
76
4 548
1 837
60 491
1994
51 963
429
1 120
88
4 214
1 945
59 759
1996
51 470
448
1 143
89
4 196
1 915
59 261
1997
51 807
440
1 138
103
4 197
2 075
59 760
1998
51 927
476
1 137
144
4 277
2 038
59 999
1999
51 357
490
1 145
190
4 311
2 033
59 546
Allikad:Pärnumaa (1930), Eesti Nõukogude Entsüklopeedia (Tallinn 1974), ESA (1989-99)

Tabelist selgub, et nii Papsaare küla kui ka Sauga alevik hakkasid kasvama alles
pärast 1970. aastat, Tammiste küla pärast 1996. aastat. Sindi linn oli kunagi iseseisev
tööstuslinn, aga hiljem toimus integreerumine Suur-Pärnusse. Tabelist on ka näha, et
1989. aastast 1994. aastani langes Suur-Pärnu elanike arv, kusjuures mitte ainult
“südalinnas” vaid ka eeslinnades. Pärnu linn jõudis oma elanike arvu madalemale
tasemele 1996, aga 1996. aastast 1998. aastani on elanike arv uuesti kasvanud. 1999.
aasta alguses oli Suur-Pärnu elanike arv peaaegu 60 000 inimest.
Elanikkonna arvu muutumine Pärnu linna lähiümbruses peegeldab, et selles
piirkonnas toimub pendelmigratsioon, s.t. töötajad elavad ühes linnas või vallas, aga
töötavad teises. Pendelmigratsioon hakkas kasvama esialgu Pärnu linna ümbruses
pärast 1979. aastat ja pärast 1979. aastat suundus linnast kaugemale. 1996.a oli
uuritud sisependelmigratsiooni suurust ja töötajate elukohti väljaspool Pärnu linna.
Uuringust selgus, et Pärnu linnas asuvad töökohad on muutunud tõmbekeskuseks
mitte ainult naabervaldade, vaid terve Pärnu maakonna jaoks.
4.1.2.5. Naaberomavalitsuste planeeringud
Naaberomavalitsuste koostöö strateegilise arengu valdkonnas on vajalik järgmistel
põhjustel:
• Suur-Pärnu piirkond tervikuna on suurema arengupotentsiaaliga kui Pärnu linn
üksinda nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
• igasugune positiivne areng Suur-Pärnu piirkonnas võib tuua kaasa positiivse
mõju ka naabritele, näiteks võib uus ettevõtlus pakkuda tööd ka
naabervaldades elavatele inimestele;
• ühisinvesteeringud on säästlikumad ja otstarbekamad kui erinevad lahendused
erinevates linnades ja valdades;
• koostöö on eeltingimus omavaheliste konfliktide vältimiseks;
• koostöö võimaldab spetsialiseerumist, et iga piirkond (linn, vald) arendab oma
tugevaid külgi;
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koostöö võimaldab luua Suur-Pärnu piirkonna, kus kaug-eeslinnade inimeste
arvu suurus ja teenindustase on samal tasemel kui Pärnu linna
elamupiirkondades ning moodustab funktsionaalse terviku;
tasakaalustatud areng on eeltingimus selleks, et vältida maa-alade
ülekoormatust ja suurte sotsiaalsete probleemidega elupaikade teket, samuti
muinsuskaitse ja looduskaitse väärtustega piirkondade hävitamist
arengupotentsiaaliga alade puudumise tõttu linna praegusel haldusalal. Samuti
võivad kaug-eeslinnad töötada ka neid ümbritsevate põllu- ja
metsamajandusalade piirkondlike keskustena.

Pärnu linna üldplaneeringu eduka realiseerimise võtmeks on seotus naabervaldade
vastavate planeeringutega. Alljärgnevalt tuuakse väljavõtted Audru, Sauga, Paikuse ja
Tahkuranna valdade ning Sindi linna üldplaneeringutest Pärnu linna puudutavas osas.
Audru valla üldplaneering (1996.a.) näeb ette:
• Pärnu sadama juurdesõidutee väljaehitamist;
• teetrassist Pärnu poole jääva ala väljaehitatud osa (olemasoleva tiheasustuse
osa) jätkab linnaliku eramajade piirkonna traditsiooni. Ala on sobilik
elamuehituse edasiseks arendamiseks;
• ala naabrusse, Pärnu lennuvälja takistustevaba ala sisse jääb Pärnu Ring;
• Valgeranna säilitamist puhkealana. Jalg- ja jalgrattateeühendus Pärnu linnaga;
• Kanaliseerimist: Audru reoveed tuleb tulevikus juhtida Pärnu linna
puhastusseadmetesse.
Pärnu üldplaneering näeb ette ringtee asukoha nii, et see langeb kokku lennuvälja
takistustevaba tsooniga nii, et see võimaldab Papsaare küla maksimaalset
väljaehitamist.
Sauga valla üldplaneering (1996.a.) näeb ette:
• Sauga aleviku laienemist ja kokku kasvamist Pärnu linna Vingiküla
linnaosaga;
• ettevõtlusala Pärnu lennuvälja ja ringtee vahel ;
• kaitsemetsa Tallinna maantee idaküljel;
• Rääma raba säilitamist rohelise alana;
• Tammiste piirkonna metsa säilitamist hoiumetsana;
Üldplaneeringus ei ole arvestatud Pärnu linna soovi suunata Pärnu ümbersõiduteed
(teine ringtee) Nurme teeni, kuigi see on ette nähtud Pärnu maakonna
üldplaneeringus.
Koostöös Sauga vallaga soovib Pärnu linn:
• ümber ehitada Tallinna maantee nii, et see võimaldab ohutut kergeliiklust
Sauga aleviku ja Pärnu linna vahel;
• Sauga aleviku ja Vingiküla linnaosa funktsionaalselt ühist teenindamist
kõikides valdkondades (teenindus, tehnovõrkude väljaehitamine jne.);
• Pärnu ümbersõidutee asukoht planeerida nii, et see võimaldab pääsu Sauga
alevikust Sindi linna ja Paikuse alevikuni ning sealt Pärnu sadamani Pärnu
linna läbimata.
Sindi linna üldplaneering (1998.a.) näeb ette:
• Sindi linna arendamist põhimõtteliselt iseseisva (Pärnu linnast eraldunud)
keskusena;
• Mõnedes valdkondades välja ehitada Pärnu linnaga ühised tehnovõrgud.
Koostöös Sindi linnaga soovib Pärnu linn:
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välja ehitada ühised tehnovõrgud.

Paikuse valla üldplaneering (1995.a.) näeb ette:
• Paikuse aleviku arengu iseseisva (linnast eraldunud)
tihehoonestuspiirkonnana;
• Jalgrattatee ühenduse Pärnu linnaga;
• puhkepiirkondi Reiu jõe ääres;
• Vaskrääma veehaarde säilitamise;
• Via Baltica - ümbersõidutee asukoha.
Koostöös Paikuse vallaga soovib Pärnu linn:
• viia ellu ülalpool nimetatud valla üldplaneeringu eesmärgid;
• välja ehitada ühised tehnovõrgud;
• rajada uus prügikäitluskeskus Paikuse vallas.
Tahkuranna valla üldplaneering (1997.a.) näeb ette:
• elamupiirkonna linnapiiril;
• jalgrattatee ühenduse Pärnu linnaga piki Riia maanteed ja läbi rannametsa;
• Reiu metsa säilitamist (osaliselt kaitsemetsana);
• iseseisva (linnast eraldunud) tihestusala Reiu-Uulu piirkonnas;
• rannaäärse puhkevööndi.
Koostöös Tahkuranna vallaga soovib Pärnu linn:
• ellu viia ülalpool nimetatud valla üldplaneeringu eesmärgid;
• välja ehitada ühised tehnovõrgud.
4.1.2.6. Pärnu linna arengukava
Üldplaneeringu koostamise aluseks on linna arengukava (Pärnu linna põhimäärus § 40
p. 2). 17. detsembril 1998.a. kinnitati Pärnu Linnavolikogu määrusega nr 35 “Pärnu
linna arengukava aastateks 1999-2005”. Pärnu linna arengukavasse viidi sisse
muudatused ja need kinnitati Pärnu Linnavolikogu määrusega nr 20 28. juunil 2001.a.
Kehtiv arengukava koosneb järgmistest osadest: tulevikuvisioon 2010. aastaks,
arenguprioriteedid ja arengueesmärgid 2005. aastani; maakasutuse üldpõhimõtted;
tegevuskava aastani 2005; investeeringute prioriteedid valdkondade kaupa aastateks
2002-2003 ja investeeringute prioriteedid aastaks 2002. Järgnevalt tutvustatakse
Pärnu tulevikuvisiooni ja arenguprioriteete ja maakasutuse üldpõhimõtteid.
Pärnu tulevikuvisioon 2010. aastaks
Pärnu on 2010.a. turvalise elukeskkonna, tasakaalustatud majanduse ja kaasaegse
infrastruktuuriga regioonikeskus, omanäoline ning aastaringselt atraktiivne
kuurortlinn.
Tulevikuvisiooni paremaks saavutamiseks kehtestatakse prioriteetsed arengusuunad
ehk arenguprioriteedid. Arengu-prioriteetide täitmiseks seatakse konkreetsed
arengueesmärgid, mille saavutamine koosneb süsteemsetest tegevustest ehk
tegevuskavast.
Pärnu arenguprioriteedid
Alljärgnevalt antakse ülevaade tähtsamatest arenguprioriteetidest keskendudes
planeerimistegevuse seisukohast olulisemale
Pärnu on inimväärse elukeskkonnaga ja sotsiaalselt turvaline linn
• on rakendunud haljastuskontseptsioon;
• on tagatud toimiv jäätmemajandus.
• on rakendunud päästeteenistuse süsteem.
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on loodud kaasaegne haridussüsteem konkurentsivõimelise alus-, põhi- ja
gümnaasiumihariduse ning huvi- ja täienduskoolituse andmiseks.
• on tagatud erinevate kultuuriliste teenuste ja sportimisvõimaluste
kättesaadavus;
• on tagatud kultuuri- ja spordielu säilimine ja ning areng linnaosade keskustes.
Linna arengukava ja üldplaneering peavad tagama linnaarendusliku kompleksse
tegevuse. Nende dokumentidega tuleb määratleda tingimuste ja toimingute terviklik
süsteem, mis kasutades Pärnus olevaid ressursse muudab selle linnaelanikele veelgi
paremaks ja turvalisemaks elukeskkonnaks.
Pärnu on kuurortlinn, Läänemere tunnustatud turismikeskus
Linna üldplaneeringuga ja ranna-alale tehtavate detailplaneeringutega tuleb tagada
kuurordi ja puhkeala laienemine, järgides väljakujunenud haljastuse ja hoonestuse
põhimõtteid.
Pärnu on soodsa ettevõtlus-keskkonnaga, aastaringset tööhõivet tagav linn
Linna üldplaneeringuga määratav maa sihtotstarve peab vastama tootmise ja äri
vajadustele tulevikus. Tootmises tuleb enam tähelepanu pöörata keskkonnakaitsele ja
säästliku arengu põhimõtetele.
•
•
•
•
•
•
•

Pärnu on Eesti oluline haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ja majanduskeskus
on loodud tingimused kõrghariduse andmiseks;
on loodud tingimused kaasaja vajadusi arvestava kutsehariduse andmiseks;
soodustada täienduskoolituse arengut.
on välja kujundatud regionaalne eriarstiabi keskus;
on loodud tingimused rahvusvahelise side- ja veosõlme arenguks.
Tähtis on rekonstrueerida linna läbiv VIA Baltica teelõik, välja arendada
Pärnu sadam ning ehitada sadamat ja VIA Balticat ühendav linna
ümbersõidutee. Transpordiskeem peab tagama tööstusrajoonide seosed
magistraalteede, sadama, lennuvälja ja raudteega nii, et need ei kulgeks läbi
elurajoonide. Transpordiskeem peab tagama linnakülalistele mugava ja lihtsa
sissesõidu. Linna suunduva ja linnast väljuva ning linnasisese
transpordiskeemi parandamiseks on tekkinud vajadus uue silla järele.
Perspektiivsed sildade asukohad nähakse ette üldplaneeringus.

Pärnu on kaasaegse sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga linn
Tehnilise infrastruktuuri renoveerimine ja väljaehitamine on lähiaastatel üheks linna
ees seisvaks põhiülesandeks. Trasside inventariseerimine ja peremehetuse
likvideerimine on selle eelduseks. Teede, tänavate, torus-tike ja elektriside süsteemide
korrastamise mahajäämuse likvideerimisel tuleb lähtuda komplekssuse põhimõttest –
samaaegselt
nii
remontida
kui
paigaldada
uued
maa-alused
insenerkommunikatsioonid ja tänavakate, et vältida korduvate tööde tegemist. Tuleb
jõuda olukorrani, kus trasside ja kommunikatsioonide omanik on kohustatud tagama
nende funktsioneerimise ja arengu.
Pärnu on ajaloolist omanäolisust säilitav ja eksponeeriv linn
• on arvele võetud ja säilitatakse arhitektuuriväärtused.
• on säilitatud, uuendatud ning laiendatud pargid ja puiesteed.
• on korrastatud Pärnu muul kui linna sümbol.
• on tagatud traditsioonilise ranna-ala säilimine.
• on loodud tingimused Pärnu jõe eksponeerimiseks.
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Linna üldplaneeringuga ja maakasutuse põhimõtetega tuleb määrata
linnaosade
funktsioonid
arvestades
välja-kujunenud
traditsioone.
Olulisemateks eesmärkideks on jõekallaste korrastamine ja läbipääsetavateks
muutmine, tootmise viimine selleks sobivatesse linnaosadesse, ranna-alale ja
kuurorditsoonile sobiva haljastuse ja hoonestatuse säilitamine ning uute
elamupiirkondade määramine.

Pärnu on Edela-Eesti halduskeskus
Soodustada riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide teket ja laienemist Pärnusse.
Pärnu on maakonnakeskus. Pärnus on vastavalt riiklikule halduskorraldusele olemas
mitmete riigivõimu struktuuride institutsioonid. Siin asuvad maakonnavalitsus,
korrakaitse ja kohtuvõimu struktuurid, päästeamet ning teised riigiasutused.
Maakasutuse üldpõhimõtted
• Parkide ja haljasalade pindala suurendamine Pärnu linnas kuni 35m2 elaniku
kohta
• Linnas konkreetsete kaitserežiimide ja piiride määramine looduskaitsealadele
• Linna väärtuslikumate piirkondade kindlaksmääramine, kus kõikide ehitiste
puhul peab toimuma avalik arhitektuurikonkurss
• Parkides ärimaana maksimaalselt 10% kasutamine
• Üldplaneeringus 60-70 ha suuruse ala leidmine elamumaaks
• Riigilt linnale maade taotlemine uuteks elamuehituspiirkondadeks maade
taotlemine
• Uute elamukruntide planeerimisel elamukrundi optimaalseks suuruseks 900
m2 ja maksimaalseks suuruseks 1500 m2 kehtestamine
• Jõekallaste läbipääsetavaks muutmine
• Võimaluste leidmine jõe kallastelt tootmise üleviimiseks tööstuspiirkonda
• Riigilt vabade maade taotlemine jõeäärsete ettevõtete ümber-paigutamiseks
• Tööstuspiirkondadesse vähemalt 20% haljastuse, s.h. 60% kõrghaljastuse
planeerimine
• Jõe kallaste elamumaaks muutmine, arvestades jõeäärset vajalikku
ehituskeelutsooni
• Ranna ja jõgede kallaste ulatuse määratlemine. Ehituskeeluala kehtestamine
jõe kaldaulatuses, looduskaitse-aladele, sanitaarkaitsetsoonidesse.
• Ärikeskuste planeerimisel parklate ja haljasalade rajamise kohustusega
arvestamine
Linna üldkasutatav maa peab olema kõigile vabalt kasutatav

4.1.3. Pärnu arengu territoriaal-majanduslikud põhisuunad
Pärnu linna üldplaneeringu alustes esitatud tingimustest tulenevalt jagunevad
territoriaal-majandusliku arengu põhisuunad nelja valdkonda:
Pärnu kui rahvusvaheline side- ja veosõlm.
Valdkond hõlmab Pärnu asendit Läänemere piirkonnas, linna transpordisüsteemide
arengut ja nende tagamaid.
Pärnu on transpordisõlm, kus on võimalik kasutada nii maantee-, rongi-, laeva-, kui ka
lennutransporti. Pärnu asub mitmete rahvusvaheliste transpordikoridoride
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marsruutidel. Olulist rolli linna kui rahvusvahelise transpordisõlme arengus kannab
Via Balticaga seonduv. Maanteede võrguga haakub kaugbussiliinide võrk.
Pärnu asub mitmete rahvusvaheliste kaugbussiliinide ning riiklike ja maakondlike
kaugbussiliinide marsruutidel.
Pärnu kui turismikeskus ja kuurortlinn.
See valdkond hõlmab Pärnu asendit Läänemere piirkonnas, kuid samuti Pärnu rannaja kuurortpiirkonda, puhkeasutusi (sanatooriumid, hotellid, paadisadamad jms.).
Enam kui poolteise sajandi jooksul on Pärnu kujunenud rahvusvaheliselt tuntud
kuurordiks. Kuurordi kõrval on Pärnus olulisteks märksõnadeks saanud koolituse,
konverentside ja messide-näitustega seotud turism. Tänu soodsale asukohale ning
aktiivsele koostööle Põhja-Euroopa linnadega ning Balti mere linnade ühendusega
(UBC) kui ka Hansalinnade liikumisega on Pärnust kujunemas rahvusvaheliste
kohtumiste ja läbirääkimiste keskus. Eesmärgiks on luua tingimused Pärnus
aastaringseks turismimajanduse toimimiseks, arendades edasi ravi-, puhkuse-,
huviala-, konverentsi-, äri- ja koolitusturismi. Selleks on vaja luua efektiivselt toimiv
teabesüsteem ja mainekujundus, asutada Läänemeremaade turismiuuringute- ja
koolituskeskus, kujundada turismiasutuste võrk, laiendada rannapiirkonda ja viia see
rahvusvahelisele tasemele.
Omanäolisuse tunnusmärkideks on:
• vaimse pärandi säilitamine ja teadvustamine
• arhitektuuriväärtuste arvelevõtmine ja säilitamine
• parkide ja puiesteede säilitamine ja laiendamine
• Pärnu muuli kui linna sümboli korrastamine
• traditsioonilise ranna ala säilitamine ja laiendamine
• Pärnu jõe ja kallaste aktiivse kasutuse ja atraktiivsuse eksponeerimise
tingimuste loomine
Soodustavateks teguriteks sanatooriumide väljaehitamiseks on:
• hea geograafiline asukoht Pärnu lahe kaldal
• varustatus looduslike ravifaktoritega
• hea joogivesi, sanitaar-hügieenilised tingimused, meeldiv mikrokliima ja
puhas rannaliiv,
• piisavalt suured rannapargid
• atraktiivne tagamaa
• head ajaloolised traditsioonid ja tuntus rahvusvahelises plaanis
Pärnu arengus nähakse eelkõige just ravikuurordi arengut, kusjuures püütakse
säilitada Pärnu omapära. On soov anda suund aastaringsele tegevusele ning parandada
hotellide ja majutuspindade kvaliteeti. Ehitatakse välja täiendavaid majutuskohti
erasektoris, samuti lõbustusasutusi. Rõhku pannakse ka teenustebaasi parandamisele,
sh toitlustamisele.
Arvestades kuurordipiirkonna ajaloolise arenguga ning suure linnaruumilise
väärtusega on käesolevas üldplaneeringus asetatud rõhk rannapiirkonna säilitamisele
koos vähese uusehituse ja olemasolevate asutuste arengpotentsiaali maksimaalse
ärakasutamisega. Aktiivsemale puhke- ja meelelahutuskeskusele orienteeritud
ulatuslikumat uusehitust on ette nähtud rannapiirkonda alates Kuuse tänava sihist
Raeküla poole
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Pärnu kui haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ja majanduskeskus ning Edela-Eesti
halduskeskus.
See valdkond hõlmab nõudeid ja soovitusi üleriigiliste ja maakondlike asutuste
paigutamisel Pärnu linna või lähiümbrusesse. Pärnu linnas kui maakonna
teeninduskeskuses ja regionaalkeskuses paiknevad ülikooli kolledžid, linna ja
maakonna muuseum, kaasaegse kunsti muuseum, keskraamatukogu, haigla, teater,
kergejõustikustaadion jne.
Pärnu kui Edela-Eesti halduskeskus hõlmab: Pärnu Politseiprefektuuri, Pärnu
Piirivalvepiirkonda, Pärnumaa
Päästeteenistuse Keskkommandot, Pärnu
Vetelpäästejaama, Edela tolliinspektuuri; Pärnu Maakohut.
Pärnu kui territoriaalselt laienev linn.
See valdkond hõlmab Pärnu linna ja satelliitlinnade territoriaalset laienemist ka
väljaspool linna administratiivset piiri (nn. Suur-Pärnu), kaasa arvatud
elamupiirkonnad ja nende teenindusstruktuur, ettevõtluspiirkonnad ja tänavavõrk,
puhkepiirkonnad ja kaitsealused alad.
Pärnu linna side ümbruskonna valdadega on mitmekülgne:
• Pärnu linna ja ümbrusvaldadel asuvad tihehoonestusalad on osaliselt kokku
kasvanud (Papsaare küla Audru vallas, Sauga alevik Sauga vallas,
elamukvartal Reiu administratiivpiirkonnas Tahkuranna vallas);
• Toimub igapäevane, suhteliselt suur pendelmigratsioon linna ja
ümbrusvaldade vahel;
• Ümbrusvaldadel asuvad ettevõtted kasutavad Pärnu sadamat ja Pärnu linna
läbivaid tänavaid transpordi korraldamiseks;
• Pärnu linna kaugpuhkepiirkonnad asuvad ümbrusvaldade territooriumidel
(Valgerand Audru vallas, Sauga jõe-äärsed suvilad ja Tammiste suvilad ning
Rääma raba Sauga vallas, Reiu mets ja Reiu rannapiirkond Tahkuranna
vallas);
• Pärnu peamine veehaare (Vaskrääma) asub Paikuse vallas;
• Bussiliinid ühendavad Pärnu linna Sauga ja Paikuse alevikega ning Sindi
linnaga.
Pärnu tiheasustusala piiriks on linna administratiivpiir. Pärnu linna üldplaneering teeb
ettepaneku linnapiiri korrigeerimiseks arvestades linnaäärseid tiheasustusalasid. Vt.
kaart "Linnapiiri korrigeerimise ettepanek"

4.1.4. Pärnu linna üldplaneeringu lähteülesanne
Pärnu linna üldplaneeringu lähteülesanne on kinnitatud Pärnu Linnavolikogu
määrusega nr 10 20.aprillist 1995. Üldplaneeringu lähteülesanne on toodud lisas nr 2.
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Kestva ja säästva arengu tingimused

Territoriaal-majandusliku arengu kavandamise eesmärgiks peab olema inimese
elukeskkonna kvaliteedi tõstmine samaaegselt looduskeskkonna tasakaalu
säilitamisega, pidades silmas säästva arengu põhimõtteid.
Säästva arengu seadus sätestab, et riigi, maakondade, valdade ja linnade arengukavad,
oluliste eluvaldkondade riiklikud programmid ja enam ohustatud piirkondade
arengukavad peavad lähtuma säästva arengu seadusest. Säästev areng on võimalik,
kui omandatakse kõikehõlmav mõtteviis säästva arengutee valiku keerukate tegurite
ja asjaolude arvestamisel ning otsuste langetamine võimalikult sellel haldustasandil,
kus see tõotab parimat tulemust. Oluline on ka jagatud (valitsus ja riigiasutused,
kohalikud omavalitused, ettevõtted, organisatsioonid, inimesed) vastutus mitmekesise
ja elujõulise majanduse olemasolu ja toimimise eest, igale inimesele rakendus- ja
töövõimalusi pakkuva hariduse saamise võimaluste eest.
Üldplaneeringu põhimõtted lähtudes Eesti keskkonnastrateegiast (12.03.1997.a):
1. keskkonnateadlikkuse ja keskkonnahoidliku tarbimise edendamine;
2. keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamine;
3. energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamine;
4. õhukvaliteedi parandamine, sealhulgas sõidukigaasiheite vähendamine;
5. jäätmekäitluse arendamine, jäätmete tekke vähendamine ja taaskasutuse
stimuleerimine;
6. jääkreostuse likvideerimine;
7. põhjavee säästev kasutamine ja kaitse;
8. pinnaveekogude ja rannikumere kaitse ning veekogude ratsionaalne kasutamine;
9. maastike ja elustiku mitmekesisuse säilitamine;
10. tehiskeskkonna muutmine inimsõbralikumaks.
Rahvatervise seadus (14.06.1995 a.)
Seaduse eesmärk: inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine, tervise
edendamine, mis saavutatakse riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.
Elukeskkonna ja tervisekaitse põhinõuded:
1. Inimene ei tohi ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega või
elukeskkonna halvendamise kaudu.
2. Elanike poolt tarbitav joogivesi peab olema tervisele ohutu.
3. Ehitised, rajatised ja transpordivahendid peavad olema projekteeritud ja ehitatud
nii, et nende sihipärane kasutamine soodustaks tervise säilimist ning arvestaks
liikumispuudega inimeste vajadusi.
4. Õppe- ja töötingimused peavad olema tervisele kahjutud.
Peamine ülesanne: tervisele ohutu elukeskkonna loomine, mida saab teostada läbi
üldplaneeringu.
Pärnu linna keskkonna planeerimise üldpõhimõtted ja ülesanded lähtudes Säästva
arengu seadusest.
1. Tervisliku elukeskkonna planeerimine (puhas õhk, puhas vesi, reostumata
pinnas, korraldatud jäätmemajandus jne.)
2. Linna majanduse planeerimine keskkonda säästvas suunas, rahuldades praeguse
elanikkonna huve, kahjustamata järeltulevate põlvkondade huve.
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Tööstuse ja ettevõtluse planeerimisel keskkonna kahjustuste ennetamine ja
vältimine, pöörates tähelepanu põhjustele, kuna tagajärgede likvideerimine on
tunduvalt kallim.
Puhkevõimaluste loomine kasutamata mere rannaaladel ja jõe kallastel.
Kõigi linnaosade puhta joogiveega varustamine.

Ülesanded:
1. Planeerida tööstus ja ettevõtlus selleks ettenähtud rajooni (lennuvälja ääres),
samuti koondada laomajandus, kuna nad vajavad rasket transporti, millega
omakorda kaasneb müra, tolm, vibratsioon, heitgaasid, ohtlikud veosed.
2. Jõe kallastel asetsevale keskkonnavaenulikule tööstusele näha ette sihtotstarbe
muutus elamumaaks, linna haljasmaaks või keskkonda mittereostavaks
tootmiseks.
3. Keskkonda reostava tööstuse muutmine keskkonda mittereostavaks. Teostada läbi
uute planeeringute tingimuste seadmisega, asendades vanad tehnoloogiad,
materjalid jne. kaasaegsetega.
4. Ettevõtluses kasutatava toorme, vee ja energia koguste vähendamine, samuti
jäätmete vähendamine ja kogumise korraldamine.
5. Saasteainete emissiooni vähendamine.
6. Puhastusseadmete planeerimine.
7. Tööstuse ja militaarobjektide jääkreostuse likvideerimine (vanad bensiinijaamad,
masuudihoidlad, sõjaväe lennuvälja reostus).
8. Linna prügimäe sulgemine, prügimäe filtraatvete pinnasesse imbumise
lõpetamine, prügimäe katmine mullaga, haljastamine.
9. Kanalisatsioonivõrgu väljaarendamine.
10. Ühisvoolse kanalisatsiooni ühendamine Vana-Pärnu puhastusseadmetesse, jõkke
ja merre väljalaskude sulgemine.
11. Sadevete väljalaskudele planeerida puhastusseadmed, et loodusesse lastav
sadevesi vastaks kehtivatele keskkonnanormidele.
12. Tööstusalade heakord peab olema esteetiline.
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II PÄRNU LINNA ELUVALDKONDADE HETKEOLUKORD JA
ÜLDPLANEERINGU PÕHIMÕTTED
1. Elamumaa
Vastavalt 1998.a. andmetele on Pärnu linnas 4575 eluhoonet 18 443 korteriga. Linna
elamufondi kuuluvates elamutes oli 13 199 korterit. 1993. aastal alustatud
erastamisprotsess on tänaseks peaaegu lõppenud. Munitsipaalelamufondi ja erastatud
eluruumide haldamisega tegeleb Pärnus kolm linnale kuuluvat osaühingut. Hetkel
soovib linn nimetatud osaühingud osakapitali müügi teel erastada.
Pärnu linna elamualad võiks tinglikult jagada kolmeks osaks:
• Väikeelamualad (sh. aianduskooperatiivid ja suvilad)
• Korruselamualad
• Keskuselamualad ehk segafunktsiooniga elamualad
Pärnulastest umbes 70% elab hetkel korruselamutes ja 30% väikepereelamutes. Pärnu
LV Arenguameti poolt läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et umbes 20%
elanikkonnast oleks huvitatud elamispinna suurendamisest ja elamistingimuste
parandamisest. Seega soovib hinnanguliselt 50% elanikest elada väikepereelamutes ja
50% korruselamutes.
Elanike tihedus. Võttes aluseks suhteliselt homogeensed villapiirkonnad ja
kõrgelamupiirkonnad selgub, et Pärnu villapiirkondades elab keskmiselt 0.0035
inimest/m2 ja kõrgelamupiirkondades 0.025-0.033 inimest/m2 ehk villapiirkondades on
keskmiselt 285 m2 maad ja kõrgelamupiirkondades 30-40 m2 maad ühe inimese kohta.
Pärnu linna arengukava koostamise käigus koos käinud eluaseme töögrupp leidis, et
linna peamiseks ülesandeks elamuehituses on "Pärnu linna territooriumil
tasakaalustatud arengu kindlustamine elamuehituseks vajalike maa-alade planeerimise
ja ettevalmistamise kaudu."
Tänaseks erastatud eluasemefond saab olema peamiseks alussambaks eluasemevarule
Pärnu linnas. Kohaliku omavalitsuse omandisse jääb vaid sotsiaalsetest vajadustest
tingitud elamispind.
1.1.Väikeelamumaa
Hetkeolukord
Suurem osa Pärnu linna elupiirkondadest on hoonestatud pere- ehk väikeelamutega,
kokku umbes 520 ha ehk 85 % elamualadest ja üks neljandik kogu linna maa-alast.
Kui Eeslinnas, Ülejõe ja Vana-Pärnu piirkondades on enamus väikeelamutest
puitelamud, siis Rääma ja Raeküla piirkondades on enamus telliskivielamud.
Väikeelamupiirkonnad on üldiselt homogeensed, ülekaalukalt suur osa on 1-2
korrusega elamuid (sh. kasutatud katusekorrus) ning üldiselt tänava ääres paiknevaid
elamuid (0-20 m tänavapiirist). Üldiselt on igal krundil ainult üks elamu, kuid Eeslinna
piirkonnas võib leida ka õueelamuid. Kõrvalhooneid on palju ning mitmete
eesmärkidega: saun, kuur, garaaž jne. Kui suurem osa on individuaalelamud, mis
asuvad 5 meetrise või suurema vahekaugusega naaberkrundist, siis Raekülas on
suhteliselt suur osa väikeelamutest ridaelamud, eriti Raeküla idaosas. Üksikud
ridaelamuid leidub ka mujal (Karja, Mai, Papli ja Rohelisel tänaval). Hoonete seisund
ja tehniline teenindustase on erinevad, kuid siiski selgelt paranemas. Kui puitelamud
olid ehitatud vahemikul 1840-1940, siis pärast 1940 on elamud ehitatud peamiselt
silikaattellistest või väikeplokkidest. Enamus väikeelamualadest on 1990-1999 aastate
jooksul erastatud või tagastatud, piirkonniti on elamukrundid nii suured (üle 1200 m2),
et on võimalik hoonestuse tihendamine.
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Aianduskooperatiivid ja suvilapiirkonnad kuuluvad sihtotstarbeliselt väikeelamute
hulka, kuigi nende tegelik funktsioon on teine – puhkefunktsioon, vaba aja veetmine.
Pärnus asuvad aianduskooperatiivid/köögiviljamaad ja suvilad kolmes piirkonnas:
Vingikülas, Kirsi-Savi-Raba tänavate ja Ehitajate tee vahelises kvartalis Niidu
ettevõtluspiirkonnas ning Tammistes. Aianduskooperatiivid/köögiviljamaad on
reeglina rajatud elanike jaoks, kes elavad korterelamutes kompenseerimaks õueala
puudumist. Aianduskooperatiivid ning suvilad ei võimalda üldiselt aastaringset
elamist: puuduvad tehnovõrgud, hooned on väikesed (ühetoalised, alla 20 m2,
kergkonstruktsioonid jne.). Võimaldamaks suvilates aastaringset elamist on vajalikud
suured investeeringud - rajamist vajavad tehnovõrgud ja teed koos tänavavalgustusega.
Pärnu linnas on võetud suund aianduskooperatiivide ja suvilate erastamisele. Seega
saab arvestada linnas asuvaid aianduskooperatiive ja suvilaid elamureservmaadeks.
Põhimõtted
Pärnu rahvastikuprognoosi (K.Kandla, 1996) optimistliku variandi järgi kasvab Pärnu
elanike arv 2020. aastaks ligikaudu 3600 inimese võrra. Pärnu rahvaarv oli seisuga
01.01.1998.a. ESA andmetel 51 927. Peale rahva- ja eluruumide loenduse andmeid
elab seisuga 01.01.2001 Pärnu linnas 44 978 inimest. Keskmise väikeelamu krundi
suuruseks on 900 m². Keskmise pere suuruseks on 3 inimest, seega on ühe inimese
keskmiselt kohta 300 m² maad. Arvestatud on tänavate alust pinda 13%. Käesoleva
peatüki p.1 on toodud väikeelamutes ja korruselamutes elada soovivate inimeste suhe
50%/50%. Järelikult linnale on vajalik ~54 ha väikeelamumaa olemasolu, mida võib
arvestada maksimaalse elamumaa vajadusena. Osa sellest vajadusest võib täita
olemasolevate elamupiirkondade tihendamise näol. Eelkõige tuleks täis ehitada
olemasolevates rajoonides olevad tühjad alad, kus on välja ehitatud tehnovõrgud.
Ülevaade väikeelamu reservaladest (seisuga 01.04.2000.a)
Ala asukoht ja piiride kirjeldus
Ala ligikaudne suurus m2
Vingiküla (Vingiküla piirkonnas)
Kilgi-Lubja-Lille (Ülejõe piirkonnas)
Kaevu-Lille (Ülejõe piirkonnas)
Lille-Pirni-Kanepi-Lina (Rääma piirkonnas)
Lille-Tähe-Rohu-Pirni (Rääma piirkonnas)
Tähe-Rohu-Liblika-Ehitajate tee (Rääma piirkonnas)
Mai-Papiniidu pikendus (Mai piirkonnas)
Mai-Papiniidu-Raja pikendus (Mai piirkonnas)
Niidu-Oja piirkond (Niidu piirkonnas)
Rääma-Pärnu jõgi (Rääma ja Ülejõe piirkonnas)
A.H.Tammsaare pst.-Side (Eeslinna piirkond)
KOKKU

70 000
103 000
60 000
18 000
16 000
23 000
38 000
70 000
125 000
25 000
24 000
572 000

Perspektiivsete väikeelamupiirkondadena Suur-Pärnus võivad olla Nurme-Haapsalu
mnt-ringtee vahelisel alal ja Papsaare tee-heitveepuhastusjaama vahelisel alal
suurusega umbes 25 ha.
Üldplaneeringus näha ette minimaalseks väikeelamute krundi suuruseks 600 m2 ja
maksimaalseks suuruseks 1500 m2. Ehitusalune pind peab olenevalt krundi suurusest
olema 20-45%. Parkimisvajadus tuleb lahendada oma krundi piires.
Väikeelamupiirkonnad on kantud kaardile "Maakasutuse plaan"
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1.2.Korruselamumaa
Hetkeolukord
Korruselamualad moodustavad 14 % linna elamualadest ja 4 % kogu linna maa-alast.
Korruselamud on kontsentreerunud järgmistesse piirkondadesse:
• Kesklinna linnaosas: Pikk ja Nikolai tänavate ääres
• Eeslinna linnaosas: A.H.Tammsaare puiestee, Kasarmu ja Kastani tänavate
ääres
• Mai linnaosas: terve linnaosa
• Ülejõe linnaosas: Uus-Sauga, J.V.Jannseni, Rääma, Kaevu, Kirsi, Oja,
Hariduse ja Rohelise tänavate ning Tallinna maantee ääres
• Rääma-Niidu linnaosas: Oja ja Rohu tänavate ääres
Kokku on linnas umbes 95 ha korruselamumaad.
Enamus eelpool nimetatud korruselamu-piirkondadest on juba välja ehitatud.
Tinglikult on vabad reservalad olemas Mai, Uus-Sauga ja Rääma-Niidu piirkondades.
Üldiselt moodustavad korruselamualad elamupiirkondades väiksem osa, ainult Mai
linnaosas on korruselamud domineerivad. Suurem osa korruselamutest on 4- või 5korruselised tüüp paneelelamud (nt. seeria 1-317, 1-318), mis olid ehitatud aastatel
1958-1988. Korruselamukvartalite planeerimises arvestati suurettevõtete asukohaga
nii, et töötajad võiksid elada oma töökoha lähedal, kuid hiljem muutus linna
planeerimise põhimõte ning oli ette nähtud ettevõtete väljaviimine
elamupiirkondadest. Väljaviimise protsess toimub tänase päevani. Hooned olid rajatud
süsteemselt ning arvestati haljasalade vajadustega. Korruselamupiirkondade
projektides ja detailplaneeringutes oli ette nähtud ja osaliselt ka ehitatud igale
elamupiirkonnale teenindavad garaažiühistud. Hoonete praegune tehniline olukord on
rahuldav, kuid siiski on vajalikud investeeringud ning hooldustööd hoonete
lagunemise vältimiseks ja soojustamiseks. Ümbritsevad alad on tihti hooldamata ning
nende hooldamine võiks oluliselt tõsta korruselamute atraktiivsust. Selleks on maa
korruselamupiirkonnas viimastel aastatel erastatud – see võimaldab laenude võtmist
hoonete hooldus- ja remonttööde teostamiseks.
Keskuselamualad on alad, kus samas hoones on nii elamu- kui ka ärifunktsioon. See
on domineeriv kombinatsioon Kesklinnas ja Riia maantee ääres. Keskuselamualasid
on Pärnus alla 5 ha – maa-alalt väikese, aga asukoha seisukohalt suure tähtsusega.
Tavaliselt on esimene korrus ärifunktsiooniga, ülemised korrused elamufunktsiooniga.
Vastavalt p.1.1. toodud rahvastikuprognoosiandmetele ja p.1 toodud keskmisele maa
suurusele ühe elaniku kohta korruselamutes ja mõningale suuremale maa vajadusele
(ca 50 m2 ühe elaniku kohta), on vaja korruselamumaad ~9 ha.
Ülevaade elamureservaladest (seisuga 01.04.2000.a)
Ala asukoht ja piiride kirjeldus

Ala ligikaudne suurus m2

Lille-Rõugu-vana linnapiir (Sauga piirkonnas)
Uus-Sauga vana linnapiir (Sauga piirkonnas)
Lille-Tähe-Rohu-Pirni (Rääma piirkonnas)
Tähe-Rohu-Liblika-Ehitajate tee (Rääma piirkonnas)
Niidu-Oja piirkond (Niidu piirkonnas)
KOKKU

41 000
42 000
7 000
11 000
25 000
116 000

Perspektiivselt saab kasutada korruselamumaana Uus-Sauga-Laeva-Vana-Sauga linnapiir asuvat maa-ala suurusega umbes 9 ha.
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Korruselamumaa planeerimisel tuleks võimalusel arvestada korruselamute krundi
suuruseks korruste põrandapind + ehitusalune pind ning planeerida haljastusala
vähemalt sama suurusega kui põrandapinna suurus.
Korruselamumaa alad on kantud kaardile "Maakasutuse plaan"
1.3.Elamualade teenindus
Iga elamupiirkond peab rahuldama seal elavate elanike puhkevajadused ning
igapäevased vajadused teeninduse ja kaubanduse valdkonnas. Sellepärast on vajalik, et
elanike arv igas linnaosas oleks nii suur, et oleks majanduslikult põhjendatud
ühiskondlike teenindus- ja kaubanduskeskuste teke. Optimaalne elanike arv võiks
selleks olla 4.000-10.000 inimest. Samal ajal ei tohi linnaosade pindala olla nii suur, et
vahemaa kodust teeninduskeskusesse oleks liiga pikk. Suure linnaosa puhul on vajalik
teeninduskeskuste dubleerimine. Kui elanike arv on liiga väike elanike teeninduse
vajadusteks, siis võivad kaks linnaosa kasutada sama teeninduskeskust. Lähtudes
eelpool toodust ei ole soovitav rajada elamualad asumitena mis ei ole orgaaniliselt
seotud linna suurte elamupiirkondadega ning mille elanikele ei ole võimalik tagada
ühiskondlikku ja ärilist teenindust.
Igas linnaosas peavad olema:
• vähemalt põhikool (soovitavalt ka gümnaasium),
• spordiväljak (soovitavalt staadion),
• lasteaed
• kohalik raamatukogu/kultuurikeskus (näituseruum, kontserdisaal, kino),
• perearsti vastuvõtupunkt koos apteegiga
• postkontor
• kaubanduskeskus
• puhkealad, laste mänguväljakud
Teenindus- ja kaubanduskeskused peavad asetsema nii, et nende teenindusraadius
hõlmab vähemalt 75 protsenti elanikest. Samuti on vajalik ohutute jalgteede
olemasolu. Mugavaks ja ohutuks pääsemiseks elamupiirkondadest kesklinna ja
teistesse linnaosadesse tuleb välja arendada jalgrattateede võrk.
Üldplaneeringu koostamisel on aluseks võetud teenindustase alljärgnevalt:
Praegune
teeninduse
Teised eesmärgid
protsent
(kohta/last)
0.38
Lasterühmade arv: mitte üle 6
Lasterühmade suurus: 20 last (1723)
Vajadusel vene- või erirühmad
Klasside arv: 2/vanuserühma kohta
Klasside suurus: 25 õpilast (20-30)
Vajadusel venekeelsed klassid
Klasside arv: 2/vanuserühma kohta
Klasside suurus: 25 õpilast (20-30)
Vajadusel venekeelsed klassid

Lasteaed

300 m

Soovitav
teeninduse
protsent
(kohta/last)
0.75

Põhikool

500 m/750 m*

1.00

750 m

0.50

500 m
500 m/750 m
500 m/750 m

0.50
-

-

500 m/750 m
750 m

-

-

Teeninduse liik

Gümnaasium

Kutsekool vms.
Kaubanduskeskus
Spordiväljak (staadion)
Perearsti
vastuvõtupunkt
Apteek
Side- ja postkontor

Arvestatav
teenindusraadius

*500 m Kesklinna, Eeslinna, Mai ja Ülejõe piirkondades, 750 m teistes piirkondades
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2. ÄRIMAA
Ärimaa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja
nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Jae- ja hulgikaubandusettevõtete maa
• Toitlustusettevõtete maa
• Majutusettevõtete ja sanatooriumide maa
• Bensiinijaamade maa
• Laomajandusettevõtete maa
• Teenindusettevõtete maa
• Sideasutuste maa
• Kontorite ja büroode maa
• Massikommunikatsioonide maa
Hetkeolukord
Jaekaubandusega tegelevaid ettevõtteid on hetkel Pärnu linnas registreeritud 470
ligikaudselt 2100 töötajaga. Kõige suurem osa jaekaubandusettevõtetest on
koondunud Kesklinna ja Eeslinna piirkonna, moodustades umbes kolmandiku
jaemüügi ettevõtete üldarvust. Suur osa ettevõtetest asub ka Ülejõe ja Rääma
piirkonnas. Enamik jaemüügiga tegelevatest firmadest tegeleb jaemüügiga
spetsialiseerimata kauplustes. Piirkondlike kaubanduskeskustena on seni välja
kujunenud:
• Eeslinnas: Lepa kaubamaja, Tiina kauplus;
• Mais: Mai tn SPAR, W-Market, Mai Turg;
• Ülejõel: Härma kaubahoov, Silla kauplus;
• Räämal: Oja tn SPAR
Kuna nende võimalikud teeninduspiirkonnad on kuni 500 m, siis on ilmselt mitmed
võimalused kaubandusvõrku täiendada.
Hulgimüügi ja vahenduskaubandusega tegelevaid ettevõtteid (v.a. mootorsõidukite ja
mootorrataste müük) on hetkel Pärnu linnas umbes 300. Kolmandik
hulgikaubandusest on kontsentreerunud Eeslinna ja Kesklinna piirkonda ning samuti
kolmandik Ülejõe ja Rääma piirkonda. Jätkub tendents kaubandusettevõtete
koondumisest Papiniidu piirkonda.
Toitlustusettevõtted on eelkõige kontsentreerunud Kesklinna ja Eeslinna ning
Rannarajooni piirkonda, kus on kõige aktiivsem rahva liikumispiirkond. Elavnenud
on toitlustuskohtade rajamine ka magistraalteede äärde ja linna piirile. Hetkel on
Pärnus ligikaudu 100 toitlustusettevõtet.
Majutusettevõtted. Pärnu LV-s läbi viidava iga-aastase uurimuse "Suvekülaliste
küsitlus" andmetel külastab igal suvel Pärnut 200 000 - 300 000 suvekülalist.
Suvekülaliste arvust moodustavad 30 - 40% väliskülalised.
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Külaliste soolis-vanuseline struktuur
Vanus

0-30-aastased
31-59-aastased
60 ja vanemad

1999
37%
46%
17%

Välismaalased
2000
2001
19%
36%
67%
52%
14%
12%

1999
50%
42%
8%

Eestlased
2000
55%
39%
6%

2001
55%
39%
6%

1999
37%
63%

Eestlased
2000
51%
49%

2001
45%
55%

Sugu

Mehed
Naised

Välismaalased
1999
2000
2001
38%
48%
68%
62%
52%
32%

Ööbimiskoht

Ei ööbi, läbisõidul
Taastusravikeskus
Majutusettevõte
Sugulaste, tuttavate juures
Üüritud pind (korter, maja osa)
Muu

Kõik
Eestlased Välismaalased
suvekülalised
21%
29%
7%
12%
4%
28%
21%
6%
51%
32%
44%
7%
10%
13%
4%
4%
4%
3%

Muude ööbimiskohtadena nimetati telki, autot, kooli, oma korterit või suvilat.
Pärnu linna hotellides on käesoleval ajal 1000 voodikohta, muudes majutusasutustes
600 voodikohta. Majutusasutused on koondunud eelkõige Kesklinna ja Rannarajooni
piirkonda - puhkekuurordi piirkonda.
Taastusravikeskusi on Pärnu linnas hetkel 5, neist suuremad Tervis AS ja
Taastusravikeskus Estonia AS. Sanatooriumides on 950 voodikohta, kuid
Taastusravikeskus Estonia AS ehitab juurde uut elukorpust. Sanatooriumid asuvad
ravikuurorditsoonis.
Bensiinijaamade maa. Mootorsõidukite ja mootorrataste müük, hooldus ja remont,
bensiini ja kütteainete jaemüügiga tegelevaid firmasid on Pärnus 75, neist kütteainete
müügiga tegeleb 15. Siin on arvestatud Pärnu linnas registreeritud ettevõtteid, üleeestilised bensiini jaemüügivõrgud on registreeritud mujal. Praegused bensiinijaamad
asuvad peamiselt linna läbisõiduteede (Tallinna maantee – Ehitajate tee – Papiniidu
tänav – Riia maantee - Noorte väljak) ääres, väikesemas ulatuses ka mujal (Pärnu
sadam, Kesklinnas, Mai piirkonnas).
Laomajandusega tegelevate ettevõtete arv on Pärnus küllalt väike - umbes 10 firmat
on nimetatud tegevusalal registreeritud. Ladude maa-ala on praegu kasutusel RabaSavi tänavate piirkonnas, Paide maanteel ja Papiniidu äripiirkonnas. Laomajanduse
kontsentratsioon hetkel toimub just Papiniidu piirkonda. Arvestades Pärnu kui
logistikakeskuse arengut, oleks üks võimalikke laomajanduse territooriume endine
lennuvälja maa-ala.
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Teenindusettevõtted
asuvad
Kesklinna
piirkonnas
ja
elamurajoonides
kaubanduskeskuste juures. Finantsvahendusega tegelevaid ettevõtteid on Pärnus 15,
kinnisvara-, üürimis- ja äriteenindusega tegelevaid ettevõtteid 350, muude riigi-,
sotsiaal- ja isikuteenindusega tegelevaid ettevõtteid 40, mootorsõidukite remondi ja
teenindusega tegelevaid ettevõtteid 45.
Kontori- ja büroopinnad asuvad samuti eeskätt Kesklinna piirkonnas.
Post- ja elektersidega tegelevaid firmasid on Pärnus ligikaudu kümmekond, nendest
pooled osutavad kaabeltelevisiooni teenust.
Põhimõtted
Ärimaa määramisel Pärnu linna üldplaneeringu koostamisel on järgmised eesmärgid:
• Luua kesklinnale alternatiivseid kaubandus- ja teeninduskeskusi
elamupiirkondadesse, millega kaasneb ka liikluskoormuste hajutamine
kesklinna piirkonnast
• ebasobivatel aladel tootmisfunktsioon asendada ärifunktsiooniga
• ranna-ala arvestamine potentsiaalse puhkemajanduspiirkonnana ning
puhketsooni laiendamine kuni Raja tn pikenduseni
• bensiinijaamade, kui täiendavaid keskkonna tingimusi nõudvate ning ohtlike
veostega seotud äriobjektide võimalike asukohtade määramine.
Ärimaa võiks tinglikult jagada kuueks osaks arvestades nende erinevate tingimustega
asukohavaliku, teeninduspiirkonna ja parkimisvajaduste suhtes:
• Kesklinnas asuvad kaubandus- ja teeninduskeskused ning büroopinnad, mille
ülesandeks on ülelinnaliste äriettevõtete laienemisvõimaluste tagamine;
• piirkondlikud kauplused ja/või kaubanduskeskused, mille ülesandeks on
elanike vajaduste rahuldamine esmatarbekaupade osas;
• teenindusettevõtted ja büroopinnad,
• bensiinijaamad ja autoteenindusettevõtted,
• hulgimüük ja laomajandus
• väike-äriettevõtted elamupiirkondades
Kesklinnas on suhteliselt suured vabad alad (endine raudteejaam, Riia maantee ja
Pärnu jõe vahelisel alal kuni Vingi tänavani), mis sobivad äri-, kaubandus ja
ühiskondlike hoonete rajamiseks. Üldplaneeringu eesmärgiks on arendada kesklinn
ülelinnalise tähtsusega äri-, teenindus- ja kaubandusettevõtete ning kultuuriasutuste
piirkonnaks.
Piirkondlike kaubanduskeskuste võimalikud asukohad nähakse üldplaneeringus ette
järgmistes piirkondades:
• Riia mnt - Saare tn – Nõmme tn. - Merimetsa tn - kvartalis
Kaubanduskeskuse tagamaaks on Raeküla linnaosa ja osa Mai elamupiirkonnast.
• Haapsalu maanteel linnapiiril
Kaubanduskeskus funktsioneeriks kui kohalik kaubanduskeskus Vana-Pärnu
ja Pappsaare küla elanikele ning oleks oluline kaubanduskeskus Audru vallale
ning teenindaks mööda Haapsalu maanteed linnast väljasõitjaid.
• Vana-Pärnu Siimu silla piirkonnas Pärnu jõe kaldal
Äri- ja kaubanduskeskus koos toitlustusettevõtetega tekitab tõmbekeskuse
ning vähendab Siimu silla koormust.
• Ehitajate tee - Niidu tn ristmikul
Planeeritav kaubanduskeskus on seotud perspektiivse elamupiirkonna
väljaehitamise ning haigla rajamisega antud piirkonda.
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•

A.H.Tammsaare pst pikenduse ja Riia mnt ristmikul
Kaubanduskeskuse rajamine Tammsaare pst – Riia mnt ristmikul toetab silla
ehituse ideed antud piirkonda
• Sauga korruselamupiirkonnas Rahu tn - Laeva tn - Vahe tn - Kitse tn
vahelisele alale
Kaubanduskeskus funktsioneeriks kui kohalik kaubanduskeskus Sauga
korruselamupiirkonna ja Vana-Sauga elanikele
• Lille tn - Kirsi tn ristmikul
Kaubanduskeskus funktsioneeriks kui kohalik kaubandus- ja teeninduskeskus
Raba tn - Ilvese tn - Kaevu tn - Ehitajate tee vahelise kvartali elanikele
Pärnu linna üldplaneeringuga nähakse ette neli suuremat äri – ja
laomajandusfunktsiooniga ala:
• Papiniidu
Papiniidu piirkond on juba välja kujunenud äri- ja laomajanduse piirkond.
Antud piirkonnas asendatakse võimalusel tootmismaa ärimaaga ning jõeäärsed
alad muudetakse üldkasutatavaks. On kujunemas linna üheks tõmbekeskuseks.
• Sauga jõe ja Vana-Sauga tn vaheline ala
Sauga jõe ja Vana-Sauga tn vahelisel alal asendatakse tootmisfunktsioon ärija laomajandusefunktsiooniga või jätkatakse keskkonda mittereostava
kaasaegsel tehnoloogial põhineva sanitaarkaitsetsoonita tootmisega.
• Ehitajate tee – Tallinna mnt piirkond - Savi tn piirkond
Lisaks olemasolevale tootmismaa funktsioonile lisada ärimaa funktsioon.
Perspektiivne laomajanduse ja raskeveokite teenindusega tegelevate ettevõtete
ala seoses Via Baltica magistraali lähedusega.
• Haapsalu mnt ja Tallinna mnt vahelise ümbersõidutee äärne piirkond
Arvestades tee jätkamist kaubasadamatesse ja võimalikku logistikakeskuse
kujunemist nimetatud tee äärde on tegemist perspektiivse laomajanduse alaga.
Planeeringus nähakse ette jõe kallastel võimalik tootmise asendamine
ärifunktsiooniga. Olemasolevatel tootmisettevõtetel puudub võimalus laiendamiseks.
Ettevõtte tegevuse lõppemisel mitte enam lubada tootmisfunktsiooniga tegevuse
jätkamine jõeäärsetes piirkondades. Eesmärgiks on reostuse vähendamine ning jõe
kallaste muutmine üldkasutatavaks. Planeeringu kohaselt jääks segafunktsiooniga
aladeks:
• J.V.Jannseni tn. ja Pärnu jõe vaheline ala (äri- ja sadamafunktsioon).
• Suur-Jõe tn. ja Pärnu jõe vaheline ala (tootmis-, äri- ja elamuala).
Pärnu linna üldplaneeringuga ette nähtud võimalike bensiinijaamade asukohtade
määramisel on kriteeriumiks loetud asumist transpordi sõlmpunktides suure liiklusega
tänavate ääres väljaspool elamurajooni. Planeeringuga pakutakse välja järgmised
asukohad:
• Ehitajate tee ja Niidu tn ristmiku piirkonnas
Parandab teenindust, asub Via Baltica trassi ääres
• Haapsalu maanteel linnapiiril
Oluline linnast väljuvale ja saabuvale transpordile
• Tammsaare pst ja Riia mnt ristmiku piirkonnas
Muutub oluliseks kui rajatakse sild Niidu tn piirkonda.
• Riia mnt - Vanapargi tn - Pika tn ristmikul
Oluline teede ristumiskoht kesklinna piirkonnas, liikluskorralduslikult soodne
koht konteinertankla rajamisseks
Elamupiirkondades arvestatakse kõrvalsihtotstarbena ärimaa tingimusel, et on
võimalik rajada nõuetekohane parkimine oma krundi piirides, kuid kokku mitte
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vähem kui kaks parkimiskohta ning juhul, kui see ei too kaasa elukeskkonda
halvendavat müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni ega autoliiklust. Parkimiskohad on
kohustuslikud rajada väljapoole liiklusala.
Ärikeskuste ümbrused kujundada heakorrastatud haljasaladeks.
Ärimaa funktsiooniga alad on toodud kaardil "Maakasutuse plaan"

3. TOOTMISMAA
Tootmismaa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid
ja nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Tööstusettevõtete maa
• Elektrijaamade, alajaamade maa
• Katlamajade maa
• Ehitusettevõtete maa
• Autobaaside ja automajandite maa
• Sadamate maa
Hetkeolukord
Tööstusettevõtted
Olemasolevad suuremad tootmisettevõtete maa-alad asuvad hetkel Niidu
tööstuspiirkonnas (Ehitajate teest põhjapool asuvad alad), Rääma tn ja jõe vahelisel
alal, Suur-Jõe tn ja jõe vahelisel alal ja Raba tn ääres. Pärnu linna töötleva tööstuse
majandusharus on registreeritud umbes 220 ettevõtet. Töötlev tööstus on oluliseks
tööhõive allikaks Pärnu linnas - seal töötab ligi neljandik Pärnu töötajatest. Suuremad
tööandjad on Pärnu linnas Viisnurk AS, Maseko AS Pärnu Kalatööstus, Pärnu
Linavabrik. Põhilisteks tootmisharudeks on puidu- ja mööblitööstus,
toiduainetetööstus, tekstiil- ja tekstiilitööstus ning metallist toodete tootmine.
Elektrivarustus
Käesoleval alal on Pärnus olemas 251 kõrgepinge alajaama ja 192 km kõrgepinge
kaableid.
Soojusvarustus
Käesoleval ajal on linna hoonete soojusvarustus lahendatud erineval viisil:
kasutatakse kas ahjukütet, individuaalkatlamaju, elektrikütet, grupikatlamaju või
kaugküttevõrku. AS Pärnu EKE Projekt poolt 1997.a. teostatud uuringute alusel oli
linnas 43 katlamaja, mis olid registreeritud Tehnilise järelevalve inspektsioonis (kaart
"Soojusvarustus"). Nendest 4 on kaugküttevõrgu katlamajad (AS Ental, AS Viisnurk,
Pärnu ja Tervis katlamajad), ülejäänud on aga grupikatlamajad. Pärnus on käesoleval
ajal ca 56 km soojustrasse, millest eelisoleeritud torudega ca 8 km. Ülejäänud
soojustrassid lähiaastatel vajavad ilmselt väljavahetamist.
Ehitusettevõtted
Ehitusettevõtteid on Pärnu linnas registreeritud 140 ligikaudu 2000 töötajaga.
Suuremad ehitusettevõtted on Gustaf AS, Savi AS, Eston Ehitus AS, Pärnu REV AS,
Pärnu Teed AS. Ehitusettevõtted asetsevad linna territooriumil suhteliselt hajusalt,
kontsentratsiooni ühte piirkonda ei ole. Territooriumilt ei asu ehitusettevõtted suurel
maa-alal.
Autobaasid ja -majandid
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Üldplaneeringu seisukohalt vajab tähelepanu Pärnu ATP AS-le kuuluv Autobussipark
aadressiga Mere tn 7, mis asub elamurajooni keskel Mai tn ja Riia mnt vahelisel alal.

Sadamad
Pärnu sadamaala asub Pärnu jõe suudmes Kesklinna silla ja Pärnu lahe vahelisel alal.
Pärnu sadam on Lõuna-Eesti ainuke kaubasadam. Vastavalt uurimistööle “Eesti
transpordi infrastruktuuri integreerimine Euroopa transpordivõrguga” (EV teede- ja
sideministeerium, 1995) peaks sadam teenindama Kesk- ja Lõuna-Eestit kaupade
väljavedamisel. Täpsemaid nõudeid sadama arendamiseks pole ministeeriumi poolt
esitatud. Ka Pärnu Maakonna planeeringus on ette nähtud Pärnu sadamat edasi
arendada s.h. rajada uus ringtee Ehitajate tee/Tallinna maantee ristmikust sadamani.
Pärnu sadama tehnilised tingimused annavad võimaluse vastu võtta:
• kuni 150 m pikkusega laevu,
• kuni 40 m laiusega laevu,
• kuni 6 m sügavusega laevu,
• kuni 5 000 BRT laevu.
Pärnu sadama aastaringse toimetuleku talvisel perioodil kindlustab Vabariigi
Valitsuse 5. jaanuari 1999. aastal kinnitatud määrus nr. 4 “Jäämurdetööde kord” (RT I
1999, 4, 57).
Pärnu sadamast väljaviidav kaup läheb Soome, Rootsi, Norra, Taani, Inglismaale,
Hollandisse, Prantsusmaale ja Saksamaale, seega on sadam rahvusvahelise tähtsusega.
Eestist väljaveetavast puidust veetakse Pärnu sadama kaudu välja ligikaudu
kolmandik puidu kogustest.
Pärnu sadama tagamaa on suhteliselt suur. Pärnu sadama tähtsus on eriti suur Pärnu
linna ja Pärnu maakonna jaoks, aga ka Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakondade
jaoks. Maanteede parendamiseks sadama tagamaale – Kagu-Eestile – võiks veel
parandada sadama konkurentsivõimsust võrreldes Põhja-Eesti sadamatega. Selleks
sobib maakonna planeeringus ette nähtud nn. Via Livonica (Pärnu – Viljandi – Tartu
– maantee) ja Pärnu teine ringtee (Uulu alev – Paikuse alevik – Sauga alevik –
Papsaare küla – sadam).
Pärnu sadamate eksport tuh. tonnides
1995
1996
Ümarpuit
468
270
Saematerjal
43
41
Turbatooted
126
141
Muud kaubad
15
20
KOKKU
652
472

1997
789
49
174
41
1053

1998
1080
44
312
135
1571

1999
1391
59
174
52
1676

2000
1446
95
225
298
2064

Merekanal on väljaehitatud kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud A grupi tingimuste
kohaselt kahesuunaliseks ööpäevaringse navigatsiooniga kanaliks. Olemasolevad
veesügavused on merekanali teljel kuni 5,5 m. Sügavuse viimine alul 6,0 … 6,5 m-ni
ja hiljem 7,5 m-ni on jõesuus teostatav. Merekanali vaba vee laiuseks on loetud 140
m. Sauga jõe suudme kohal on Pärnu jõe vaba vee laiuseks loetud 180 m, ehk vajalik
laius 120 m pikkuse laeva tagasipöördeks.
Merekanal on kantud kaardile "Liiklusskeem".
Ülevaade Pärnu kaubasadamast
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Aadress

Funktsioon

Kaubasadama tee 3
Kaubasadama tee 5
Emajõe tn. 22
Emajõe tn. 22a
Haapsalu mnt. 2
Haapsalu mnt. 3
Haapsalu mnt. 10
Merekalda tn. 2
Merekalda tn. 16
Kaubasadama tee
J.W. Jannseni 44

Kaubasadam
Tootmishoonete maa
Laevaremondi-tehas
Bensiinijaam
Väikelaevade sadam
Ärimaa
Tootmishoonete maa
Kaitsehaljastus
Tuletorn
Reservmaa
Tootmishoonete maa

2001-2025.a.

Pindala suurus
(m2)
186 407
29 619
36 582
10 079
15 469
948
8 484
23 385
1 843
288 000
15 860

Hoonestatav ala
maksimaalne suurus
(m2)
50 000
8 000
8 000
2 000
3 000
250
3 500
300
5 550

Praegu toimub sissesõit Vana-Pärnu sadamasse Emajõe tänava kaudu. See ei ole
rahuldav lahendus, kuna tänava ääres asuvad mitmed elamud ning liiklus toob kaasa
müra, vibratsiooni ja tolmu.
Reisisadama asukoht on Kesklinnas Vallikraavi – Kalda tn. – Kesklinna silla ja Pärnu
jõe vahelisel alal.
Jahtklubi sadama asukoht on Kesklinnas Vallikraavi – Ringi tn. – Sadama tn. – Lootsi
tn. – Lootsi põik ja selle mõtteline pikendus Rannapargini, ning Pärnu jõe vaheline
ala. Jahtklubi sadama kõrval on ette nähtud teenindusmaa päästeteenistusele (Lootsi
tn. 10) ja mereinspektsioonile (Kalda tn. 1 ja 1a). Jahtklubi sadama-ala kohta
kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik rajada 82 paadikohta olemasoleva
jahtsadama vee-alal ja 123 paadikohta Vallikraavi vee-alal, kokku 205 kohta.
Väikesadamad
Kalasadamad asuvad Sauga, Ülejõe, Papiniidu ja Raeküla piirkondades.
Sadama-alad on oma liikide järgi (kauba-, reisi-, kala- või jaht- ja paadisadam)
näidatud teemakaardil “maakasutuse plaan”.
Pärnu sadama vee-ala jaotus on näidatud teemakaardil “liiklusskeem”.
Põhimõtted
Tootmisalad võib tinglikult jagada kaheks osaks arvestades nende erinevate
nõudmistega asukohavaliku, tootmis- ja transpordivajaduste suhtes:
• tootmismaa, mille ülesandeks on tagada tootmis- ja laoettevõtete ning
autobaaside arendamine
• sadamad, mille ülesandeks on tagada laevakaubandus, kalamajandus jt.
merega seotud ettevõtluste arendamine
Tootmismaa määramisel järgitakse järgmiseid põhimõtted:
• säilitatava ja perspektiivsete tootmisalade ning linnasiseste peatänavate,
maakonna peamaanteede, Pärnu sadama ja raudtee omavaheline sidumine;
• elamupiirkondades asuvad ja jõeäärsed tootmisalad maksimaalselt asendada
äri- või elamufunktsiooniga;
• tihendada olemasolev Niidu tööstuspiirkond optimaalse maakasutuseni.
Üldplaneering peab:
• tagama tootmisettevõtetele arenguvõimalused kas Pärnu linna piirides või
linna lähiümbruses ning ette nägema pääsu tootmisaladest maakonna
peamaanteedeni, Pärnu sadama ja raudtee juurde;
• reserveerima ettevõtluspiirkonnas võimalused autobaaside rajamiseks
(kaugtransport, Pärnu ATP);
• tagama Pärnu kaubasadama arenguvajadused;
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•

reserveerima maa-alad kalamajandusele (väikesadamad ja tootmisalad VanaSauga ja J.V.Jannseni tänava ääres)
Üldplaneering näeb ette kahte põhilist tootmisala linna territooriumil:
• olemasolev Niidu tööstuspiirkond ja
• kavandatav tootmisala endisele lennuvälja territooriumile sadama
ümbersõidutee äärde
Niidu tööstuspiirkond: Ehitajate teest linnapiirini jääv ala on suures osas juba
kujunenud tööstusalaks, kuid maakasutus sellel alal on ebaratsionaalne. Planeering
näeb ette Niidu tööstusrajooni tihendamist. Lähtudes keskkonnamõjude hindamisest
on Savi tn. ja Ehitajate tee vahelisel alal planeeritav kergema tööstuse ala ning
põhiliselt ärimaa ja laomajanduse maa. Eesmärgiks on vähendada koormust
intensiivselt vajuvale (kohati kuni 20mm/a.) piirkonnale ning vähendada negatiivset
mõju teisel pool Ehitajate teed asuvale elamupiirkonnale. Savi tn. 37 maa-alal
nähakse ette uue autobaasi rajamine.
Piirkonnas Savi tn.-st linnapiirini nähakse ette peamiselt tootev tööstus – antud ala on
sobivam tööstuseks, sest õhureostus kandub asustatud alast eemale.
Endisele lennuvälja territooriumile sadama ümbersõidutee äärde planeeritav
tootmismaa-ala: Tööstuse laienemise võimalus antud piirkonnas on põhjendatud
sadamasse ümbersõidu rajamisega, õhureostuse kandumisega asustatud alast eemale
ning linna puhastusseadmete lähedusega. Lennuvälja piirkonna tööstuspiirkonna ja
ülejäänud linna vahele planeeritav roheline ala on puhvertsooniks ning takistab
õhusaaste levikut linna suunas.
Väiksemate aladena jääb tootmismaa:
• Jannseni tn. ja Pärnu jõe vahelisel alal sadama ja ärimaana,
• Raba tn. ja Rääma tn. nurgale, Niidu tn. ja Rääma tn. nurgale,
• Suur-Jõe tn. ja Pärnu jõe vahelisele alale lõigus Laine tn mõtteline
pikendus kuni Papiniidu tn
• Suur-Jõe - Kastani tn nurgal asuv AS Viisnurk tootmismaa
• Suur-Jõe - Vingi tn nurgal asuv AS Pärnu Õlu tootmismaa
• Raeküla lõpus Rannametsa tee piirkonnas.
Tootmismaa puhul on lubatud kuni 25 % kõrvalfunktsioonina ärimaa, kui krundil on
lahendatud sellega seotud parkimisvajadused. Tootmisettevõtetel tuleb arvestada
sanitaarkaitsetsoon selliselt, et ta jääks krundi siseseks ning selle laiust arvestada
alates ehitusjoonest. Tootmisettevõtte territooriumist tuleb 20% haljastada, millest
60% arvestada kõrghaljastusena. Jõekallastel asuv tööstus asendada võimalusel äri- ja
elamufunktsiooniga.
Tootmismaad kajastuvad kaardil "Maakasutuse plaan"
Sadamad
Pärnu sadamaalale Keskinna sillast Pärnu laheni on planeeritud: kaubasadam,
jahtsadam, reisisadam, kalasadam ja paadisadamad. Jahtsadamad ja paadisadamad on
planeeritud samuti Kesklinna sillast ülespoole. Meretee terminaalina planeeritud
Kesklinna silla ja Pärnu lahe vaheline ala ja Vallikraavi akvatoorium on ette nähtud
süvendada ja kaldad kindlustada. Kaldakindlustus on vajalik seoses jõe kallaste
lihkeohtlikkusega. Veetee sügavus jõe akvatooriumil on planeeritud 6.5m.
Süvendamine 6.5 meetrini ülalpool kanalisatsiooni düükrit osutub võimalikuks pärast
uue düükri paigaldamist. Vallikraavis on ette nähtud tagada vee sügavus 4.0m.
Planeeritud kaldakindlustuse ja süvendustööde teostamisel osutub võimalikuks
Pärnus võtta vastu laevu pikkusega 140m, laiusega 45m ja süvisega 6.0m. Pärnu jõe
vasakkaldale sadamasse kulgeva laevatee kõrvale on ette nähtud piirivalve, tolli,
sanitaarkontrolli, päästeteenistuse ja sadamateenistuse kompleks.
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Vana- Pärnu kaubasadamale on ette nähtud eraldi juurdepääsutee ühendusega Lihula
maanteele ja selle kaudu ühendus Pärnu linna, maakonna ja riikliku teedevõrguga.
Pärnu sissesõidukanal kuulub Pärnu linnale. Akvatooriumi valdaja on kohustatud
sissesõidukanalist läbi laskma kõiki laevu, mis saabuvad jõeäärsete kaide äärde
laevade saabumise-lahkumise faktilises järjekorras, kui sadama-kapten ohutu
laevaliikluse tagamise või õnnetuse vältimise eesmärgil ei otsusta teisiti.
Pärnu sadamate teenindamiseks on ette nähtud kaide sildumisveeala. Selle ulatus
määratakse detailplaneeringutega järgmistel põhimõtetel:
• kaubasadamate kaide puhul üldiselt kuni 40 m
• kalasadamate kaide puhul kuni 15 m
• jahtsadamate puhul muulidest kuni 10 m
Sadama liikluskorraldus. Praegu toimub sissesõit sadamasse Emajõe tänava kaudu.
See ei ole rahuldav lahendus, kuna tänava ääres asuvad mitmed elamud ning liiklus
toob kaasa müra, vibratsiooni ja tolmu. Olukorra lahenduseks on planeeritud uus
sissesõidutee, mis algab Lihula maanteelt ning möödub Vana-Pärnu elamukvartalist
umbes 200 m kauguselt, kusjuures tee ja elamute vahele on ette nähtud kaitsehaljastus
(Vana-Pärnu metsapark ehk Merekalda park). Sadama ala ja Emajõe tänava elamute
vahele on ette nähtud 10-20 m lai kaitsehaljastus. Pargi säilitamiseks on täiendavalt
ette nähtud:
• lahendada eelnevalt, enne pargi projekteerimist ja rajamist, Vana-Pärnu
sadevete kanaliseerimise küsimused
• olemasolevale pargile teostada dendroloogiline ekspertiis, koos liikide
kandmisega geoalusele
• park projekteerida metsapargina, kaitsehaljastuse funktsiooniga
• kaitsehaljastuseks valida õhusaastet taluvat taimmaterjali, sellest 40 %
soovitavalt igihaljas
• Merekalda tänava ja Sadama tee äärde projekteerida kõnniteed
jalgrattateedega
• projekteerida mere äärde pääsuks teed Põllu tänava pikendusena ja Mõrra
tänava pikendusena
Planeeritud on sadama juurdepääsutee Niidu ettevõtluspiirkonnast Ehitajate teelt ja
Lihula maanteelt Vana-Pärnu sadamatesse. Sellega on tagatud liikluse suunamine
tootmispiirkondadest ja ringteelt (seega Kesk- ja Kagu-Eestist) sadamasse linna
elamupiirkondadest mööda. Parkimiseks on planeeritud mitmed ühised, teeäärsed
parklad. Reisisadama asukohaks on Kesklinnas Vallikraavi – Kalda tn. – Kesklinna
silla ja Pärnu jõe vahelisel alal. Sadama arendamiseks on ette nähtud umbes 2 ha
maad. Sadama-ala juures asub parkla. Kai pikkus on 260 m. Vajadusel tuleks
kavandada terminaal, mis teenindaks kõiki samaaegselt silduvaid laevu ühise
kaldakompleksina.
Jahtklubi sadama asukoht on Kesklinnas Vallikraavi – Ringi tn. – Sadama tn. – Lootsi
tn. – Lootsi põik ja selle mõtteline pikendus Rannapargini, ning Pärnu jõe vaheline
ala. Jahtklubi sadama kõrval on ette nähtud päästeteenistusele (Lootsi tn. 10) ja
mereinspektsioonile teenindusmaa (Kalda tn. 1 ja 1a). Jahtklubi sadama-ala kohta
kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik rajada 82 paadikohta olemasoleva
jahtsadama vee-alal ja 123 paadikohta Vallikraavi vee-alal, kokku 205 kohta.
Kruiisisadam. Vastavalt Pärnu sadama tsoneerimiskavale on ette nähtud nn.
kruiisisadam Kesklinna silla ääres J.V.Jannseni tänava ja Pärnu jõe vahelisele alale.
Selleks reserveeritud kai pikkus on 260 m. Ülejäänud jõekallas tuleb kindlustada
korraliku kaiga, kuid sadamafunktsioon seal ette nähtud ei ole. Seevastu tuleb rajada
roheline koridor ehk kaldapark Kesklinna ja Siimu sildade vahelisel lõigul. Antud ala
kohta on kehtestatud detailplaneering, mille kohaselt on reserveeritud maa-ala
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kruiisisadama rajamiseks, planeeritud jõekaldapark terve jõekalda ulatuses, kuid
samuti on antud võimalus lubada sadamafunktsioon juhul, kui see ei riku piirkonna
elamu- ja puhkefunktsioon. Konkreetselt toimub kala vastuvõtt laevadelt ning on
võimalik kaluripaatide, harrastuslike meresõitjate, kaatrite ja jahtide sildumisel või
randumisel.
Väikesadamad. Kalasadamad asuvad Sauga, Ülejõe, Papiniidu ja Raeküla
piirkondades. Üldplaneeringus muudatusi asukohtade ega suuruste kohta ei ole ette
nähtud. Ette nähtud on uus kala- ja paadisadam Suur-Jõe tn. 44a. Kalasadamate
täpsemad piirid ja tingimused määratakse detailplaneeringutega.
Sadama-alad on oma liikide järgi (kauba-, reisi-, kala- või jaht- ja paadisadam)
näidatud teemakaardil “maakasutuse plaan”.
Pärnu sadama vee-ala jaotus on näidatud teemakaardil “liiklusskeem”.
Kaubasadama funktsionaalne tsoneerimine
Kaubasadamale ette nähtud funktsionaalne tsoneerimine on koostatud arvestades nii
sadama funktsionaalse efektiivsuse kui ka keskkonnatingimustega. Kaubasadama ala
võiks tinglikult jagada järgmisteks osadeks:
Puitmaterjalide kaubasadam
Kaubasadama lõunapoolseim osa asub merekanali ääres Vana-Pärnu
elamupiirkonnast võimalikult kaugel. Seega on ühe korraga tagatud laevade kerge
pääsu merekanalist kaide juurde ja võimalike keskkonnakahjulike mõjude
minimaliseerimine. Lõunapoolseim osa on peamiselt ette nähtud puitmaterjalide
ladustamiseks ja laevaga väljaviimiseks. Keskmine osa on ette nähtud
tootmishoonete maaks (külmhoone jms.). Põhjapoolseim osa uue sissesõidutee ja
külmhoone vahel on ette nähtud kontor/olmehoone asukohaks. Laoplatside ja
kaide vahel on ette nähtud teenindustee (Emajõe tänava mõttelise pikendusena).
Turbaterminaal
Turbaterminaal asub Emajõe tänava mõttelise pikenduse ja kai vahel ning koosneb
turbalaost ja piki ühendusmuuli suletud transpordilindist (transportöörist), mis
peaks tagama turba keskkonnasõbraliku väljavedamise. Kai, mille tegelik pikkus
on 185 m, on arvestatud laevale 3.000 DWT. Laohoone pikkus on 160 m, laius 24
m ja kõrgus 7 m (harja kõrgus 10.9 m). Kasulik hoonealune pind 3700 m2, hoone
maht 37.919 m3. Laohoone on tänava poole avatud, kai poole suletud seinaga.
Bensiinijaam
Emajõe bensiinijaam asub Emajõe mõttelise pikenduse ja uue sissesõidutee
ristmikul. Bensiinijaama 50 m kaitsetsooni ei jää ükski elamu.
AS Pärnu Laevatehas
Laevade veealuse osa ülevaatusteks ja remondiks on 300 tonnise tõstevõimega
elling ehk slipp. Slipis on kaheksa laeva kohta. Ettevõttel on Bulgaarias
valmistatud ujuvtöökoda 866 laevaremondiks vajalike tehnoloogiliste seadmetega.
Rajatud on töökoda mootorite ja elektriseadmete remondiks ja varustatud selleks
vajalike seadmetega. On olemas kai laevade remondiks ja kaldakindlustus
kalapüügilaevade seisuks püügivahelisel ajal. Tehasel on varuosade ja materjalide
hoiuruumid. Ettevõttel on mobiilne kraana ja muude tõste- ja transpordivahendite
park laevaremondi ja tehnilise hoolde kindlustamiseks. Tehas kavatseb viia kogu
tootmisprotsess vastavusse rahvusvaheliste standardite ja Euronormide nõuetega,
samuti rajada laevade vastu-võtmiseks ja paigaldamiseks remondi- ja
hooldetöödel täiendavalt 85 m kaid.
Väikelaevade sadam.
Asub Siimu silla ääres. Sadama tsoneerimiskavas ette nähtud rannapüügi
sadamaks. Võimalik ärimaa või kalasadam.
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4. Sotsiaalmaa

Sotsiaalmaa jaguneb kaheks suuremaks maakasutuse sihtotstarbeliseks maaks ühiskondlike hoonete maa ja üldmaa.

4.1. Ühiskondlike hoonete maa
Ühiskondlike hoonete maa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest
lähtuvalt jaotatud üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Kultuuri- ja sordiasutuste maa
• Sakraalasutuste maa
• Koolieelsete lasteasutuste maa
• Haridus- ja teadusasutuste maa
• Tervishoiu- ja veterinaarasutuste maa
• Sotsiaalhooldeasutuste maa
• Valitsus- ja omavalitsusasutuste maa
Hetkeolukord
Haridus
Pärnu linnas on 14 lasteaeda, millest enamus on ehitatud nõukogude ajal kehtivate
tüüpprojektide järgi, milles lähtuti ka nõukogude ajal kehtivatest ehitusnormidest ja
eeskirjadest. Individuaallahenduse sai vaid Kuldse Kodu territooriumil paiknev
lasteaed Trall. Üks osa lasteaedadest paigutati ebasoodsasse keskkonda, nagu näiteks
Kastani lastepäevakodu ja Männipargi lastepäevakodu (esimene tootmisterritooriumi
ja kalmistu kaitsetsoonis, teine magistraaltänava ääres).
Üldjoontes on Pärnu linn hästi kaetud lasteaedade võrguga, ehkki mõnes osas on see
ebaühtlane. Parim on olukord Mai, Eeslinna ja Ülejõe linnaosades, halvem Raeküla ja
Rääma linnaosas. Vana-Pärnus lasteaed puudub. Seoses uue jalakäijate silla
rajamisega on olukord paranenud, kuna Sauga linnaosa lasteaiad on muutunud
kättesaadavamaks ka Vana-Pärnu lastele. On asukohti, kus 2 lasteaeda on üksteisele
liiga lähedal ja kus teenindusraadiused kattuvad.
Lasteaedade nimistu:
L/a Pöialpoiss (Metsa tn 17) 12 rühma ja 151 õpilasega
L/a Pillerpall (Rõugu tn 8a) 6 rühma ja 125 õpilasega
L/a Mai (Mai tn 49) 12 rühma ja 235 õpilasega
Kadri tn L/a (Kadri tn 29) 6 rühma ja 122 õpilasega
L/a Trall (Ehitajate tee 3) 6 rühma ja 110 õpilasega
Tammsaare L/a (Tammsaare tn 10b) 9 rühma ja 170 õpilasega
L/a Päikesejänku (Vana-Sauga tn 21) 6 rühma ja 132 õpilasega
Kastani L/a (Kastani tn 3) 12 rühma ja 245 õpilasega
L/a Kelluke (Väike Posti tn 8a) 4 rühma ja 76 õpilasega
Männipargi L/a (Rääma tn 38a) 4 rühma ja 94 õpilasega
Ülejõe L/a (Noorteväljak 1) 6 rühma ja 120 õpilasega
Raeküla L/a (Järva tn 2) 6 rühma ja 102 õpilasega
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Liblika tn L/a (Liblika tn 1a) 6 rühma ja 135 õpilasega
Kesklinna L/a (Aia tn 13) 6 rühma ja 114 õpilasega
Pärnu linnas on 12 munitsipaal üldhariduskooli
Klassikomplektide arv on kokku 309.
Pärnu linna põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste arv
1998/1999
1999/2000
Põhikoolid
2334
1954
Gümnaasiumid
6444
6450
Erakoolid
355
351
Kokku
9133
8755
Õpilaste arv klassiastmete järgi
1998/1999
1.- 4. klass
3058
5.- 9. klass
3683
10.-12. klass
2037
Õpilaste arv kokku 8778*
*ilma erakoolideta

1999/2000
2939
3788
2028
8755

ja 2 era üldhariduskooli.

2000/2001
1896
6462
362
8720

2000/2001
2725
3995
2000
8720

Pärnu linna põhikoolid on järgmised:
Pärnu Vanalinna Põhikool (Nikolai 26), Pärnu kuninga tn Põhikool (Kuninga 29),
Rääma Põhikool (Raba 3), Pärnu Slaavi Põhikool (Noorteväljak 2), Pärnu Väike
Vabakool (Väike-Posti 8a).
Pärnu linna gümnaasiumid on järgmised:
Pärnu Ühisgümnaasium (Mai 3), Koidula Gümnaasium (Metsa 21), Vene
Gümnaasium (A.H. Tammsaare 10), Ülejõe Gümnaasium (Tallinna mnt 40a), Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium (Lõuna 20), Hansagümnaasium (Kooli 13),
Raeküla Gümnaasium (Käo 4), Niidupargi Gümnaasium (Niidupark 12),
Täiskasvanute Gümnaasium (Lembitu 1).
Koolihoonete krundi suuruseks on normide järgi vähemalt 20 m2 õpilasekohta,
kusjuures krundid peavad olema haljastatud 40% ulatuses. Munitsipaalomandis
olevate põhikoolide krundid võtavad enda alla 11, 5 ha suuruse maa-ala ja
gümnaasiumid 14,8 ha suuruse maa-ala. Krundi täisehitus koolide lõikes on väga
erinev. Kui põhikoolide osas on Vanalinna koolil krundi kasutus 9,15 m2 õpilase
kohta, siis Niidupargi koolil on see 215,3 m2. Krundid gümnaasiumide osas vastavad
normidele, v.a. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, kus õpilase kohta tuleb
maad 4,65 m2.
Koolihooned on kõik kapitaalsed hooned, v.a. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, mis
asub tulepüsivuse nõuetele mittevastavas hoones ning seetõttu vajab kool teist
asukohta. Puudulikud on koolide sportimisvõimalused (Hansagümnaasium, Vene
Gümnaasium, Sütevaka Humanitaargümnaasium, Vanalinna Põhikool). Ainuke
täiskomplektne gümnaasium on Koidula Gümnaasium, mis omab täismõõtmetega
staadionit ja ujulat-võimlat. Pärnu linna arengukavas on lähemate aastate ülesanne
ehitada kesklinna koolide spordihoone.
Kutse- ja ametikoolid on Pärnus järgmised: Pärnu Kutseõppekeskus (asub mitmes
eraldi hoones), Pärnu Ametikool, Pärnu Merenduskeskus, G.Otsa nim. Muusikakooli
Pärnu filiaal, Academia Non Grata ja Niidupargi- ning Hansagümnaasiumi juures
antav kutseõpe. Kutse- ja ametikoolide krundid võtavad enda alla 1,77 ha, mis on
munitsipaalomanduses olev maa. 2001.a. valminud Kutsehariduse arengukava näeb
ette uue kutseõppekeskuse rajamist Niiduparki.
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Pärnus on 7 linna huvialakooli ja 8 erahuvialakooli. Linna huvialakoolideks on
Tennisekool, Pärnu Kunstikool, Pärnu Muusikakool, Noorte Tehnikamaja, Noorte
Loodusmaja, Pärnu Spordikool, Kunstide Maja. Pärnu linnas asuvad huvialakoolid
rahuldavad ka maakonna vajadusi.
Rakenduslikku kõrgharidust annab Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledþ , mis vajab
lähiaastatel III etapi väljaehitamist. Arengukavas nähakse ette Pärnu Kolledži
kujundamine ülikooli haridust andvaks asutuseks, kus rakendatakse erinevate
ülikoolide õppekavasid.
Kultuur
Kultuuriasutused Pärnu linnas
Galeriid: Pärnu Linnagalerii (Rüütli 30), Uue Kunsti Muuseum (Esplanaadi 10), Eddi
Potitehas (Tallinna mnt 12), Kuninga Salong (Kuninga 26), Gildi Maja (Tallinna mnt
12).
Kultuurikeskused: Uue Kunsti Muuseum (Esplanaadi 10), Kultuurikeskus TERVIS
(Seedri 6), Mai Keskus (Papiniidu 50), AGAPE Keskus (Männi 2), Nooruse Maja
(Roheline 1b), Pärnu Kuursaal (Mere pst 22).
Kinod: Mai Kino (Papiniidu 50), Kuursaali kino (Mere pst 22).
Muuseumid: Pärnu Muuseum (Rüütli 53), L.Koidula Memoriaalmuuseum (Jannseni
37), Mini Zoo (Akadeemia 1).
Teatrid: Pärnu teater "Endla"
Raamatukogud: Pärnu Keskraamatukogu (Rüütli 28/30), Pärnu Keskraamatukogu
Lasteosakond (Nikolai 20), Saksa lugemissaal (Jalaka 8), Keskraamatukogu
laenutusosakond (Papiniidu 50), Ranna raamatukogu (Mai 28), Rääma raamatukogu
(Rääma 40b), Ülejõe raamatukogu (Jannseni 39).
Erinevaid huvi- ja harrastusgruppe on Pärnus umbes 75 ligi 3000 liikmega.
Sport
Linna spordielu kureerib Pärnu Spordiliit. Pärnu linna 61 spordiklubi elust võtab
aktiivselt osa üle 5000 inimese. Populaarseimad alad pärnakate seas on kergejõustik,
tennis ja sõudmine. Pikka aega on Eesti eliiti kuulunud Pärnu võrkpallurid,
jääpurjetajad, jalgpallinaiskond. Pärnu laht meelitab kohale veespordihuvilised. Pärnu
külje all Saugas asub üks Eesti parimaid motoringradu. Palju tähelepanu pööratakse
tervisespordile. Nii suvel kui talvel toimuvad mitmed rahvaspordisarjad.
Suuremad spordirajatised Pärnus on Kalevi staadion, Rabahall, Raeküla staadion,
tenniseväljakud. Pärnu jõgi on eesti parim looduslik sõudekanal. Sõudebaasid asuvad
Suur-Jõe 50b ja Rääma 27. Igal aastal peetakse neis kohtades nii kohalikke, üle
eestilisi kui rahvusvahelisi võistlusi.
Sakraalasutused
Pärnu linnas asuvad järgmised kirikud ja kogudused:
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Pärnu Eliisabeti kogudus ja
Eliisabeti kirik (Nikolai 22)
• EELK Pärnu Praostkond (Nikolai 22)
• EELK Pärnu Praostkonna Diakooniajaam (Väike-Posti 4)
• Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Pärnu Issandamuutmise Kogudus (Aia 6) ja
kirik (Aia 5)
• Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) Pärnu Kogudus (Tähe 4)
• EKNK Pärnu Vene Kogudus (Mai 23)
• Eesti Metodisti Kiriku (EMK) Pärnu Agape Kogudus (Männi 2)
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Jehoova Tunnistajate Pärnu Kogudus (Vahe 25)
Pärnu Evangeelne Nelipüha Vaba Kogudus (Riia mnt 3)
Pärnu Immaanueli Kogudus (Henno 3)
Pärnu Jekateriina Apostliku Õigeusu Kogudus ja Jekateriina kirik (Vee 8)
Pärnu Kristlik Vabakogudus (Haapsalu 24)
EEKB Sool ja Valgus, Koguduste Liidu Pärnu Kogudus (Karja 1)
Pärnu Vene Nelipüha Kogudus (Kitse 22);
Pärnu Püha Apostel Johannese Kogudus (Nikolai 22);
Pärnu Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus (Karja 3)
Pärnu Peeterli Baptisti Kogudus (Havi 5)
Pärnu Saalemi Baptisti Vabakogudus (Suur-Posti 18a)
Eelim Pärnu nelipühakogudus (Lehola 49)
Pärnu Uusapostlik Kogudus (Kooli 25)
Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Pärnu Püha Apostel Barnabase
Kogudud (Supeluse 14)
Elu Keskus, Pärnu Kristlik Kogudus (Kooli 5)

Sotsiaalhoolekanne
Pärnu linna sotsiaaleluruumid asuvad järgmistel aadressidel: Riia mnt 1b, Metsa 16 ja
Liiva 8d. Pärnu linnas on järgmised sotsiaalhoolekandasutused:
• Pereabikeskuses (Supeluse 1) - laste varjupaik, psühholoogiateenistus ja
täiskasvanute varjupaik.
• Puuetega inimeste päevakeskus (Tammsaare pst.5) - toimetulekuõpetus ja
erinevad tegelusprogrammid vaimupuuetega noortele. Invataksoteenused.
• Tugikodu Maarja (Lõuna 2a) - nõrga või keskmise vaimupuudega, füüsilise
puudega ja liitpuudega laste hooldamine, õpetamine ja rehabilitatsioon.
• Vanurite hoolekandekeskus (Tammsaare pst. 11) - vanurite hooldekodu,
koduhooldus, päevakeskus koos supiköögiga, olmeteenused.
• Tammiste hooldekodu (Tammiste tee 1) - vanurite ja psühhotroonikute
hooldamine ja põetamine. Hooldekoduga teeb koostööd Pärnu Eliisabeti kogudus
ja Apostliku Õigeusu kirik.
Tervishoid
Pärnu linna ja maakonna tervishoiuvõrk on üles ehitatud etapiviisiliselt, hõlmates
arstiabi I ja II etappi.
I etapi arstiabi - perearstiteenust osutavad Pärnu Perearstikeskus asukohaga Suur-Sepa
14 ja Ülejõe Tervisekeskus aadressiga J.W.Jannseni 33.
II etapi ehk eriarstiabi osutab Pärnu Haigla, mis asub erinevates hoonetes - Sillutise tn
6 ja Ravi tn 2, Pärnu Haigla Polikliinik Suur-Sepa 16, Pärnu Haigla Kopsuhaiguste
osakond Roosi 3, Pärnu Haigla Psühhiaatriaosakond Sääse 3, Pärnu Haigla
Nahahaiguste osakond Sääse 3. Pärnu Haigla teeninduspiirkonnaks on Pärnu
maakond, mille koosseisus on kaks asustatud saart - Kihnu ja Manilaid. Ehitamisel on
Ristiku tänaval uus haigla.
Vältimatut ehk kiirabi osutab Pärnu Kiirabijaam (Kanali tn 10), mis annab abi 83000
elanikule. Kiirabijaam teenindab kogu maakonda raadiusega 80 km. Väljaspool Pärnu
Kiirabijaama teeninduspiirkonda katab kiirabiteenistuse Pärnu- Jaagupi, Vändra ja
Kilingi-Nõmme haigla kiirabid teeninduspiirkonnaga 18 000 inimest.
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Stomatoloogilist abi annavad Pärnu Haigla stomatoloogia osakond ja AS Pärnu
Hambapolikliinik (Väike-Kuke 4b), kus töötab 17 erahambaarsti. Lisaks nendele
töötavad linnas eraarstide hambaravi kabinetid.
Taastusravi baseerub põhiosas Pärnu linnas tegutsevatele sanatooriumidele.
Abiteenistuse osas töötab Pärnu Veretalitus (Metsa tn 1), mis kindlustab Pärnu
maakonna raviasutuste vajadused doonorivere ja verekomponentide järele.
Veretalituse ülesandeks on doonorivere kogumine, laboratoorne uurimine,
hoiustamine ja vere komponentideks töötlemine (2790 doonorilt ca 4400 doosi verd,
2390 l plasmat).
Pärnu linna ja maakonna vajadused kliinilis-bakterioloogiliste uuringute järgi
kindlustab riigiasutus Pärnu Tervisekaitsetalituse bakterioloogia laboratoorium (Uus
tn 3a, Kuninga tn 23).
Apteeke on Pärnu linnas 14, paiknedes linnas ebaühtlaselt, suurem kontsentratsioon
on kesklinnas. Vana-Pärnus ja Raeküla linnaosas apteegid puuduvad.
Valitsus- ja omavalitsusasutused
Pärnu Maavalitsus asub Akadeemia 2.
Pärnu Linnavalitsus asub erinevates hoonetes: sotsiaalosakond Kuninga 19,
majandusosakond Kuninga 24, haridus- ja kultuuriosakond Rüütli 23,
rahandusosakond Uus 2, planeerimisosakond Uus 5, kantselei Uus 3.
Põhimõtted
Ühiskondlike hoonete maa kajastub kaardil "Maakasutuse plaan".
Haridus
Pärnu linna arengukava näeb ette alushariduse kättesaadavuse võimaldamist igale
Pärnu linna lapsele, s.h. erivajadustega ja muukeelsetele lastele.
Haridusasutused peavad võimalusel asuma elamurajoonide keskel, eemal
magistraalteedest, omades jalgrattateede ühendust.
Üldplaneeringu põhieesmärgiks on välja kujundada optimaalne lasteasutuste võrk, kus
lähtutakse laste arvust, ühtlasi muuta lasteasutused inimsõbralikumaks ja
kaasaegsemaks, korrastada lasteaedade territooriumid.
Elurajooni laienemisel Niidupargis näha ette uue lasteaia asukoht Rohu - Tähe – Oja Pirni tänavate kvartalis. Seoses Raba tänava sillaga on likvideeritav Männipargi
lasteaed. Lasteaia uus asukoht nähakse ette Männi tänava ja Rääma oja vahelisel alal.
Vajalik krundi suurus on 0,5 hektarit. Reserveerida lasteaiale krunt Vana-Pärnus Kesk
- Põllu - Purje - Jakobi tänavate kvartalisse.
Pärnu linna arengukava kohaselt tuleb välja kujundada optimaalne üldhariduskoolide
võrk linnas, kusjuures tuleb luua õppimisvõimalused ka füüsiliste puuetega lastele.
Koolihooned peavad olema varustatud spordiväljakutega, omama võimlat ja
võimalusel ujulat. Koolihooned peavad olema seotud elurajoonidega, elurajooni
siseste teedega, ühistranspordiga, jalgrattateedega. Reserveerida maa koolide jaoks
Vana-Pärnusse Kesk - Põllu - Purje - Jakobi tänavate kvartalisse.
Lasteasutuste kruntide planeerimisel tuleb arvestada , et 40% krundist peab olema
haljastatud ning maa-ala ei tohi olla väiksem kui 40 m2 lapse kohta. Koolide kruntide
planeerimisel tuleb arvestada, et 40% krundist peab olema haljastatud ning maa-ala ei
tohi olla väiksem kui 20 m2 ühe õpilase kohta. Koolid peavad olema varustatud
spordiväljakutega. Võimalusel tuleb tagada koolide ja lasteasutuste ümbruses müra-,
vibratsiooni- ja õhusaastevaba elukeskkond.
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Kultuur
Kultuuriasutuste planeerimisel on põhimõtteks, et igas elamupiirkonnas oleks selle
teenindamiseks vajalikud kultuuri- ja spordiasutused. Kesklinna piirkond kujundada
ülelinnaliseks kultuurikeskuseks, kus asuvad keskraamatukogu, teater, kontserdimaja,
muuseum, jne.
Keskraamatukogu asukohaks on planeeritud Akadeemia 1 ja 5 vaheline ala. VanaPärnus puudub haruraamatukogu, planeeritud on see lahendada planeeritava kooliga
Vana-Pärnusse. Pärnu Kontserdi- ja muusikamaja asukohaks on planeeritud Riia mnt
ja Pika tn vaheline ala. Hoonesse on planeeritud ka Pärnu Muusikakool, Georg Otsa
nim. muusikakooli Pärnu filiaal, Linnaorkester, Festivalikeskus ja Linnagalerii. Pärnu
Muuseumi uueks asukohaks on planeeritud hoone asukohaga Aida tänav 3. Uue
Kunsti Muuseumi asukohaks on Esplanaadi 10 juurdeehituse näol.
Sport
Planeeritud on rajada Raeküla Rahvaspordikeskus praeguse Raeküla staadioni baasil
(Riia mnt 277). Rääma Rahvaspordikeskuse asukoht on Rääma 25 sõudebaasi kõrval.
Planeeritud on rajada linna universaalne spordihoone (jäähall jms.) suurürituste
korraldamiseks Vingi tn lääneküljel uue silla juures ning laua-tennisehall Vene
gümnaasiumi juurde (Karusselli tn 89). Planeeritud on rajada Hansagümnaasiumi
spordihoone ja kesklinna koolide spordikompleks.
Tervishoid
Maakonna planeeringu üheks eesmärgiks on rajada uus maakonna haigla.
Üldplaneeringus on ette nähtud uue haigla asukohaks Ristiku 1. Uus ehitatav haigla
on oma asukoha poolest heas ühenduses linna magistraaltänavatega, tema läheduses
on parkmets. Haigla omab head väljapääsu Tallinna ja Tartu suundadele (hea ühendus
kõrgema astme ravikeskustega). Krundi võimalused on piisavad haigla edasiseks
laiendamiseks. Uue haigla projekteerimist alustati juba 1988. aastal, kuid ehitus on
aastateks seiskunud. Planeeritud on haiglasse 350 voodikohta, nendest esimeses etapis
310 voodikohta: kirurgia 90 voodit, sisehaigused 110 voodit, lastehaigused 35 voodit,
günekoloogia koos sünnitus- ja raseduspatoloogiaga 55 voodit, päevastatsionaar 10
voodit, intensiivravi 10 voodit. Oluliselt tuleb parandada linna bussiliiklust, kuna
praegune linnaliini bussiliiklusel on halb ühendus planeeritava haiglaga.
Olemasolevas polikliinikus on plaanis arstiabi kättesaadavuse parandamise eesmärgil
säilitada eriarstide konsultatiivne vastuvõtt koos lihtsaima diagnostikaga, eriarstlikud
spetsiaalkabinetid, ennetava, nõustava ja rehabiliteeriva iseloomuga arstlikud,
psühholoogilised ja sotsiaalsed kabinetid, eriarstlikud komisjonid ja ekspertiisid,
stomatoloogiline abi ja töötervishoiu teenistus. Olemasolevatesse haigla ruumidesse
planeeritakse pikaravi- ja hooldushaigla. Sillutise tänava hoonekompleks on
perspektiivne vanglate haigla.
Sotsiaalhoolekanne
Vanurite Hoolekandekeskus aadressiga A.H.Tammsaare pst 11 on plaanis üle viia
Tammiste Hooldekodusse, kuhu on planeeritud uue elukorpuse ehitamine. Puuetega
inimeste töökeskus on plaanis välja ehitada Suur-Posti 18. Pereabikeskus on plaanis
ümber paigutada hoonesse Riia 1b, kus ehitatakse välja laste varjupaik ja
päevakeskus.
SOS lasteküla rajatakse Mai ja Raja tänavate edelakülgses piirkonnas umbes 2 ha
suurusele maa-alale.
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4.2. Üldmaa
Üldmaa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja
nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Staadionide maa
• Supelrandade maa
• Kallasradade alune maa
• Parkide ja muruväljakute maa - katastriüksusena katastrisse kantavate
haljasalade alune maa
• Kalmistute maa
Hetkeolukord
Suuremad spordiväljakud Pärnu linnas on Kalevi staadion, Raeküla staadion ja
tenniseväljakud, lisaks veel koolide juures asuvad spordiväljakud.
Supelrandade maa. Supelrand on tervistavate omadustega ala veekogu ääres, mille
põhiülesanne on elanikele puhkuse võimaldamine. Pärnu linnas on avalikuks
supelrannaks ala Pärnu lahe põhjakaldal Pärnu idamuulist kuni Side tänava mõttelise
pikenduseni.
Vastavalt uurimistööle “Pärnu ranna geoloogiline aruanne” (OÜ Eesti
Geoloogiakeskus, Tallinn 1999) on liiva paksus suurem lahe päras, kus see rannas
ulatub veepiiril üle 4 meetri. 1-2 m paksuse kihina levivad liivad 0,5-0,6 km
kaugusele keskmisest veepiirist. 1-meetrine liivakiht on idamuuli lõpuni (1,5 km).
Naisterannas on 1,5 m paksuselt liiva 0,3 km, mudaravila ees aga 0,4 km kaugusel
veepiirist. Seejärel väheneb liivakihi paksus mere suunas oluliselt. Sarnane olukord on
ka Rannahoone ees. Paksemalt esineb liiva piirkonnas Rannahotellist ida pool.
Suurem liiva paksus on iseloomulik ka Mai elamupiirkonna rannale ja rannanõlvale,
kuid see väheneb kiiresti mere suunas ja on 0,5 km kaugusel juba alla 1 m. Arvestades
sellega, et kasutatav ujumisala maksimaalne vee sügavus suurtele on 1.8 m, siis on
aktiivne ujumisala mere poole 300 m veepiirist.
2001. aastal peeti Pärnut Sinilipu nõuetele vastavaks ja tunnustati Pärnu supelranda
esmakordselt Sinilipuga.
Kallasradade alune maa. Kallasrada on vastavalt Veeseadusele kaldariba avaliku
veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal
kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja
kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Hetkel ei ole kallasrada igal pool kalda
ulatuses läbitav. Käesolev üldplaneering arvestab põhimõttega, et mööda kallasrada
võib veekogu ääres vabalt ja takistamatult liikuda.
Pärnu linna haljasvööndi moodustavad ümber vanalinna olev bastionide parkide
vöönd, mille läänekaareks on Munamäe ja Valli park, Kalda tn. ümbrus koos hoovide
haljastusega, Keskpargi ja Sadama pargiga. Idakaare moodustab Koidula park,
Brackmanni park, Vana park ja Vabaduse park. Haljastust täiendab Rüütli platsi
haljasala ning ,,Pärnu” hotelli ja kutsekooli ümbruse haljastus, mis peaks ühinema
Riia mnt. puiesteega ja jõeäärse haljastusega, lisaks Pärnu jõe kaldaalad. Teise olulise
kaare moodustavad Annemõisa park, Alevi kalmistu, A.H.Tammsaare pst. ja Mai tn.
ala, mere äärt mööda laiendatud Ranna park kallasradade võrguga. Kolmanda kaare
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moodustab linna ümbruse roheline vöönd, nn. ,,rohelised kopsud”. Need kolm
haljasvööndi on omavahel ühendatud roheliste koridoride ja puiesteede võrguga.
Pärnule on omane väljakujunenud puiesteede ja parkide võrk, suur osakaal on
looduslikel biotoopidel – mereäärsed alad, jõe kaldad, linnametsad.
Suurem osa parkidest ja puiesteedest oli rajatud 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul.
Rohelised alad võiks tinglikult jagada:
• üldkasutatavad haljasalad,
• eriotstarbelised alad,
• looduskaitsealad,
• krundi haljastus,
• tänavatega seotud haljasalad.
Pärnu linna üldkasutatavad haljasalad on puhkeotstarbelised maa-alad. Nendeks on:
lastemänguväljakud, linna pargid, linnaosade lähipuhkealad, rohelised koridorid, linna
lähedale asuvad kaugpuhkealad, nn. rohelised kopsud, spordi- ja puhketeenuste alad.
Lastemänguväljakud on linna elamukvartalite sees asuvad maa-alad, mis on ette
nähtud lastele mängimiseks. Olemasolevad lastemänguväljakud asuvad Munamäe,
Vana, Ranna ja Paju pargis ning Papiniidu tänaval.
Linna pargid on linnas asuvad rajatud pargid. Suurused ja kujud on väga erinevad
sõltuvalt kohalikest tingimustest. Linna pargid on:
Kesklinnas:
Eeslinnas:
Sadama park (rajatud 1974)
M. Härma park (rajatud 1946)
Keskpark (rajatud 1957)
Haigla park
Vallikäär (17. sajandist)
Paju park (rajatud 1939/40)
Jakobsoni park (rajatud 1948)
Annemõisa park (18. sajandist)
Lastepark (rajatud 1866)
Tammsaare-Side metsapark
Steineri aed (18. Sajandist)
(rajatud 1939-40)
Munamäe park (1958 looduskaitse all)
Koidula park (rajatud 1925-29)
Rannarajoonis:
Brackmanni park (rajatud 1925-29)
Rannapark (rajatud 1882)
Rüütli plats (rajatud 1911)
Vabaduse park (rajatud 1952)
Mai linnaosas:
Vana park
Mai metsapark (rajatud 1975-77)
Rahvasaadikute park (rajatud
Raekülas:
1979),
Koolinoorte metsapark (rajatud 1969-79)
Raeküla metsapark (1958 looduskaitse all)
Räämal ja Niidus:
Hiie, Hirve, Laane, Kalevi Kännu, Käo, Tarva
Internaatkooli park (rajatud 1968)
ja Vambola metsad
Tammiste hooldekodu park
Leinapark (rajatud 1990)
Liiklussaarte parkmets
Salmepark.
Jaama tn. parkmets
Rääma park
Ülejõel:
Noorteväljaku park (rajatud 1951)
Ülejõe park (rajatud 1901)
Lubja tn park (rajatud 1901)
Tallinna mnt metsapark

Vana-Pärnus:
Vana-Pärnu mets (rajatud 1964)
Mõrra park

Pärnu linnaparkide esialgne nimekiri on kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 19 novembri
1998.a. määrusega nr 34. Linnas asuvate metsade esialgne nimekiri on kinnitatud
Pärnu Linnavolikogu 16 detsembri 1999.a. määrusega nr 41.
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Linnaosade lähipuhkealad on looduslikud puhkeotstarbelised maa-alad.
Lähipuhkealad on:
Kesklinnas: Pärnu supelrand ja Rannapark
Eeslinnas: Pärnu rand Side tänavalt kuni Pärnu Ühisgümnaasiumi-rannateeni,
Mai linnaosas: Pärnu rand Pärnu Ühisgümnaasiumi-rannateelt kuni Raja tänava
pikenduseni,
Raekülas: Raeküla metsapark ja rannapiirkond,
Räämal ja Niidu linnaosas: Niidupark
Ülejõel: puudub,
Vana-Pärnus: mererand Põllu tänava pikenduselt Valgerannani.
Rohelised koridorid on matka- ja jalutusalad, mis peavad kindlustama elanikele ohutu
juurdepääsu elamupiirkondadest linnalähedastele lähi- ja kaugpuhkealadele. Roheliste
koridoride laius on 15-50 m.
Linnaümbruse roheline vöönd ehk rohelised kopsud on kuni 6 km linna
tiheasustusalast asuvad suuremad maastikud. Siia kuuluvad: Rääma raba, Raeküla
männik, Tammiste piirkonna metsad ja ringtee mets, endine Eametsa küla maa-ala
Sauga jõest kuni Pärnu lennuvälja piirini, Valgerand ja Audru jõe kalda kaitsetsoon.
Spordi- ja puhketeenuste alad on maa-alad, mille sihtotstarbeks on määratud
üldkasutatavaks sportlikuks puhke-funktsiooniks (ehk spordirajatiseks) laiemas
mõttes. Spordi- ja puhketeenuste aladele kuuluvad: üldkasutatavad spordiväljakud,
erifunktsiooniga spordiväljakud.
Eriotstarbelised alad on linna kalmistud. Linna kalmistud on: Vana-Pärnu kalmistu,
Vana kalmistu, Alevi kalmistu, Metsakalmistu. Vana-Pärnu, Vana ja Alevi kalmistud
on võetud muinsuskaitse alla (kultuuriministri 3. juuli 1997.a määrusega nr 37).
Pärnu linna krundi haljasaladesse kuuluvad: kõrgelamute haljastus, väikeelamute
haljastus, tootmishoonete kruntide haljastus, ühiskondlike hoonete kruntide haljastus.
Kõrgelamute haljastus on kõrgelamuhoonele kuuluv puhkeotstarbeline maa-ala.
Puiesteed ja muud tänavatega seotud haljasribad on liiklussaared ja muud haljasalad,
mis asuvad tänavate ja teede punaste joonte sees (ehk tänavate maa-alal).
Haljasribadel võivad asuda mürakaitsevahendid, tehnorajatised jms. arvestades
haljasalade rajamist.
Säilitatavad puiesteed ja muud tänavatega seotud haljasribad asuvad: Akadeemia
tänaval, Vee tänaval, Ringi tänaval (võetud kaitse alla), Kuninga tänaval (võetud
kaitse alla), Lõuna tänaval, Nikolai tänaval (võetud kaitse alla), Pühavaimu tänaval
(võetud kaitse alla), Pargi tänaval, Vanapargi tänaval (võetud kaitse alla), Riia
maanteel, Karja tänaval, Karusselli tänaval, Tammsaare puiesteel, Mai tänaval,
Haapsalu maanteel, Niidu tänaval, Liblika tänaval, Supeluse tänaval, Tähe tänaval,
Pirni tänaval, Lina tänaval, Männi tänaval, Raba tänaval, Kirsi tänaval, Kaevu
tänaval, Rohelise tänaval, Uus-Sauga tänaval, Vana-Sauga tänaval, Rõugu tänaval,
Laeva tänaval, Lille tänaval, J.W.Jannseni tänaval, Rohu tänaval, Rääma tänaval,
Esplanaadi tänaval.
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Põhimõtted
Haljastus.
Haljasalade, parkide ja linnametsade ülesandeks on tagada sotsiaalselt ja
ökoloogiliselt piisavate, esteetiliste, kättesaadavate ja puhkeotstarbel kasutatavate
haljastatud välisruumide olemasolu nii elukohas, asumis kui linnas tervikuna. Tähtis
on linna üldise atraktiivsuse tõstmine, kultuuripärandi säilitamine, kasutades Pärnu
linnalikke looduslikke eeldusi ja maastikulist mitmekesisust.
Selleks tuleb maastikud, jõe kaldaalad, parkide vööndid ja linna ümbruse roheline
vöönd siduda kogu linna hõlmavaks süsteemiks. Selleks tuleb planeerida maanteede
äärde (30-50 m) ja peatänavatele kaitsehaljastus. Tööstuse ja elurajooni vahele
planeerida kaitsehaljastus. Rohelisteks koridorideks on ette nähtud:
• Sauga jõe kaldad
• Pärnu jõe kaldad
• Sindi-Lodja parkmets
• Niidupark
• Rääma oja kaldad
Parkidesse võib lubada 5% ulatuses äri- või ühiskondliku funktsiooniga hoonete
rajamist ehitusaluse pinnaga mitte rohkem kui 100 m², kusjuures parkidesse ette
nähtud hoonete projekteerimine ja ehitamine toimub avaliku konkursi kaudu.
Kaitsealustes parkides on vajalik hoonete rajamisel kaitseala valdaja luba.
Uueteks parkideks on ette nähtud: Sauga mõisa park ja Rannapargi laiendamine
Raeküla poole kuni heitvee survetorustikuni.
Linna ümbruses tuleb välja arendada roheline vöönd. Rohelisteks kopsudeks on ette
nähtud:
• Rääma raba
• metsad ja rand Reiu jõest Pärnu laheni linna piirilt kuni Reiu külani
• Tammiste metsa- ja suvilapiirkonnad Tammiste teelt Pärnu jõeni - Sindi sillani
• endine Eametsa küla maa-ala Sauga jõest Pärnu lennuvälja piirini
• Valgerand ja Audru jõe äärsed rohelised alad
Lastemänguväljakute minimaalse suurus peaks olema 5000 m². Väljakute asukohad
peaks olema mitte rohkem kui 300 m kaugusel elamutest. Alad uute
lastemänguväljakute rajamiseks on reserveeritud:
• Vana-Pärnus (Merekalda tänaval)
• Eeslinnas (Aisa tänaval)
• Rääma piirkonnas (Lina tänaval)
• Ülejõe piirkonnas (Kuldne Kodu, Kirsi tänaval, Männi tänaval)
• Raekülas (Haraka, Salme, Hirve tänaval)
Lastemänguväljakutele on lubatud paigutada vajalikke mänguvahendeid, liivakaste
jms.
Linnaosade lähipuhkealad peavad teenindama 5000 kuni 10 000 inimest, nende
arvustuslik suurus on 75 ha. Lähipuhkealad peavad asuma lähedal nendele
elamupiirkondadele, mille elanikele nad on ette nähtud. Lähipuhkealadeks on ette
nähtud:
Kesklinnas: Pärnu supelrand ja Rannapark
Eeslinnas: Pärnu rand Side tänavalt kuni Ühisgümnaasiumi rannateeni
Mai linnaosas: Pärnu rand Ühisgümnaasiumi rannateelt kuni Raja tänava pikenduseni
Raeküla linnaosas: Raeküla metsapark ja rannapiirkond
Räämal ja Niidu linnaosas: Niidu metsapark
Ülejõel: uus metsapark vanast linnapiirist uue ümbersõiduteeni
• Vana-Pärnus: mererand Põllu tänava pikenduselt Valgerannani
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Kõrgelamute krundil haljastatav maa-ala peaks võrduma hoonealuse pinnaga.
Näiteks: kolmekorruselise korterelamu krundi suuruseks võimalusel arvestada 3+1 x
hoonealust pinda, millest üks osa on haljastatud.
Pargid ja haljasalad on kantud kaardile "maakasutuse plaan"
Ranna- ja kaldaalad.
Vastavalt "Vee- ja kaldakaitseseadusele" ning käesolevale üldplaneeringule on Pärnus
ranna ulatuseks määratud 100 m.
Kalda ulatuse määramisel on lähtutud olemasolevate ja loodavate haljasalade ja
metsade puhul Ranna ja kaldakaitse seadusega sätestatud 50 meetrisest kaldaulatusest.
Kalda ulatuse vähendamine Pärnu jõgede kallastel on tingitud väljakujunenud ja
säilitamisele kuuluva hoonestuse frondist ulatudes 15-st kuni 50 meetrini.
Rannal ja kaldal asuvate kinnisasjade omanikud ja valdajad on kohustatud hoidma
veekogu rannad ja kaldad puhtana. Ranna- ja kaldaalad on kantud kaardile
"Keskkonna teemakaart".
Ranna ja kalda ulatus ühtib kalda ehituskeeluvööndiga. Ehituskeeld ei laiene üld- ja
detailplaneeringute alusel toimuvatele töödele:
• kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks
• avaliku tee või kallasraja rajamiseks
• säilitamiseks määratud hoonestusega alal
• maaparandussüsteemide ehitamiseks
Vastavalt "Veeseadusele" on Pärnus veekaitsevöönd mererannal 20 m (välja arvatud
avalik supelrand) ja jõgede kallastel 10 m. Veekaitsevööndis on keelatud
majandustegevus. Majandustegevuse keeld veekaitsevööndis ei laiene heina niitmisele
ja roo lõikamisele, kui sellega ei rikuta ega hävitata puittaimestikku ja pinnast ning
peetakse kinni keskkonnaministri poolt määratud keeluaegadest pesitsevate lindude
kaitseks.
Kallasraja laius on:
• laevatatavatel veekogudel 10 meetrit (Pärnu jõgi, meri)
• teistel veekogudel 4 meetrit (Sauga jõgi, Vallikäär, Rääma oja)
• suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida
mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.
Käesolev üldplaneering arvestab põhimõttega, et mööda kallasrada võib veekogu
ääres vabalt ja takistamatult liikuda. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja
kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. Kallasrajad on kantud kaardile
"Keskkonna teemakaart".
Avalik supelrand.
Avaliku supelranna ala on laiendatud käesolevas üldplaneeringus Pärnu idamuulist
kuni Saare tänava mõttelise pikenduseni. Vajalik on teostada supelranna liivade
liikumise struktuuri muutuste protsesside uuringud, liivaranna koormustugevuse
arvutused. Selgitada võimalused liivade kinnistamiseks ja hoidmiseks, liivaala
laiendamiseks keskrannast Raeküla poole ja luidete säilitamiseks.
Supelranna funktsionaalne tsoneerimine: supelranna kõige merepoolsema osa võtab
enda alla liivarand. Supelranna läänepoolne osa (575 m pikkusega) on jäetud naiste
rannaks suvepäevadel kella 8 – 20-ni. Ülejäänud ajal võivad seal liikuda kõik
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soovijad. Ranna-ala naiste rannast kuni Side tänava pikenduseni on üldkasutatav
supelrand. Supelranna veealune tsoneerimine on järgmine:
- ujumisala lastele - vee sügavus kuni 0,7 m,
- ujumisala suurtele - vee sügavus 1,5 m (1,8m).
Liivaranna kõrvale on ette nähtud ehitada ranna teenindavad hooned ning
mänguplatsid. Piki ranna piiri on kavas arendada jalgteed koos laiendustega plaažile
minekuks. Rannaäärse tee ning liivaranna vahele jääb taimedega kinnistatavate luidete
ala. Supelranna teenindamiseks on ette nähtud käimlad veepiirist 200 m kaugusel,
kusjuures tuleb arvestada 1 käimlakoht 100 inimese kohta.
Avalik supelrand on kantud kaardile "Maakasutuse plaan".
Kuurorditsoonid.
ÜP teeb ettepaneku ravi- ja puhkekuurorditsooni kehtestamiseks piirides:
Ravikuurort piirides: Kuuse tn. – Tammsaare pst. – Tulbi tn. – Kajaka tn. – Aia tn. –
Roosi tn. – Mere pst. – Ringi tn. – Sadama tn. – Pärnu jõe vasakkallas – Kesklinna
muul 1180 meetri kaugusele rannajoonest – paralleelselt rannajoonega 1180m
kaugusel kaldast – Kuuse tn. mõtteline pikendus.
Tsoon kehtestatakse ajaloolise ravikuurorditsooni kaitseks. Tsoonis toimuv ehitustegevus kooskõlastatakse täiendavalt Pärnu Linna volikogu kuurordikomisjoni ja
Pärnumaa keskkonnateenistusega.
Puhkekuurort piirides: Tammsaare pst. – Papiniidu tn. perspektiivne pikendus
Tammsaare pst.-ni – Kalevi pst. – Saare tn. mõtteline pikendus merre kuni 1180
kaugusele kaldast – 1180m kaugusel kaldast paralleelselt rannajoonega kuni Kuuse tn.
mõttelise pikenduseni – Kuuse tn. mõtteline pikendus – Kuuse tn.
Tsoon kehtestatakse puhkekuurorditsooni tasakaalustatud arengu tagamiseks. Tsoonis
on lubatud kõik tööd ja tegevused mis ei kahjusta looduslikke ravifaktoreid, kuurordi
sanitaarset seisundit ja mis ei lähe vastuollu kaitsealuste maade kaitsemäärustega.
Tsoonis toimuv ehitustegevus kooskõlastatakse täiendavalt Pärnu Linnavalitsuse
kuurordikomisjoni ja Pärnumaa keskkonnateenistusega.
Kuurorditsoonid on märgitud kaardil "Arhitektuursete tingimuste plaan".
Staadionid.
Pärnu esindusstaadion on Pärnu kergejõustikustaadion e. Kalevi staadion. Praegune
esindusstaadion asub rannapiirkonnas. Asukoht ei ole loogiline ega soodne, kuna
juurdepääs on raskendatud ja puuduvad vajalikus mahus parkimisvõimalused.
Maakasutuse seisukohalt on loogiline, kui esindusstaadion ja kõrval asuv
soojendusväljak oleks rannapiirkonnast välja viidud.
Maakonnaplaneeringu üks eesmärk on rajada uus kergejõustikustaadion. Käesolevas
üldplaneeringuga on pakutud ala Papiniidu tänava pikendusel mere poole jääval alal,
kus uus esindusstaadion koos kergejõustikustaadioniga võiks moodustada ühe
tervikkompleksi, mis võiks teenindada tervet maakonda.
Kuna perspektiivse rannaala laiendus Mai – Raeküla all on Pärnu maastikukaitseala
projektiga ettenähtud kaitsealuseks maaks, siis lahendatakse kaitsealuse maa võimalik
kasutus äri-, elamu-, ühiskondlike hoonete või spordirajatiste maana rannaala
detailplaneeringu või keskkonnakaitse teemaplaneeringuga, lähtudes kaitseala
kaitsemäärusest (kaitseala projektist tulenevad piiranguvööndite piiride ettepanekud
vt. “keskkonna teemakaart”).
Kalmistud.
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Vana-Pärnu, Vana ja Alevi kalmistud on võetud muinsuskaitse alla (kultuuriministri
3. juuli 1997.a määrusega nr 37). Nende ümber kehtib 50 m muinsuskaitsetsoon.
Kalmistute ümber kehtib 300 m kaitsetsoon, kus elamufunktsioon on kehtivate
normatiividega vastuolus. Kaitsetsoon on kantud kaardile “Keskkonna teemakaart”,
kalmistute alune maa on kantud kaardile "Maakasutuse plaan".
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5.Veekogude maa
Veekogude maa on veekogude alune maa - iseseisva katastriüksuse moodustav
rannavee, jõe, järve, veehoidla jm. veekogu alune maa.
Pärnu linnas on katastriüksusena registreeritud 210,4 ha suurune kinnistu - veekogud
Pärnu linna piires, kuhu kuuluvad Pärnu jõgi (Pärnu linna piirides), Sauga jõgi (Pärnu
linna piirides), Reiu jõgi (Pärnu linna piirides), Vallikäär, Rääma oja ja Niidu oja.
Pärnu jõe kasutustingimused määratakse Pärnu jõe akvatooriumi planeeringuga Pärnu
jõe osaüldplaneeringu raames.

6. Transpordimaa
Transpordimaa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Tänavate, kõnniteede, viaduktide, bussipeatuste, ootepaviljonide jt. liikluseks
vajalike rajatiste alune maa
• Väljakute ja platside maa - väljakute, parkimisplatside , bussijaamade jne.
alune maa
• Raudtee ja selle teenindamiseks vajalik maa
• Lennuliiklusmaa
• Gaasivarustuse ettevõtete ning gaasi siirdetorustike ja haruliinide maa
Hetkeolukord
Tänavatevõrk
Praegune Pärnu tänavavõrk on ajalooliselt välja kujunenud ning peegeldab olukorda
19. sajandi lõpul. Peamised sissesõiduteed kesklinna on Haapsalu maantee ja
J.V.Jannseni tänav lääne poolt, Tallinna maantee põhja poolt, Paide maantee kirdest
ning Riia maantee idast .
Kui kunagiste maanteede äärne hoonestus oli vähene, siis 20. sajandi lõpul on nad
muutunud linnasisesteks tänavateks. Tänavaäärne hoonestus on peamiselt äri- ja
elamufunktsiooniga. Transiitliiklus on Pärnu linnas probleemiks. Transiitliiklus
toimub läbi Ülejõe ja Vana Pärnu piirkonna keskmise osa, kus on valdavalt
elamupiirkonnad, puhkealad, äri ja teenindus. Sellest tulenevalt on Pärnu ringtee
ehitus Tallinna maanteelt Haapsalu maanteeni ja Vana-Pärnu sadamani linnas
prioriteetseim projekt.
Transiitliikluse ja liikluskoormuse vähendamiseks läbi kesklinna, kesklinna silla ja
läbi J.V.Jannseni tänava/Tallinna maantee/Rääma tänava ristmiku on üldplaneeringus
ette nähtud kaks võimalikku uue silla asukohta: Vingi – Raba ja A.H.Tammsaare pst
pikenduse sild.
Seoses 1974. aastal koostatud ja kehtestatud üldplaneeringuga ja selle alusel
koostatud detailplaneeringutega on määratud peamiste tänavate jaoks punased jooned,
mis üldiselt on jäänud teostamata. Alates 1. jaanuarist 2000.a. on kehtestatud Eesti
linnatänavate projekteerimisnormid, mida tuleb edaspidi rakendada.
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Elamupiirkondade siseteed on üldiselt kitsad. Lähtudes uue riikliku liiklusohutuse
kontseptsioonist tuleb muuta elukvartalid ohututeks ja rahulikeks piirkondadeks,
milleks tuleb maksimaalselt rakendada õuealade projekteerimisnorme.
Problemaatilised kohad linna liikluskorralduses on:
• Siimu sild
• Vana-Sauga/J.V.Jannseni tänava ristmik
• Uus-Sauga tänav
• Tallinna maantee/J.V.Jannseni tänava/Rääma tänava ristmik
• Akadeemia tänava/Vee tänava/Riia maantee ristmik
• Pikk tänava/Riia maantee ristmik
• Suur-Jõe tänava ühendus Riia maanteega (puudub)
• Kuninga tänava/Aia tänava/Vanapargi tänava/Karja tänava ristmik
• Karja tänava/A.H.Tammsaare puiestee ristmik
• Papiniidu tänava/Riia maantee ristmik
• Oja tänava/Raba tänava ristmik
Pärnu kesklinn. Pärnu kesklinn on Pärnu liikluse sõlmpunktiks. Liiklusele
elamurajoonidest kesklinna, lisandub läbiv liiklus Ülejõelt randa, Ülejõelt Eeslinna
(sealhulgas vanale turule), samuti on oluliseks sihtpunktiks supelrand ja
kuurordipiirkond.
Supelranna ja kuurordipiirkonna paremaks teenindamiseks on ette nähtud korrastada
ja välja ehitada Aia tänav (Aia tn. pikendus Riia mnt.-ni, ühendus üle Vanapargi tn.
Vingi – Raba sillaga ja rannapiirkonna pool otseühendus üle Tammsaare pst. Lehe tn.ga), A.H.Tammsaare pst. (pikendus Suur-Jõe tänavani ja sild Tammiste teele) ning
Suvituse tänav (muutmine kahesuunaliseks).
Kesklinnas, kus elamud, kauplused, koolid ja muud ühiskondliku teenindus ning
puhkealad on hajutatud kogu kesklinna alale, on paljud liiklejatest jalakäijad,
jalgratturid, ühistranspordi kasutajad ning lapsed, mis eeldab kõrgendatud tähelepanu
kerg- ja jalakäijate liikluse korraldamisele. Kergliikluse lahendamiseks koostatakse
2002.a. jalgrattateede planeering.
Ühistransport
Linnasiseste bussiliinide arv on 21 reisijate arvuga ca 26 miljonit aastas.
Üldplaneeringu koostamise raames uuriti ka tänavate sobilikkust ühistranspordi jaoks
ning bussipeatuste paigalduse otstarbekust. On selgunud tänavate ümberehituse
vajadus vastamaks ühistranspordi vajadustele. Bussipeatuste paigutus osutus üldiselt
rahuldavaks.
Kogu linna ulatuses on umbes 85 bussipeatust ja nende omavahelise kaugus on alla
500 m nii, et vahemaa esimese bussipeatuseni on alati vähem kui 250-300 m (so 3-5
min. jalgsikäiku). Tulevikus on vaja uut bussipeatust ainult Niidu elamupiirkonnas ja
uue haigla juures. Seoses TÜ Pärnu kolledži rajamisega tuleb kaaluda vajadus viia
kesklinna lõpp-peatus (mis praegu asub Pargi, Rüütli ja Vanapargi tänavate ristmikul)
Ringi tänava lõppu (see on Pärnu Jahtsadama ja kolledþ i juurde). Raskusi on
bussiootepaviljonide paigaldamisega Merimetsa tänaval (liiga kitsas tänava-ala).
Linnabussiliinid võimaldavad ühendust ka Lennuvälja, Sauga ja Paikuse aleviku ning
Sindi linnaga.
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Maakonna- ja kaugbussiliinid
Pärnu autobussijaam asub praegu kesklinnas Aia, Pikk ja Ringi tänavate vahel.
Pärnu asub mitmete rahvusvaheliste transportkoridoride marsruutidel (vt. RTL 1999,
154, 2166):
• Tallinn – Pärnu – Riia – Kaunas – Varssavi maantee marsruut (Via Balticamarsruut), sealhulgas:
• Tampere – Helsinki – Tallinn – Pärnu – Riia–marsruut (nn. THTRarenguvöönd, põhimaantee 4)
• Tallinn – Pärnu – Riia – Kaunas – Varssavi raudtee (Balt Rail 2000- või Rail
Baltica-marsruut)
• (Pärnu) – Riia – Siauliai – Kaliningrad – Gdansk – Szczecin – Berliin maantee
marsruut (Via Hanseatica-marsruut)
• Pärnu – Rakvere – Narva – St. Petersburg maantee marsruut (põhimaantee 5 põhimaantee 1)
• Pärnu – Viljandi – Tartu maantee marsruut (Via Livonica-marsruut ehk
Liivimaa telg)
• Pärnu – Kagu-Eesti – Pihkva (– Moskva) (põhimaantee 6 - tugimaantee 69 põhimaantee 2)
• Läänemeeremaadega laevaühendused (Baltic Sea corridor).
Kaugbussiliinid.
Maanteede võrguga haakub kaugbussiliinide võrk, seega asub Pärnu ka mitmete
rahvusvaheliste kaugbussiliinide marsruutidel:
• Tallinn – Pärnu – Riia – Bauska – Pasvalys – Panevežys – Ukmerge – Vilnius
(1 kord päevas),
• Tallinn – Pärnu – Ainaži – Salacgriva – Saulkrasti – Riia (4 korda päevas),
• Tallinn – Pärnu – Riia – Šiauliai – Taurage – Sovetsk - Gvardeisk –
Kaliningrad (1 kord päevas),
• Pärnu – Sankt Peterburg (1 kord päevas),
samuti ühendused Berliiniga, Kieliga, Kölniga, Müncheniga ja Stuttgardiga.
Pärnus on 24 maakonnasisest ja 27 linnadevahelist kaugbussiliini kokku reisijate
arvuga aasta ca 5 miljonit.
Maakonnavaheliste kaugbussiliinide sihtkohtadeks on Tallinn, Rakvere, Kohtla-Järve
– Jõhvi, Jõgeva, Rapla, Viljandi, Tartu, Antsla, Õtepää – Võru, Abja – Kärstna,
Lihula, Kuressaare, Haapsalu.
Parkimine
Tasuline parkimine on Pärnu linnas reguleeritud Pärnu Linnavolikogu määrusega
kesklinnas (kaasa arvatud Vana-Turu ümbruses) ning rannapiirkonnas. Lahendamist
vajavad parkimisprobleemid Riia maanteel (Väike-Sepa tänavalt A.H.Tammsaare
puiesteeni) ja J.W.Jannseni tänaval.
Kesklinn.
Parkimisuuringud näitavad, et aastatel 1995-1998 on parkimise vajadus kesklinnas
stabiliseerunud suurusel umbes 500 autot (parkimiskohta) tööpäevadel. Praegu on
ebaselge, kuidas võiks mõjutada Riia maantee ja Pika tänava vahelise ala
hoonestamine parkimisvajadusele. Arvestades uute suuremahuliste äri- ja
ühiskondlike ehitiste kontsentreerumisega kesklinna Pika tn. ja Pärnu jõe vahelisele
alale võib osutuda otstarbekaks parkimismaja rajamine.
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Ranna piirkond.
Parkimisuuringud näitavad, et viimaste aastate jooksul on parkimine ranna piirkonnas
kasvanud ja parkimiskohti napib. Parkimisprobleemile rannapiirkonnas nähakse kahte
lahendust. Esiteks tasulise parkimise parem korraldamine (reguleeritud volikogu
määrusega) ja täiendavate parkimisalade väljaehitamine Kuuse tn. – Kaarli tn. – Side
tn. – Ranna pst. kvartalis.
Riia maantee äripiirkond.
Kuigi parkimine Riia maantee alguse äripiirkonnas on suhteliselt väike (alla 100
auto), segavad pargitud autod liiklust. Lahenduseks on Suur-Jõe tänava
väljaehitamine mis peaks oluliselt vähendama Riia mnt. liikluskoormust.
J.W.Jannseni tänav.
Seoses J.W.Jannseni tänava ettevõtluse ja ühiskondliku teeninduse arenemisega
toimub parkimine tee ääres. Seoses piirkonna ja tänava ümberkujundamisega tuleb
muuta ka parkimise korraldust (tasuline parkimine kombineerituna parkimisega
väljaspool tänava-ala erakruntidel arvestades kehtivate parkimisnormatiividega).
Teistes piirkondades on parkimine üldiselt reguleerimata. Reguleerimise vajadust
tuleb kaaluda igas piirkonnas eraldi.
Garaažikooperatiivid ja parkimismajad.
Parkimismaju Pärnu linnas ei ole. Tulevikus tuleks aga kaaluda võimalusi
parkimismajade rajamiseks Kesklinnas ja Mai elamupiirkonnas. Teiste
elamupiirkondade puhul tuleks valida sobiv variant: garaaž, parkla (varikatusega) kas
elamu krundi piires või garaaþ iühistute näol.
Kergliikluse teed
Kergliiklus on jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudega ja talvel suuskadega liiklemine.
Üldplaneeringuga on ette nähtud maksimaalselt eraldada uued kergliikluse teed
autoliiklusest.
Lähtudes sellest üldplaneeringu põhimõttest ja linnatänavate
projekteerimise normidest lahendatakse liiklus detailplaneeringutes ja tööprojektides.
Üldplaneeringuga on tehtud ettepanekud rajada kergliikluse teed:
- piki jõgede ja mere kallast;
- kesklinna ja puhkepiirkondade vahele;
- kiirtee ja vajadusel magistraaltänavate kõrvale;
- kaugpuhkealadeni: Valgeranna, Tahkuranna,
- linnaosade ja Niidu metsapargi vahele.
Jalgrattateed
Seoses teede rekonstrueerimisega on viimastel aastatel rajatud ühekülgsed
kahesuunalised jalgrattateid: Tallinna mnt-le, Supeluse, J.W.Jannseni tänavatele ja
linna parkidesse. Jalgrattateede vajadus, paiknemine ja lahendused töötatakse välja
“jalgrattateede planeeringu” raames. “Jalgrattateede planeeringus” väljatöötatud
lahendustest lähtutakse uute ja olemasolevate teede ja tänavate projekteerimisel.
Raudtee
Pärnu linna läbib Tallinn-Pärnu-Riia raudteeliin. Pärnu raudtee reisijaam asub
Raeküla piirkonnas ja kaubajaam Niidu piirkonnas.
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Kaubatransport. Pärnu kaubajaamas asub konteinerterminaal kuni 20 tonnistele
konteineritele (peale Pärnu asuvad sellised terminaalid veel Tallinnas, Paljassaares ja
Muugal). Niidu ettevõtluspiirkond asub võrdlemisi kaubajaama lähedal. Pärnu
raudteejaama kaubaveo maht oli 1998. aastal kokku 95 tuhat tonni.
Reisijatevedu. Reisirongiliiklusest on säilinud ainult Pärnu - Tallinn liin.
Via Baltica
1990. aastal algatati rahvusvaheline maanteeprojekt Via Baltica (Tallinn – Pärnu –
Riia – Kaunas – Varssavi). Koostati Via Baltica Feasibility Study (Viatek, august
1993). Alates 1994. aastast on see tee tunnustatud E-67 Euroopa teena. Via Baltica
tähtsust näitavad järgmised faktid:
• Via Baltica on peamine maismaavärav Eestist Kesk- ja Lääne-Euroopasse
ning vastupidi,
• Via Baltica on Pärnu linna otseühendus Eesti pealinna Tallinnaga (ja lühim tee
Soome) ning Läti pealinna Riiaga,
• Ikla piiripunkt on Eestis tähtsaim (näiteks 1998. aastal ületas Ikla piiripunkt
155 955 veoautot, samal ajal kui kõiki teisi maismaa piiripunkte Eestis ületas
1998. aastal kokku 113 939 veoautot),
• enamus Pärnu rahvusvahelistest (bussi-)reisiliinidest kasutavad Via Balticat,
• Via Baltica mängib olulist rolli ühendusteena Pärnu linna ja teiste
maakonnasiseste asulate vahel (kokku elavad üle 70 % Pärnu maakonna
elanikest Via Baltica mõjusfääris ning nende transpordivajadustega kaasnev
liiklus toimub enamasti Via Baltica kaudu).
• Via Baltica projekti eesmärgiks on määrata nii ühine tehniline lahendus kui ka
perspektiivne maantee asukoht. Ette nähtud on 2 etappi: olemasolevate
tänavate heakorrastamine - ümberehitus ja perspektiivne maanteetrass (Riia
mnt. ja Papiniidu silla vaheline raudteega paralleelne maanteelõik, Tallinna
mnt. ja Haapsalu mnt. vaheline lõik ja Vana – Pärnu kaubasadama juurdesõit)
Lennuliiklus
Pärnu lennuväli asub väljaspool linna piire, kuid lennuväljaga on seotud takistusvabad
alad õhuruumis, mis hõlmab ka osa Pärnu linnast.
Endise Nõukogude Liidu Pärnu-Sauga sõjaväelennuvälja ülevõtmisega Eesti
Vabariigi kaitseministeeriumi poolt alustati 1992. aastal. EV Valitsuse korraldusega
nr. 378-k, 7. oktoober 1992. aastal anti sõjaväelennuväli üle transpordi- ja
sideministeeriumi haldusalasse. Samal aastal alustati läbirääkimiste ja nõupidamistega
Pärnu lennuvälja arengu teemal, mis viisid otsuseni tsiviillennuväli üle viia endisele
sõjaväelennuväljale.
Vabariigi Valitsuse 1. juulil 1997. aastal korralduse nr. 487-k alusel moodustati alates
1. jaanuarist 1998.a iseseisev äriühing AS Pärnu Lennujaam, kus 100%-liselt aktsiate
omanikuks on Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeerium. Omanik on investeerinud
lennuohutuse tagamisse ja reisijate mugavamasse teenindusse tagamaks Pärnu
lennuvälja vastamist rahvusvahelise lennuvälja sertifitseerimise tingimustele. 1999
aastal valmis lennujaama kaasaegne reisijate teenindamise terminal, nõuetele vastav
lennujuhtimistorn, tehti suures ulatuses maaparandus- ja heakorratöid, rajati uued
lennuraja valgustusseadmed. Plaanis on paigaldada lennuväljale õhusõidukite
navigeerimist lihtsustav navigatsiooniseade VOR/DME. Lennuväli valmistatakse ette
ööpäevaringse ja halbade ilmastikutingimuste korral lennukite vastuvõtmiseks.
Lennuvälja arengukava eesmärgiks on ehitada ja arendada lennuväli sellisele tasemel,
mis võimaldaks teenust müüa lennundusoperaatoritele. Kõik tehtud ja tegemisel
olevad ning AS Pärnu Lennujaama arengukavas toodud tööd on eelduseks, et
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lennufirmad saaksid alustada ka regulaarreise Pärnusse. Praegu toimub Pärnu
lennujaamast regulaarlennundus Ruhnu ja Kihnu saartega ning Kuressaare linnaga.
Ülevaade Pärnu lennuvälja kohta*
Näitaja
Lennuoperatsioonide
arv
Reisijaid
Reisijaid/maandumisi
Kaubad (tonnid)
Realisatsioon
Dotatsioon riigi
eelarvest
Dotatsioon/reisija
kohta

1992
145

1993
391

1994
320

1995
538

1996
552

1997
1.120

1999
1.458

2.416
16.66
12

3.124
7.99
13
289.665
518.125

2.630
8.22
17
458.143
787.469

7.052
4.84

165.9

299.4

3.514
6.37
60
420.851
1.907.40
4
542.8

5.285
4.72
93

-

3.120
5.80
24
415.593
1.04171
2
336.0

*Pärnu LV arenguamet
Gaasivarustus
Käesoleval ajal toimub Pärnu gaasiga varustamine Reolast toodava vedelgaasiga.
Tarbijate gaasiga varustamine toimub balloonidega ja maa-alustest vedelgaasi
grupimahutitest. Kunagi Pärnus töötanud 25-st vedelgaasi grupimahutist on töökorras
ainult 9 ning abonente on 915. Pärnus tarbiti 1998 aastal 491 t ballooni- ja
mahutigaasi ehk 245 tuh nm3 gaasi aurustatud faasis.
Töötavate ja mittetöötavate grupimahutite paiknemine linnas ning nende gaasitrassid
on näidatud kaardil "Gaasivarustus"
Põhimõtted
Tänavatevõrk
Pärnu transpordi infrastruktuuri planeerimisel on lähtutud Pärnu kui Edela-Eesti
logistika keskusest, kus ristuvad laevatee, lennutee, raudtee ja maanteed. Samuti on
aluseks võetud kauba-ja transpordivoogude prognoosid ning keskkonnaalased
hinnangud ja prognoosid. Kõik nelja liiki teed on nii maakondliku, riikliku kui
rahvusvahelise tähtsusega. Nende teede terminalideks Pärnu linnas on sadam,
lennujaam, raudtee kaubajaam, raudtee reisijaam ja bussijaam. Üldplaneeringuga on
tehtud ettepanekud nimetatud nelja liiki teede ja nende terminalide koostööks Pärnu
linna territooriumil ning linna tänavatevõrgu sidumiseks sellesse struktuuri.
Pärnu linna perspektiivse tänavavõrgu planeering põhineb linnaplaneerime ameti
poolt ja Inseneribüroo “Stratumi” poolt aastani 2010 koostatud Pärnu
liiklusprognoosidel (Inseneribüroo “Stratum”: Pärnu liiklus 1996. Tallinn 1996).
Prognooside koostamisel oli eelduseks, et autode arvu kasvutempo on sama, mis
Rootsis ja Soomes oli 10-20 aastat tagasi. Samuti võeti arvesse üldplaneeringus antud
elu- ja töökohtade ning tootmise
edasiarendamisega seotud muutused ja
keskkonnaalased nõuded. Teede planeerimisel on lähtutud linnatänavate
projekteerimisnormidest ET-1 0315-0216, ET-1 0315-0217, ET-1 0315-0218 ja
ET-1 0315-0219. Nende normide järgi on linna tänavate võrk jaotatud nelja liiki:
•
•
•
•

kiirteed projektkiirusega 80 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga 70 km/h
põhitänavad projektkiirusega 70 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga 50 km/h
jaotustänavad projektkiirusega 60 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga 50 km/h
juurdepääsud:
o kõrvaltänavad projektkiirusega 50 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga
30-50 km/h
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o veotänavad projektkiirusega 50 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga 30-50
km/h
o kvartalisisesed tänavad projektkiirusega 30 km/h ja tavalise
kiiruspiiranguga 30-20 km/h
o jalgtänavad projektkiirusega 20 km/h ja tavalise kiiruspiiranguga 20
km/h
o jalgteed projektkiirusega 20 –30 km/h ja tavalist kiiruspiirangut ei ole
Kiirtee.
Planeeritav Pärnu kiirtee algab Riia maanteelt, kulgeb raudteega paralleelselt
Papiniidu sillani, jätkub mööda Ehitajate teed ja suundus Tallinna maanteele Lihula
maanteeni ja sealt Vana-Pärnu sadamatesse. Selle tee ühe lõiguna on mööda Tallinna
maanteed väljasõit Tallinna suunas. See tee tagab kiire ja ohutu liikluse läbi linna,
ühendades linna sisenevad Pärnu-Lihula, Pärnu-Nurme, Pärnu-Tallinn, PärnuRakvere, Pärnu-Tori ja Pärnu-Ikla maanteed omavahel. See kiirtee ühendab samuti
sadama, lennujaama, raudtee kaubajaama, raudtee reisijaama ning sellega on
ühendatud linnasisesed põhitänavad. Lõigul Ikla piiripunkt - linnapiir on kiirtee Via
Baltica osaks. Kiirtee liiklussagedus on 10-15 tuh a/h. See tee on 2 x 3.75m + 2 x
3.75m. Tee punased jooned ühtivad külgnevate kinnistute piiridega või on
minimaalselt 40m ja maksimaalselt 50m. Tee lõigul Tallinna mnt –Lihula mnt on
planeeritud 2 x 3.5m + 2 x 3.5m, punaste joonte vahekaugus 60m.
Võimalikku teist kiirteed ümber Pärmu, mis kulgeks Ikla mnt- Paikuse- NurmeLihula mnt, käsitleb maakonnaplaneering.
Põhitänavad.
Põhitänavad tagavad ühenduse kiirteega ning linnaosade ja nende keskuste vahelise
liikluse. Osaliselt esineb neil kaug-, läbiv- ja sisenev liiklus. Paremkaldal on
põhitänavateks Rääma tn, J.W.Jannseni tn, Haapsalu mnt, Vana-Pärnu kaubasadama
juurdepääsutee, Uus-Sauga tn, Tallinna mnt, Raba tn, Niidu tn ja Tammiste tee.
Vasakkaldal täidavad seda ülesannet Riia mnt, Paide mnt ja Papiniidu tänav. Sellesse
põhitänavate võrku on täiendavalt ette nähtud A.H.Tammsaare pst sild ja Raba tn sild.
Täiendavate sildadega on hajutatud põhitänavate liikluskoormust ja vähendatud
koormust olemasolevatele Papiniidu tn ja Kesklinna sillale. Põhitänavad koguvadjaotavad liiklust jaotustänavatelt. Jaotustänavad sõltuvalt liiklussagedusest on kas
3.5m + 3.5m või 2 x 3.5m + 2 x 3.5m. Seda liiki tänavatel ühtivad punased jooned
külgnevate kinnistute piiridega või tee punaste joonte vahekaugus on:
• kaherajalisel teel 3.5m + 3.5m minimaalselt 1.0m ja maksimaalselt 17.0 m
• neljarajalisel teel 2 x 3.5m + 2 x 3.5m minimaalselt 20.0 m ja maksimaalselt
27.0 m
Jaotustänavad.
Jaotustänavad ühendavad juurdepääse kõrgemaliigiliste tänavatega, s.o.
põhitänavatega. Jaotustänavad on joonisel “liiklusskeem” näidatud rohelisega, kuna
nende loetlemiseks on nimekiri liiga pikk. Jaotustänavate minimaalne laius
eramualadel on 5.5 m ja korruselamualadel 7.0 m, liiklussagedus 300-800a/h.
Jaotustänavate punased jooned ühtivad külgnevate kinnistute piiridega või tee punaste
joonte vahekaugus on minimaalselt 11.5m ja maksimaalselt 13.0m.
Juurdepääsuteed.
Need teed jagunevad omakorda kõrvaltänavateks, veotänavateks, kvartalisisesteks
tänavateks, jalgtänavateks ja jalgteedeks. Nende teede kasutusotstarvet
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iseloomustavad nimetused ning kõiki liiki teede suhtes esitatavad nõuded on
linnatänavate projekteerimisnormides ET-1 0315-0216, ET-1 0315-0217. ET-1 03150218 ja ET-1 0315-0219.
Tänavad ja teed on oma kategooria järgi näidatud kaardil “Liiklusskeem”.
Liikluskorraldus
Tänavavõrgu põhistruktuuri aluseks on kolm peamist autoliikluse sihtpunkti linnas:
• Niidu ja Papiniidu ettevõtluspiirkonnad ning Pärnu sadam
• Pärnu kesklinn
• Supelrand ja kuurordipiirkond
Niidu ja Papiniidu ettevõtluspiirkonnad ning Pärnu sadam vajavad häid sisse- ja
väljasõiduteid peamaanteedelt ning omavahelisi ühendusteid. Selleks on
kavandamisel ümbersõidutee, mis kulgeb Riia maanteelt paralleelselt raudteega kuni
Papiniidu sillani, sealt mööda Ehitajate teed Tallinna maanteeni, sealt Lihula
maanteeni ning edasi Vana-Pärnu sadamatesse. Valmimisel võimaldab ringtee
pääseda maanteedele ja ettevõtluspiirkondadesse elamupiirkondi mitte läbides.
Ringtee on ette nähtud ehitada neljarajaliseks, mis võimaldab 10 000 kuni 15 000 auto
läbimist. Lähemas perspektiivis on selline läbilaskevõime täiesti rahuldav.
Pärnu kesklinn on Pärnu liikluse (ja liikluskorraldamise) jaoks eriti oluline. Lisaks
asjaolule, et liikluse sihtpunkt asub kesklinnas, läbib suur liiklusvool kesklinna.
Kesklinnas, kus elamud, kauplused, koolid ja muud ühiskondlikud teenindused ning
puhkealad on hajali paigutusega, on paljud liiklejatest jalakäijad, jalgratturid,
bussireisijad ning lapsed. Kesklinna pääsemiseks on vajalik rajada üks peatee põhja
poolt ja üks peatee ida poolt soovitavalt ilma liiklustakistusteta. Põhja poolt on selleks
ette nähtud Raba tänav koos uue sillaga Tallinna maantee asemel. Tallinna maantee
ääres asuvad paljud äri- ja ühiskondlikud objektid (näiteks Ülejõe gümnaasium,
Härma Kaubahoov), mis teenindavad maantee mõlemal küljel elavaid inimesi. Seega
võiks moodustada Ülejõe elamupiirkonna koos teenindusega, mille loomulik piir
oleks Raba tänav. Ida poolt on kesklinna pääsemiseks ette nähtud Suur-Jõe tänav Riia
maantee asemel.
Peale Raba tänava ja Suur-Jõe tänava tuleb arvestada kohalikku liiklust
elamupiirkondadest kesklinna. Selleks on ette nähtud:
• Papsaare eeslinnast ja Vana-Pärnu linnaosast kesklinna toimub liiklus
Haapsalu maantee ja J.V.Jannseni tänava kaudu
• Sauga linnaosast kesklinna toimub liiklus Uus-Sauga tänava kaudu
• Ülejõe linnaosast kesklinna toimub liiklus Tallinna maantee kaudu
• Rääma ja Niidu linnaosadest kesklinna toimub liiklus Niidu ja Rääma tänavate
kaudu
• Raeküla ja Mai linnaosadest kesklinna toimub liiklus osaliselt Riia maantee,
osaliselt Mai ja Karja tänavate kaudu
• Ranna ja Eeslinna linnaosadest kesklinna toimub liiklus peamiselt
A.H.Tammsaare puiestee ja Aia tänava kaudu
Ranna- ja kuurordipiirkonda pääsemiseks on ette nähtud Aia tänav ja A.H.Tammsaare
puiestee. Juba praegu on need ranna- ja kuurordipiirkonna peamised sissesõiduteed,
kusjuures on võimalik siduda neid tänavaid teiste peatänavatega - Raba tänavaga
Vanapargi tänava kaudu ning A.H.Tammsaare puiestee pikenduse kaudu Suur-Jõe
tänavaga. Koos Suvituse tänavaga moodustab A.H.Tammsaare puiestee jaotustänava,
mille kaudu on võimalik pääseda edasi rannapiirkonna parklate ja teenindusettevõtete
juurde.
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Planeeringu põhimõtteline eesmärk on eraldada kergeliiklus ja autoliiklus.
Kergeliikluse (jalakäijate, jalgratturite, koolilaste ja lapsevankrite) tähtsamate
liikumissuundadena määratletakse:
• P.Kerese tänav – Eha tänav,
• Pühavaimu tänav – Supeluse tänav,
• A.H.Tammsaare puiestee,
• Tulbi tänav – Kuuse tänav,
• Kanali tänav.
Autode tähtsamate liikumissuundadena määratletakse:
• Mere puiestee – A.H.Tammsaare puiestee,
• Aia tänav – Lehe tänav – Side tänav,
• Esplanaadi tänav – Remmelga tänav – Seedri tänav,
• Suvituse tänav.
Autoparklate kauguseks rannaalast määratakse minimaalselt 50-100 m. Peamised
parklad on planeeritud Mere puiestee lõppu ning Kuuse, Kaarli, Side tänavate ja
Ranna puiestee vahelisele alale. Tammsaare puiesteest mere poole jääv ala on suviti
tasulise parkimise ala. Autoparklate rajamisel on ettenähtud kõrghaljastuse
kasutamine. Autoparklate ala on kantud kaardile "Maakasutuse plaan".
Veokite liiklemise kord.
Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse määrusele nr 3 16.04.1998.a. on Pärnu linnas
reguleeritud veokite liiklus (s.o. üle 8 tonnise registrimassiga veokid) nii, et see
toimub ainult linna suuremate tänavate kaudu. Üldplaneeringu kohaselt toimub
veokite liiklus (projektmassiga üle 8t) kiirteel, peateedel ning ettevõtluspiirkondade
sisestel tänavatel.
Veokite parkimine.
Tuleb rajada rahvusvahelise transpordiga seotud veoautode ööbimine ehk autobaas
Savi tn 37 krundil Savi tänava ja Ehitajate tee vahel. Veoautode ööbimiseks ette
nähtud maa-ala suurus on 0.24 ha, kusjuures piirkonnas asub bensiinijaam. Seoses
sellega tuleb likvideerida olemasolevad autobaasid elamu- ja äripiirkondades.
Via Baltica
Pärnu linna läbib Via Baltica Tallinna maantee - Ehitajate tee - Riia maantee trassi
lõigul. Vastavalt riikivahelisele koostöödokumendile “Via Baltica. A five-year
Investment Program” (jaanuar 1996) lisa 5 p. 30 on kokku lepitud, et linna läbiv tänav
peaks olema 4-rajaline vähemalt 13 m laiune sõidutee. Need tingimused on kooskõlas
Pärnu linna üldplaneeringu põhimõttega liikluse alal.
Via Baltica projekti eesmärgiks on määrata nii ühine tehniline lahendus kui ka
perspektiivne maantee asukoht. Ette nähtud on 2 etappi: olemasolev tänava
heakorrastamine ja perspektiivne maanteetrass s.h.. Pärnu linna ümbersõit.
Kui võrrelda ülalpool esitatud eesmärke olemasolevate linnatänavate võrguga, siis
soovitatud eesmärkide saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:
• rajada uus ringtee pikendus Ehitajate teelt Haapsalu maanteeni;
• rajada uus sissesõidutee Pärnu sadamasse;
• rekonstrueerida lõik Tallinna maantee – Ehitajate tee – Papiniidu sild tänavate
lõik, rajada uus ringtee osa Papiniidu sillast Riia maanteeni paralleelselt
raudteega. Ehitajate tee äärde tuleb rajada 10 m laiune kaitsehaljastus ning
ümber ehitada Papiniidu tn/Riia mnt, Niidu tn/Ehitajate tee, Raba tn/Ehitajate
tee ja Tallinna mnt/Ehitajate tee ristmikud;
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ümber ehitada A.H.Tammsaare pst/Karja tn, Kesklinna silla/Riia
mnt/Akadeemia tn/Vee tn, Kuninga tn/Aia tn/Vanapargi tn/Karja tn, Riia
mnt./Vanapargi tn./Pika tn./Vingi tn. ristmikud;
rekonstrueerida Suur-Jõe tänav (välja ehitada ja pikendada Riia maanteeni);
pikendada Aia tänavat Riia maanteeni;
viia välja läbiv liiklus kesklinna piirkonnast;
rajada uus nn. Raba sild üle Pärnu jõe;
pikendada A.H.Tammsaare pst. Suur-Jõe tänavani ja ehitada uus nn.
A.H.Tammsaare pikenduse sild üle Pärnu jõe.
uute parklate rajamine asukohtadega teatri taga ning Aida tänava ja Riia
maantee vahelisel alal (viimase võiks perspektiivselt asendada
parkimishoonega juhul, kui parkimisvajadus seda nõuab).

Sissesõidutee rajamine Pärnu sadamasse
Pärnu sadam on nii linna kui ka terve Lõuna-Eesti jaoks oluline transpordisõlm ja uus
ringtee annab võimaluse pääseda Niidu ja Papiniidu ettevõtluspiirkondadest (kaudselt
ka Kesk- ja Kagu-Eestist) sadamasse ilma elamupiirkondi läbimata (selleks
kasutamata Tallinna maanteed, J.V.Jannseni tänavat, Haapsalu maanteed ja Emajõe
tänavat). Kuna viimastel aastatel on kaubatransport Pärnu sadama kaudu kasvanud
väga kiiresti ja arvatavasti kasvab ka edaspidi, siis on see investeering linna
arengusse. Samuti parandab uus ringtee autode pääsu Audru vallast (üldse LääneEestist) Pärnu ettevõtluspiirkondadesse ning Via Balticale (sisuliselt Tallinna mnt Ehitajate tee - Riia mnt.). Raskeliikluse väljaviimine elamupiirkondadest (Papsaare
küla, Vana-Pärnu ja Ülejõe) prandaks oluliselt piirkonna keskkonnatingimusi.
Liikluskorralduse seisukohalt tähendab see ka ülekoormatud J.V.Jannseni tn./Tallinna
mnt./Rääma tn. ristmiku liikluskoormuse vähendamist. Kuigi veoautoliiklus
moodustab ainult u. 10 % liiklusest, on selle mõju väga suur – veoautodega kaasneb
rohkem müra, vibratsiooni ja õhu-reostust kui väikeautodega, nad sõidavad
aeglasemalt ning vajavad rohkem ruumi (eriti haagisega veokid). Teede rajamisel
tuleb rajada haljastusvöönd koos mürakaitsega teetrassi elamupiirkonna küljel
(Papsaare küla/Vana-Pärnu/Uus-Sauga elamupiirkonna küljel).
Ümbersõidutee (Tallinna mnt – Ehitajate tee – Papiniidu sild – Riia mnt)
rekonstrueerimine
Tallinna mnt – Ehitajate tee – Papiniidu sild – Riia mnt kui linna läbiv transiittee ja
ülelinnalise tähtsusega jaotustee tuleb rekonstrueerida neljarealiseks (10 000 kuni 15
000 ööpäeval läbilaskvaks) terves ulatuses arvestades liikluse suuruse ja kasvuga:
1995.a liiklusuuringute põhjal oli liiklus kuni 8000 sõidukit päevas, millest veoautod
moodustavad 10-25% ja transiitliiklus 10-15%, ning prognooside kohaselt liiklus võib
kahekordistuda järgmistel aastatel. Teelõigu rekonstrueerimisel tuleb rajada
haljastusvöönd koos mürakaitsega, samuti kahesuunaline jalgrattatee teetrassi
elamupiirkonna küljel (lääne ja lõuna küljel). Seoses teelõigu rekonstrueerimisega
tuleb kaaluda vajadust ümber ehitada teelõigul olevad ristmikud. Lisaks tuleb rajada
uus tee Papiniidu sillast Riia maanteeni paralleelselt raudteega.
Kesklinnaliikluse ümberkorraldamine
Liiklusuuringute põhjal on arvestatud, et rohkem kui 50% kesklinna silda ületavast
autoliiklusest on transiit läbi kesklinna, seega mittevajalik. Kesklinna liikluse
ümberkorraldamise põhieesmärk on vabastada kesklinn autode transiitliiklusest
jalakäijate ja jalgratturite kasuks. Esimese etapina on ette nähtud pikendada Aia
tänavat Riia maanteeni, seega võimaldada liiklust kesklinnast mööda piki Riia
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maanteed ja Aia tänavat. Põhiliseks liiklustänavaks jääb 4-realine Riia mnt, mis
ühendab Vana silda ja Aia tn pikendust. Lahendatakse Riia mnt - Vanapargi - Pikk tn
ristmik ja rajatakse Raba - Vingi sild. Jalakäijate ala tekib Vee - Kuninga - Aia - Pika
tänavate vahelisel alal. Autodele suletakse Kuninga tn ja Keskväljak. Pikk tn jääb
väikese liikluskoormusega 1+1 sõidurajaga tänavaks. Pika tn liiklusest vabanev osa
hoonestatakse järgides võimalikult ajaloolist tänavatevõrku.
Samuti on ette nähtud ümber korraldada autode parkimine nõnda, et on 3 suurt parklat
millele juurdepääs on kerge autosõitjatele, samuti ohutu teistele liiklejatele. Selleks
sobivad parkimiskohad on teater “Endla” ja Jakobsoni pargi vahel, Port Arturi ja Riia
mnt vahel ning olemasolevad parklad Rüütli ja Ringi tänaval. Projekti koosseisus on
samuti ette nähtud ümber ehitada Kesklinna silla/Riia mnt/Akadeemia tn/Vee tn ja
Kuninga tn/Aia tn/Vanapargi tn/Karja tn ristmikud ringliiklus ristmikeks, kuna selline
lahendus tagab ohutu liikluskorralduse. Lahendus peaks oluliselt vähendama
autoliiklust läbi Akadeemia, Vee, Kuninga, Lõuna, Pikk ja Ringi tänavate. Lahendus
on samuti Raba silla rajamiseks ettevalmistav etapp.
Suur-Jõe tänava rekonstrueerimine
Suur-Jõe tänava rekonstrueerimine parandab juurdepääsu selles piirkonnas asuvate
suurettevõtete juurde (näiteks AS Viisnurk, AS Pärnu Õlu, AS Cibus, AS Reiden jne),
samuti parandada pääsu Raekülast ja Kagu-Eestist kesklinna. Autoliiklust takistavad
bussi- ja kergliiklus, toimub piki Riia maanteed. Suur-Jõe tänava rekonstrueerimine
võimaldab vähendada Riia maantee liikluskoormust, kuna see on jõudnud juba praegu
oma maksimaalse piiri lähedale. Liiklusprognooside kohaselt võivad autosõitjad
pärast tänava rekonstrueerimist eelistada Suur-Jõe tänavat, kuna seal pole bussiliiklust
ega valgusfoore ette nähtud ning sõit muutub kiiremaks kui Riia mnt. kaudu (50 km/t
– praegu on keskmine kiirus Riia maanteel ainult umbes 35 km/t valgusfooride,
ülekäiguradade ja bussiliikluse tõttu). Praegune liikluskoormus Riia maanteel on u.
9000 sõidukit päevas, kusjuures liiklus Suur-Jõe tänava kaudu on väga väike.
Liiklusprognooside kohaselt kasvab liiklus Riia maanteel ja Suur-Jõe tänaval kokku
enam-vähem kahekordseks, s.o. 18-19.000 autoni, kusjuures vähemalt üks kolmandik
kasutab Suur-Jõe tänavat (nn. pessimistlik prognoos). Niisiis, Suur-Jõe tänava
rekonstrueerimise puhul kasvab liikluskoormus Riia maanteel ainult 50 % võrra
aastani 2010. Tõenäoline on, et suurem osa perspektiivsest liiklusest kasutab Suur-Jõe
tänavat kesklinna ning liikluse kasv Riia maanteel jääb väiksemaks (nn. optimistlik
prognoos). Suur-Jõe tänava väljaehitamine võimaldab Riia mnt. rekonstrueerimist
arvestades perspektiivse liiklusega s.h. ühistranspordi ja kergeliikluse vajadustega.
Raba sild
Ette nähtud on rajada nn. Raba sild. Silla eesmärgiks on eelkõige vähendada praeguse
kesklinna silla liikluskoormust. Liiklusprognooside kohaselt võiks liikluskoormus üle
kesklinna silla kasvada peaaegu kahekordseks, see tähendab kuni u. 25.000 autoni
päevas 2010. aastaks (praegu sõidavad üle kesklinna silla u. 14.000 autot päevas).
Raba silla ehitamise puhul on tõenäoline, et liiklus jaotub enam-vähem pooleks, see
tähendab et liikluskoormus üle kesklinna silla ei kasva (A.H.Tammsaare pst
pikenduse silla variandi puhul jääb peaaegu terve liikluskoormuse kasv kesklinna silla
peale). Samas tähendab Raba silla rajamine liikluse vähenemist läbi kesklinna
(näiteks Pika, Akadeemia, Vee, Kuninga ja Lõuna tänavatel) ning ka J.V.Jannseni
tn./Tallinna mnt./Rääma tn. ristmiku liiklus-koormuse vähenemist. Viimast ristmikku
läbib iga päev keskmiselt 15.000 autot. Prognooside kohaselt võiks see arv kasvada
kuni 27.000 autoni päevas (ilma Raba sillata), Raba silla rajamise puhul jääks see
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ainult 17.000 autoni. Raba tänav on võimalik välja ehitada neljarealiseks ilma hooneid
lammutamata. Selline võimalus Tallinna maanteel puudub.
Tallinna maantee ja kesklinna sild on üks peasuund jalgrattaliikluse jaoks. Seega ei
ole soovitav, et sellel toimub raskeliiklus. Raba tänavaga väheneb oluliselt autoliiklus
Tallinna maanteel, J.V. Jannseni/Rääma tänavate ristmikul ja läbi kesklinna.
Bussiliiklus, mis takistab autoliiklust, toimub piki Tallinna maanteed, seega on
soovitav autoliikluse suunamine Raba tänavale.
Ka võimaldab Raba tänav sõita kesklinnast mööda supelranda ja kuurordipiirkonda
ning lõunapoolsetest linnaosadest Niidu ettevõtluspiirkonda.
Silla rajamise üks osa on Raba Silla/Suur-Jõe tn/Riia mnt/Vanapargi tn liiklussõlm,
mis on ette nähtud rajada ringliikluslahendusega, seega tagada Riia mnt läbimurre
Kesklinna jõudmiseks ning võimalikuks pealesõiduks sillale.
A.H.Tammsaare pst. pikendus ja sild
Ettepanek on pikendada A.H.Tammsaare pst. Riia maanteelt Suur-Jõe tänavani ja
rajada A.H.Tammsaare pst. sild, mis ühendab A.H.Tammsaare pst. Rääma ja Niidu
tänavatega. Projekti eesmärgiks on kõigepealt suurendada investeerijate huvi endise
sõjaväe ning Niidu elamupiirkonna vastu. Praegu on need piirkonnad linna arengust
kõrvale jäänud, tänavavõrgu väljaehitamine võiks kaasa tuua uusi investeeringuid.
Samuti on oluline arvestada seoses Tammiste perspektiivse elamurajooni
väljaarendamise võimalusega, et Pärnu linna n.ö. raskuskese nihkub olemasolevast
kesklinnast ülesvoolu ning sellega seoses tõuseb A.H.Tammmsaare pst. - Riia mnt.
ala tähtsus äripiirkonnana, vähendades kaudselt Kesklinna liikluskoormust.
Jalgrattateed
Hetkel on Pärnus jalgrattateed suures osas välja ehitamata. Jalgrattateede võrgu
eesmärgiks on võimaldada kiiret ja ohutut pääsu elamupiirkondadest kesklinna,
kaubandus-keskustesse, samuti koolide, väljakute ja puhkealade juurde.
Jalgrattateid võib rajada kolme viisil:
Üldplaneeringuga nähakse ette kolme tüüpi jalgrattateede rajamine:
- tänavate ääres kahekülgsed ühesuunalised jalgrattateed. Sel juhul peaks nende
laius olema 1,5 m (koos kõnniteega 3,5 m) ning soovitavalt tuleks rajada
sõidutee ja jalgrattatee vahele ohutusriba.
- tänavate ääres ühekülgsed kahesuunalised jalgrattateed. Sel juhul peaks
jalgrattatee olema 3.0 m lai ning sõidu-tee ja jalgrattatee vahel peaks olema
ohutusriba.
- jalgteed. Jalgtee on eraldi rajatud tee näiteks läbi parkide ja roheliste koridoride.
Nende minimaalne laius peaks olema 3.5 – 4.0 m.
Peale rajatud jalgrattateede võivad jalgratturid kasutada piiratud liiklusega kohaliku
elupiirkonna siseteid. Jalgratta-teede võrgu rajamine on linna arengukava üks eesmärk.
Selle eesmärgi elluviimine toimub koostatava jalgrattateede planeeringu alusel
konkreetsete projektide kaudu.
Üldplaneeringu põhimõte on rajada jalgrattateed: piki jõekallast, kesklinna ja
puhkepiirkondadesse, vajadusel peatänavate kõrvale, mis viivad kaugpuhkealadeni.
Täiendavalt on ette nähtud ühendused: Pärnu linna Audru vallas asuva Valgerannaga,
kesklinna põhja- ja idalinnaosadega, Ülejõe ning Sauga elamupiirkondade uue
puhkealaga linnast loode poole, Rääma ja Niidu elamupiirkondade Niidupargiga,
Kesklinna, Eeslinna, Mai ja Raeküla elamupiirkondade rannaaladega, Pärnu linn
maakonna maanteedega (kõigepealt Audru, Sauga ja Paikuse alevikuga), jalgrattateed
oja- ja jõekallaste ning ranna ääres. Jalgrattateed on kantud kaardile "Liiklusskeem".
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Soovitused jalgrattateede rajamiseks:
- tuleks luua peatänavate kõrvaltänavatega ristumise kohtadesse lauged jalgrataste
mahasõidud;
- tuleb luua turvalise parkimise võimalus. Kesklinnas projekteeritavate parklate ja
parkimismajade mahus tuleb edaspidi ette näha ka jalgrattaparkimise kohad;
- projekteerimistingimuste
väljastamisel
soovitada
(nõuda)
jalgrataste
hoiuruumide või jalgrattaparklate projekteerimist;
Jalgratturite eraldamiseks muust kergliiklusest tiheda kergliiklusega aladel tuleks:
- kiviparketi puhul tuleks kasutada erivärvilisi kive, asfaltkatte puhul erivärvilist
asfalti, pideva joonega ja sellega kaasneva tähistusega märgistamist;
- kesklinna jalakäijate alal eraldada jalgratturite liiklustsoonid;
- sõiduteel jalgrattaraja eraldamise puhul on vajalik kasutada lisaks pidevale
joonele ka otse teekattele paigaldatavaid reljeefseid elemente, et selgelt anda
autojuhtidele märku jalgrattatee olemasolust;
- kõigile eespoolloetletud eraldatud jalgrattateede märgistustele peavad
sekundeerima (kõnniteel) liiklusmärgid 433, 434 ning liiklusmärgi 431
kujutised teekattel. Teekattemärgistuse tihedus peab tagama teiste liiklejate hea
informeerituse selle kohta, et teel on eraldatud jalgratturite liikumise tsoon.
Piiratud nähtavuse korral tuleb liiklusohutuse tagamiseks kasutada olukorrale
vastavaid muid vahendeid (peeglid, korduvad liiklusmärgid jne);
Ühistransport
Ühistranspordivahendiks Pärnu linnas on ette nähtud autobussid. Rahvusvaheliste,
üleriigiliste ja maakonnasiseste bussiliinide teenindamiseks ette nähtud bussijaam jääb
samale asukohale. Linnasiseste bussiliinide marsruudid on ette nähtud kiirteele,
põhitänavatele jaotustänavatele, veotänavatele ja erandina kõrvaltänavatele.
Autobussiliinide skeemis on lähtutud põhimõttest säilitada elanikele harjumuslikud
marsruudid ning täiendada neid seoses kahe silla ehitamisega, uuele haiglale
juurdepääsuga ja Tallinna mnt - sadama ringtee ehitamisega.
Uut bussipeatust on tulevikus vaja ainult Niidu elamupiirkonnas, sealhulgas uue
haigla juures. Seoses TÜ Pärnu kolledži rajamisega tuleb kaaluda vajadus viia
Kesklinna lõpp-peatus (mis praegu asub Pargi, Rüütli ja Vanapargi tänavate ristmikul)
Ringi tänava lõppu (see on Pärnu Jahtsadama ja kolledþ i juurde).
Parkimisplatsid ja bussipeatused.
Kiirteedel ja põhitänavatel on parkimine lubatud ainult väljaspool sõiduala.
Tänavaäärsed parkimisplatsid ja bussipeatused peaks asuma väljaspool sõidurada nii,
et parkimine ei sega liiklust. Tänavaäärsete parkimisplatside minimaalne laius on 2,0
meetrit, bussipeatuste minimaalne laius on 2,7 meetrit. Parkimisplatside arv ning
nende ja bussipeatuste asukohad sõltuvad kohalikest vajadustest ja võimalustest. Kui
tänavaäärse parkla võimalus puudub, tuleb rajada parkla kas erakrundil või selleks
määratud alal väljaspool sõiduala. Linna ühistranspordi bussiliinid on kantud kaardile
"Liiklusskeem".
Raudtee
Pärnu linna läbib Tallinn-Pärnu- Mõisaküla-Riia raudtee. Linnale ja maakonnale
annab raudtee võimaluse nii riigisiseste kui rahvusvaheliste reisijate ja kaubavedude
arendamiseks. Raudtee annab ühendusvõimaluse nii põhja-lõuna kui ida suunas ning
on võimalus arendada raudtee transiitvedusid koos lennuvälja ja sadamaga. See
eeldab siiski raudtee täielikku ümberehitamist Eestis, Lätis ja Leedus ning raudtee
ehitamist ida suunas.
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Linna arengu seisukohalt on raudteetransport selle vähese nõudluse tõttu hetkel
vähetähtis. Raudtee areng sõltub riiklikest ja rahvusvahelistest huvidest. Pärnu linn ja
maakond saavad sellele arengule kaasa aidata logistiliste ühenduste loomisega
sadama, lennuvälja ja maanteedega. Raudtee pikendamine sadamani pole võimalik
võimaliku trassi täisehitatuse tõttu.
Arenguvõimaluseks võiks lugeda Pärnu kaubajaama paiknemist Niidu
ettevõtluspiirkonna läheduses, kus paiknevad raudteed vajavad ettevõtted.
Kaubajaama juurde kuuluv maa on piisavalt suur selleks, et rahuldada kaubajaama
arenguvajadusi. Üldplaneeringus muudatusi raudtee ja jaamade asukoha suhtes ette
nähtud ei ole. Raudtee kaitsevöönd on kantud kaardile "Keskkonna teemakaart".
Vastavalt VASAB 2010-lõpparuandele on ettepanek Tallinn- Pärnu- Mõisaküla- Riia
raudtee ehitada nn. Balt Rail 2000 või Rail Baltica raudteeks. Sel juhul oleks Pärnu
ilmselt ainuke peatus Tallinna ja Riia vahel. Raudtee küsimuste lahendamisel on
lähtutud Raudteeseadusest, VASAB-2010 ja muudest sellega seotud dokumentidest.
Üldplaneeringu ettepanekud on ehitada välja raudtee kaherööpmepaariliseks,
raudteetranspordi arengu soodustamiseks raudteed vajavate tööstusettevõtete
paigutamine Ülejõe tööstusrajooni ja kaubajaama arengu võimaldamiseks säilitada
kaubajaama juurde kuuluv maaala olemasolevas suuruses.
Lennutee
Lennutee terminaaliks on Pärnu lennujaam, mis asub Sauga valla territooriumil, kuid
on otseselt seotud Pärnu linnaga. Juurdesõit lennujaamale ja lennuväljale on ette
nähtud Tallinna mnt - Lihula mnt vaheliselt kiirteelt. Lennuväli on oma tehniliste
näitajate poolest kasutatav nii riigisiseste kui rahvusvaheliste kauba ja reisijateveo
lendude teenindamiseks. Lennuväljal on olemas laod kaupade ladustamiseks ja
tolliladude organiseerimiseks. Lennuväli varustatakse kõigi rahvusvahelistele
nõuetele vastavate navigatsiooniseadmetega ja on suuteline teenindama lennukeid
stardimassiga kuni 190 tn. Pärnu lennuvälja on võimalik kasutada samuti Tallinna
lennuvälja varulennuväljana. Pärnu lennuväli on rahvusvaheliste lennuteede all
asumise tõttu kasutatav samuti
rahvusvaheliste lendude varulennuväljana.
Üldplaneeringus lennujaamaga seotud probleemide lahendamisel on võetud aluseks
Eesti lennunduse arengukava aastateks 2000-2006.a. ja teised sellega seotud
seadusaktid. Lennuvälja kaitsetsoon on kantud kaardile "Keskkonna teemakaart".
Gaasivarustus
Gaas on üks mitmest konkurendist Pärnu energiaturul. Perspektiivis on vaadeldavad
järgmised gaasivarustuse variandid:
• vedelgaas
• maagaas
• nende kombinatsioon konkurentsi tingimustes
Balloonigaasi tarbimine väikeelamutes ilmselt säilub vastuvõetava hinna ja mugavuse
poolest. Grupimahutite gaasi tarbimine võib kasvada elektrienergia hinna järsu tõusu
juhul ja võib tekkida vajadus suletud grupiseadmete taasavamiseks.
Maagaasi magistraali ehitamine Vändrast Pärnusse, linnasisese jaotusvõrgu rajamine
ja grupimahutite tarbijate maagaasivõrguga ühendamine võib tulla kõne alla
nimetatud ehitustööde tasuvuse tagamiseks küllaldase tarbijaskonna olemasolul. Kui
arvestada Vändra - Pärnu magistraaltorustiku ja Pärnu gaasiregulaatorjaama
maksumuseks ca 85 milj. kr. ja linnasisese 40 km pikkuse jaotusvõrgu koos
gaasiregulaatorpunktidega maksumuseks ca 90 milj. kr., siis lähtudes tasuvusest peaks
gaasitarbimine Pärnus olema orienteeruvalt 175 milj. nm3 aastas. Praegusel ajal
selliseid suurtarbijaid Pärnus ei ole. 1998 aastal tarbiti Pärnus 491 t. vedelgaasi, mis
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vastab ca 245 tuh. nm3 gaasile aurustunud faasis. Kaardil "Gaasivarustus" on antud
prognoositavate gaasitrasside paiknemise põhimõtteline skeem tarbijate olemasolul.
See osutub reaalseks juhul, kui rajatakse maagaasil töötav soojuselektrijaam (jaamad)
ja olemasolevad suurkatlamajad viiakse üle maagaasile. Sellega võib kaasneda
väiksemate tarbijate ja grupiseadmete ühendamine maagaasi torustikuga.
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7. Jäätmehoidla maa
Hetkeolukord
Tootmis- ja olmejäätmete ladustamisplatside maa
Pärnu linna prügila asub Raba tänaval 34.4 ha-l, millest umbes 17 ha on kaetud
prügiga. Pärnu linna jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 27
jaanuari 2000.a määrusega nr 4. Eeskiri reguleerib jäätmete kogumise, sorteerimise,
vedamise, ladestamise ja kompostimise. Igas linnaosas on klaastara-punktid olemas.
Ohtlike jäätmete kogumispunkte on hetkel Pärnu linnas kaks:
Mai tn 6a ohtlike jäätmete kogumispunkt elanikele ja Raba 23a ohtlike jäätmete
kogumispunkt ettevõtetele ja elanikele.
Põhimõtted
Lähtudes riikliku jäätmekäitluse programmist käesoleva üldplaneeringuga tehakse
ettepanek vana prügila sulgeda, haljastada ja rajada uus prügikäitluskoht Paikuse
vallas Tammuru piirkonnas. Lisaks olemasolevatele võimalustele ära anda ohtlikke
jäätmeid on üldplaneeringus nähtud ette ohtlike jäätmete kogumispunktid vana turu
piirkonnas ja Ülejõel Jannseni tn-Tallinna mnt piirkonnas, Oja tn piirkonnas ning
Raba tn lõpus praeguse prügila alal. Kavas on ümber korraldada prügi sorteerimine
vastavalt kategooriale (paber, metall jne.) ning seda edasi läbi töötada uues
prügikäitluskeskuses eesmärgiga prügi maksimaalselt taaskasutada. Biolagunevate
jäätmete komposteerimine toimub endise Raba tn prügila territooriumil.
Kehtiva SNiP 2.07.01.89 kohaselt ümbritseb prügi ladustamise kohta 1000 m
sanitaarkaitsevöönd. Objektide projekteerimine ja ehitamine kaitsevööndisse tuleb
kooskõlastada tervisekaitsetalitusega. Pärnu vana prügila sanitaarkaitsevöönd 1000 m
on kantud kaardile “Keskkonna teemakaart”.
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8. Riigikaitsemaa
Riigikaitsemaa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Kaitsejõudude kasutuses olev maa
• Tuletõrje- ja korrakaitseasutuste maa
• Tollipunktide alune ja nende teenindamiseks vajalik maa
• Politsei ja liikluspolitsei kasutuses olevate hoonete alune ja teenindamiseks
vajalik maa
• Kaitseliidu kasutuses olevate hoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik
maa
• Siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi maa
Hetkeolukord
1 septembril 1992 moodustati J.Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni Pärnu Õppekompanii, asukohaga Tammsaare pst. 35. Vastavalt Kaitseväe Juhataja 30 juuni 1992
direktiivile formeeriti selle üksuse baasil Pärnu üksik-jalaväepataljon. Pärnu üksikjalaväepataljon asub Riia mnt. 123-125.
Lääne (Pärnu ja Pärnumaa) Riigikaitse osakond asukohaga Pärnus, Aia tn. 28,
moodustati Vabariigi Valitsuse 31 oktoober 1991.a korraldusega ning allutati
Kaitsejõudude Peastaabi juhtimisele. Peamiseks ülesandeks on kutsealuste ja
reservväelaste personaalse arvestuse pidamine ning reservväelastele õppekogunemiste
läbiviimine.
Kaitseliit, Pärnumaa Malev paikneb Pärnus, Pikk tn 20. Kaitseliit, Pärnumaa Malev
jaotub 9 allüksusteks, millest üks – Pärnu malevkond – koondab Pärnu linnas ja Sauga
vallas elavaid kaitseliitlasi.
Pärnumaa Päästeteenistuse Keskkomando ja häirekeskus asub Pärnu linnas (Pikk tn.
18) ja tema teeninduse piirkond hõlmab Pärnu linna, Audru valla kaguosa (Audru
alevikus asub abikomando), Sauga valda, Sindi linna (abikomando), Paikuse valda
ning Tahkuranna valda (Võistes asub abikomando).
Pärnu häirekeskus asub Pärnu kesklinnas (Pikk tn 20). Teeninduspiirkonnaks on ette
nähtud Pärnu Kesklinn, Eeslinn, Rannapiirkond, Vana-Pärnu, Ülejõe ja Rääma
linnaosad.
Tuletõrje- ja päästeteenistus asub (Tallinna mnt. 49a). Võimalikuks
teeninduspiirkonnaks on Vana-Pärnu, Ülejõe ja Rääma linnaosad.
Vetelpäästekeskus asub Pärnu sadamapiirkonnas (Lootsi tn. 10). Asukoht on rahuldav
sadama ja Pärnu lahe akvatooriumide vetelpääste-operatsioonide jaoks.
Pärnumaa Päästeteenistuse väljaõppekeskus asub Niidu tn. 15.
Pärnu Politseiprefektuur alustas tegevust 1 märtsil 1991 ja asub Pärnu linnas (Pikk tn.
18). Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnaks on Pärnu linn ja maakond.
Politseiprefektuur on üles ehitatud nn. liinilis-territoriaalsel printsiibil, koosneb
teenistustest (kriminaal-, noorsoo-, majandus-, liikluspolitsei jne.) ning piirkondlikest
politseijaoskondadest: Pärnu linna, Audru, Kilingi-Nõmme, Pärnu-Jaagupi, Sindi,
Tõstamaa, Varbla ja Vändra politseijaoskonnad. Pärnu linna politseijaoskond hõlmab
Pärnu linna territooriumi. Jaoskond koosneb konstaablipiirkondadest, väli- ja
liikluspolitseist.
Pärnu Vangla asub eeslinnas (Sillutise tänaval). 29. mai 1997.a. määrusega nr. 531
kinnitas Justiitsministeerium Pärnu Vangla struktuuri ja teenistujate koosseisu.
Edela tolliinspektuur – Riigi Tolliameti Edela tolliinspektuur asub Pärnus, Raba tn. 21
ning selle tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Hiiu maakond ja Saare
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maakond. Pärnu Tollipunktile allub 3 üksust ehk tolliposti, neist tähtsaim on Via
Baltica trassil Eesti-Läti maismaapiiril asuv Ikla piiritollipost. Toll töötab tihedas
koostöös piirivalve ja teiste riigiteenistustega.
1993.a. lõpus liideti Eesti Vabariigi Pirivalve Pärnumaa Juhtimiskeskusega
Viljandimaa Juhtimiskeskus ja selle allüksused. 1994.a. hõlmas Riigi Piirivalve Pärnu
Piirkond 4 kordonit: Abja, Jaagupi, Jäärja ja Mõisaküla ning Ikla, Laatre, Lilli ja
Pärnu piiripunkte. Piirkonna juhtimise ja korraldamise staap asub Pärnus, Aia tn. 28.
Valvatav piirilõik kulgeb alates Valga maakonnast maismaal Iklani, lisaks Pärnu
maakonna rannikuala koos väikesaartega Pärnu piiripunkt asub Sadama tn. 5.
Linnakohus asub Rüütli tn. 19 ja Maakohus Kuninga tn. 22.
Põhimõtted
Tuletõrje- ja päästeteenistuse asutustel, riigi- ja kaitsejõudude maal ning
tolliteenindusel ei ole üldplaneeringus ette nähtud muudatusi asukoha ega krundi
suuruse suhtes.
Pärnu Vangla asukohaga Sillutise 6 kohta näeb üldplaneering ette võimaluse laieneda
naaberaladele - vangla juures töötava töökoja rajamiseks ja Eesti vanglate keskhaigla
rajamiseks. Seoses vangla muutmisega suureneb töötajate arv 250-ni, s.h. 60-70
töötajat haigla osakonnas. Sillutise tänav tuleb muuta vangla siseseks tänavaks.
Riigikaitsemaa kajastub kaardil "Maakasutuse plaan".
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9. Kaitsealune maa
Kaitsealune maa on vastavalt EV Valitsuse määrusele "Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise alused" ja Pärnu linna iseloomulikkusest lähtuvalt jaotatud
üldplaneeringus hetkeolukorra analüüsi tehes tinglikult järgmiselt:
• Looduskaitsemaad - maastiku-, linnustiku-, taimestiku-, biosfääri-, soo-, järve, põhjavee-, jne. kaitsealad reservaadid ning looduskitseliste üksikobjektide
(puud, kivid, jne.) alune ja nende teenindamiseks vajalik maa
• Arheoloogiliste ja ajalooliste kaitseobjektide maa - linnuste, linnamüüride,
kivikalmete, jne. objektide alune ja nende teenindamiseks vajalik maa
Hetkeolukord
Looduskaitsealad
07.06.1957.a. võeti Eestis vastu looduskaitse seadus, mis oli esimeseks looduskaitse
seaduseks Nõukogude Liidus. Vastava Ministrite Nõukogu määruse alusel võeti Pärnu
Linna Täitevkomitee otsusega 12. septembrist 1958.a. nr. 376 looduskaitse alla:
Linna piires asuvad pargid: Vana park, Koidula park, Munamäe park ja Valli park
Linna piires asuvad metsad: Niidu mets ja Raeküla männik
Ornitoloogiline kaitseala: Rannaroostik Pärnu jõest kuni Kanali tn pikenduseni.
ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 5. juunist 1959 a. võeti vabariikliku
looduskaitse alla Rannapark.
13. nov.1981a. Pärnu linna TK otsusega nr. 348 võeti looduskaitse alla: Võidu park,
Annemõisa park ja Ammende aed
Keskkonnaministeeriumi määrusega nr. 29, 20.10.1993 sätestati järgmised alad
riikliku kaitse all olevaiks.
Looduskaitse all olevad puiesteed: (Kingissepa)-Kuninga tn, (Revolutsiooni) Vanapargi tn, (Barbaruse) - Pühavaimu tn, Ringi tn
Looduskaitse all olevad puud Pärnu linnas: tamm Kooli tn. 3, tamm Kooli tn. 5a,
tamm V-Posti tn. 2, pärn Kooli tn., tammed 5 tk Alevi kalmistul, pärnad 2 tk Alevi
kalmistul.

Vastavalt keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrusele nr 73 asuvad Pärnus
järgmised kaitsealad:
• Lydia Koidula park, asukohaga Pärnu linn;
• Munamäe park, asukohaga Pärnu linn;
• Niidu mets, asukohaga Pärnu linn;
• Pärnu Rannapark, asukohaga Pärnu linn;
• Pärnu rannaroostik, asukohaga Pärnu linn;
• Raeküla männikud, asukohaga Pärnu linn;
• Valli park, asukohaga Pärnu linn;
• Vana park, asukohaga Pärnu linn;
Ja järgmised kaitstavad looduse üksikobjektid:
• Aleksandri tänava puiestee, asukohaga Pärnu linn;
• Kuninga tänava puiestee, asukohaga Pärnu linn;
• Peksumänd, asukohaga Pärnu linn;
• Pärn Kooli tänaval, asukohaga Pärnu linn;
• Pärnad (2) Alevi kalmistul, asukohaga Pärnu linn;
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Pühavaimu tänava puiestee, asukohaga Pärnu linn;
Ringi tänava puiestee, asukohaga Pärnu linn;
Tamm Kooli tn 3, asukohaga Pärnu linn;
Tamm Kooli tn 5a, asukohaga Pärnu linn;
Tamm Suur-Posti tn 2, asukohaga Pärnu linn;
Tammed (5) Alevi kalmistul, asukohaga Pärnu linn;
Tammed (5) Kooli tänaval, asukohaga Pärnu linn;

Üksikobjektidena väärivad tähelepanu:
• 3 jugapuud (Taxus baccata, Taxus cuspidata) H 1,5-2,7m Ranna park
• 2 halli pähklipuud (Juglans cinerea) H 9,0m. Ranna park
• hiigelelupuu (Thuja plicata) Kerese tn. 2 aias H 10-11m
• Merilo aed Suur-Sepa tn. 20. Aias esineb 313 taksonit puittaimi, neist 31,3%
on okaspuud. Sellise liigirikkusega on Merilo aed Eestis neljandal või viiendal
kohal. Aia erastamisel elamumaana peab järelvalve aias tehtavate tööde üle
olema PLV Kommunaalameti linnaaednikul ja TA Botaanikaaia teaduritel, hr.
Ellikul ja hr. Sanderil.
• Mai t. 2 AS Pärnu Kommunaali puukool - aed, kasutusel linna puukoolina
1945 aastast. 1996 a. inventeeritud seal 90 taksonit puittaimi, millest 34,4% on
okaspuud. Oma liigirikkuselt on see ala Pärnus kolmas, jäädes maha Merilo
dendroaiast ja Rannapargist.
Pärnu maastikukaitseala.
Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada Pärnu maastikukaitseala.
Maastikukaitseala moodustatakse pool-looduslike koosluste ning kaitsealuste ja
hävimisohus olevate taimeliikide kaitseks. Pool-looduslikest kooslustest leidub
kaitsealal mitmesuguses seisundis rannaniite, mis on kõikjal Eestis kaasajal üsna
haruldasteks muutunud. Rannikul leidub kolme tüüpi kooslusi: rannaniit, hõreda
rooga rannaniit (roo katvus 30-70%) ning roostikud.
Ranna-alal leidub kolme tüüpi kooslusi: rannaniit, hõreda rooga rannaniit (roo katvus
30-70%) ning roostikud.
Kaitsealal leidub 4 II kategooria ja 8 III kategooria kaitsealust taimeliiki, lisaks
mitmeid ohustatud taimeliike, mis on kantud Punasse Raamatusse (Lilleleht 1998).
Kõige laiemalt levinud II kategooria liigiks on balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica),
mis on selle liigi suurim (isenditerohkeim) leiukoht Eestis. Isendirohkelt on esindatud
ka küürlemmel (Lemna gibba) ning muguljuur (Herminium monorchis), mõlemad
liigid on levinud üksnes ranna-niidu teatavates osades. Heitveepuhastusjaama lähedal
rannaniidul kasvab üksikute taimedena soohiilakas (Liparis loeselii). III kategooria
liikidest on laiemalt ja rohkete isenditena levinud kahkjaspunane sõrmkäpp
(Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris) ning ahtalehine
ängelhein (Thalictrum lucidum). Vähem leidub vööthuul-sõrmkäppa (Dactylorhiza
fuchsii), laialehist neiuvaipa (Epipactis helleborine), niidu-kuremõõka (Gladio-lus
imbricatus) ning villast katkujuurt (Petasites spurius). Künnapuud (Ulmus laevis)
leidub ilmselt istutatud, küllaltki eakate puudena Side tn. ääres. Mõnest kohast on
leitud ka balti ja kahkjaspunase sõrmkäpa hübriidi. Ülalnimetatud kaitsealustest
liikidest kaitseb CITES-i konventsioon (loodusliku loomastiku ja taimestiku
ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon) vööthuult ja
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kahkjaspunast sõrmkäppa, soo- ja laialehist neiu-vaipa, harilikku muguljuurt ning
soohiilakat.
Ohustatud (Punase raamatu) liikidest tähelepanuväärseim on sile kardhein
(Ceratophyllum submersum), millel Pärnu rannaniit on ainukene teadaolev leiukoht
Eestis. Üle kogu rannaniidu on levinud Berni konventsiooniga (Euroopa looduslike
looma- ja taimeliikide ning looduslike elupaikade kaitse konventsioon) kaitstav
emaputk (Angelica palustris). Randkressi (Lepidium latifolium) on teada ühest kohast
Papiniidust kõnnitee äärest, kus liik püsib.
Lindude pesitsuspaigana on Pärnu rannaala oma kunagise staatuse suuresti hüljanud.
1987.a pesitses Vana-Pärnu rannaniidul 3 paari mustsaba-viglesid, 14 paari balti
rislasid (Calidris alpina schinzii), leiti 15 tutka (Philomachus pugnax) pesa,
naeukajakaid oli 300 paari, tiire 53, ujuparte 53 pesa. 1991.a vigle puudus, rislasid oli
järel 4 paari, kajakaid 500, tiire 26, ujuparte 28. Pesade rüüste oli suur. Vana-Pärnu
rannaniit on 1990-ndate aastate lõpul olnud Eestis haruldase pesitseja kuldhänilase
(Motacilla citreola) pesitsupaigaks. Rannaala põhiline ornitoloogiline tähtsus on
rändeaegse peatuspaigana. Pealegi on suvitusaeg läbi ja häirimine rannal väiksem
ning kurvitsatel napib randade üleüldise roostumise tõttu häid peatuspaiku. VanaPärnu – Valgeranna rannaniit on mõnel aastal tähtsamaid väikeluige (Cygnus
columbianus) ööbimiskohti. rannaniidu Valgeranna-poolses osas peatus 1995.a
märtsis ja aprillis umbes 10 000 väikeluike.
Looduskaitsealad ja looduskaitsealused üksikobjektid on kantud kaardile “Keskkonna
teemakaart”.
Pärnu vanalinn
Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 1995.a. määrusega nr. 126 on kinnitatud Pärnu
vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus (RT I 1995.37.472). Kaitse all olevas
piirkonnas on keelatud:
• muuta olemasolevate kinnistute (kruntide) ajaloolisi piire;
• lammutada olemasolevaid väärtuslikke ehitisi;
• püstitada uusehitisi, laiendada olemasolevaid pindu peale- ja juurdeehitustega
või õuede katustamisega;
• kohandada elamispindu (kortereid) muuks otstarbeks;
• muuta
arhitektuuriajalooliselt
väärtuslikuks
tunnistatud
interjööre;
väärtuslikeks tunnistatakse interjöörid vastava uuringu alusel, nende loetelu
kinnitavad Pärnu Linnavalitsus ja Muinsuskaitseinspektsioon;
• algsest asukohast eemaldada, rikkuda või uute konstruktsioonidega katta
praegu avatud arhitektuuriajalooliselt väärtuslikke detaile, ehituselemente või
konstruktsioone nii eksterjöörides kui interjöörides;
• kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale imiteerivaid ja/või ajaloolisse
keskkonda sobimatuid uusi ehitusmaterjale ja –tehnoloogiaid;
• tõsta tänavate, kõnniteede ja hoovide katete pindu olemasolevatest katetest
kõrgemale;
• risustada vanalinna sobimatute reklaamikandjate, siltide jms. paigaldamisega;
• teha remonttöid, ümberehitusi ja mullatöid Muinsuskaitseameti ja Pärnu
Linnavalitsuse eelneva loata ja nende poolt volitatud spetsialistide
järelvalveta.
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Erandina on lubatud Pärnu Linnavalitsuse igakordsel eriloal ja kooskõlastatult
Muinsuskaitseinspektsiooniga:
• uusehitiste püstitamine sõjas, tulekahjus või muul juhul hävitatud hoonestuse
asemele;
• väärtusetu hoonestuse ja tehniliselt seisundilt nende edasist säilitamist
mittevõimaldavate hooneosiste lammutamine;
• korterite kohandamine muuks otstarbeks, tagades seejuures esitatavate
eritingimuste täitmise;
• pööningukorruste kasutuselevõtmine selleks sobivates funktsioonides;
• ajalooliselt väärtuslike interjööride muutmine;
• arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide eemaldamine algsest asukohast
või nende kinnikatmine uute konstruktsioonidega, kui see on vajalik nende
säilivuse tagamiseks. Arhitektuursete detailide eemaldamisel nende
asendamiseks koopiatega tuleb originaalid säilitada museaalsetes tingimustes;
• traditsioonilisi materjale imiteerivate ja/või ajaloolisse keskkonda sobimatute
ehitusmaterjalide kasutamine ajaloolisse keskkonda sobitatavate uusehitiste
juures tingimusel, et see ei vähenda nende hoonete ansamblist sobivust;
• reklaamikandjate paigaldamine.
Muinsuskaitsealal paiknevate või sinna kavandatavate ehitiste ja rajatiste
projekteerimisele peavad eelnema uuringud Muinsuskaitseinspektsiooni poolt
määratud mahus. Uuringute tulemuste põhjal koostatakse arhitektuuri-ajaloolised
eritingimused, mis Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatuna on projekteerimisloa
kohustuslikuks lisaks ning on muinsuskaitse-ala või selle osa detailplaneeringu
lähtetingimuste lahutamatuks osaks.
Pärnu vanalinna muinsuskaitseala kui mälestist piirab kaitsevöönd, mis koosneb
hoonestatud aladest ümber muinsuskaitseala ja avaneb põhjaküljes Pärnu jõele.
Kaitsevööndi ülesandeks on tagada sujuv miljööline üleminek ümbritsevalt
hoonestuselt muinsuskaitsealale ning vältida sinna mastaabilt, kõrguselt ja
kujunduselt sobimatute ehitiste või rajatiste püstitamist. Kaitsevööndit piiravad Pärnu
jõgi, Ringi, Muuli, Seedri, Remmelga, Esplanaadi, Aia, Vanapargi ja Vingi tänavad
ning Riia maantee. Kaitsevööndis kehtivad tema eesmärgist tulenevalt järgmised
kitsendused:
• kaitsevööndit või selle osa käsitleva detailplaneeringu lähtetingimused ja
detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsooniga;
• kinnitatud detailplaneeringu hoonestustingimusi mittejärgiva ehitise või
rajatise püstitamisel erandkorras on projekteerimisloa kohustusliku lisana
nõutavad Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatud eritingimused ja projekt
tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga.
Pärnu vanalinna muinsuskaitsepiirkond ja kaitsevöönd on kantud teemakaardile
“arhitektuursete tingimuste plaan”.
Muinsuskaitsealased üksikobjektid
Kultuuriministri 3. juuli 1997.a. määrusega nr. 37 (RTL 1997.163/164.917) on
kultuurimälestiseks tunnistatud:
• Vana-Pärnu kalmistu (objekt nr. 24)
• J. W. Jannseni tn. 37 (objekt nr. 25)
• Kuninga tn. 29 (objekt nr. 26)
• Kuninga tn. 30 (objekt nr. 27)
• Kuninga tn. 11 (objekt nr. 28)
• Kuninga tn. 15 (objekt nr. 29)
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Lydia Koidula monument L.Koidula pargis (objekt nr. 30)
Nikolai tn. 26 (objekt nr. 31);
Pärnu Alevi kalmistu (objekt nr. 32)
Pärnu Vana kalmistu (objekt nr. 33)
August Sanga haud Vana-Pärnu kalmistul (objekt nr. 34)
terroriohvrite ühishaud Vana Pargis (objekt nr. 35)

Kultuuriministri 21. aprilli 1998.a. määrusega nr. 13 (RTL 1998.179/180.697) on
kultuurimälestiseks tunnistatud:
• Pärnu linnakindlustused Pika, Malmö, Uue, Hommiku, Pühavaimu, Nikolai,
Vee, Akadeemia tn. piirkonnas (objekt nr. 80)
• J. Jacke kabel Alevi kalmistul (objekt nr. 81)
• J. Spechti kabel Alevi kalmistul (objekt nr. 82)
• H. D. Schmidti kabel Alevi kalmistul (objekt nr. 83);
• Välisuks hoones Hommiku 7 (objekt nr. 84)
• Pärnu linnamüüri ,,Punane torn”, Hommiku tn. 11 (objekt nr. 85)
• Koolihoone, Kooli tn. 13 (objekt nr. 86)
• ,,Tallinna värav”, Kuninga tn. (objekt nr. 87);
• Kuninga tn. 24 (objekt nr. 88)
• Kuninga tn. 28 (objekt nr. 89)
• Kuninga tn. 30 (objekt nr. 90)
• Välisuks hoones Lastepargi tn. 11 (objekt nr. 91)
• Lõuna tn. 2a (objekt nr. 92)
• Lõuna tn. 6 (objekt nr. 93)
• Malmö tn. 19 (objekt nr. 94)
• Mere pst. 7 (objekt nr. 95, 96 ja 97)
• Nikolai tn. 8 (objekt nr. 98)
• Nikolai tn. 22 (objekt nr. 99)
• Nikolai tn. 24 (objekt nr. 100)
• Nikolai tn. 26 (objekt nr. 101)
• Pühavaimu tn. 8 (objekt nr. 102)
• Pühavaimu tn. 19 (objekt nr. 103)
• Ranna pst. 1 (objekt nr. 104)
• Ranna pst. 5 (objekt nr. 105)
• Välisuks portaaliga, Riia mnt. 6 (objekt nr. 106)
• Välisuks Rüütli tn. 1 (objekt nr. 107)
• Rüütli tn. 1a (objekt nr. 108)
• Rüütli tn. 3 (objekt nr. 109)
• Elamu ja ait, Rüütli tn. 21 (objekt nr. 110 ja 111)
• Rüütli tn. 41/43 (objekt nr. 112)
• Suur-Posti tn. 2 (objekt nr. 113)
• Uus tn. 3 (objekt nr. 114)
• Uus tn. 4 (objekt nr. 115, 116 ja 117)
• Välisuks Uus tn. 5 (objekt nr. 118)
• Vee tn. 12 (objekt nr. 119)
• Vee tn. 16 (objekt nr. 120)
• Võimlemise tn. 6 (objekt nr. 121)
• Väike-Jõe tn. 3 (objekt nr. 122)
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Kultuuriministri 3. juuli 1997.a. määrusega nr. 41 (RTL 1997.165/166.921) on
kunstimälestiseks tunnistatud:
• Lydia Koidula monument L.Koidula pargis (objekt nr. 1);
• Johan Linde hauamonument Pärnu Alevi kalmistul (objekt nr. 2);
• Jakobsoni monument, Kuninga-Vee-Rüütli-Akadeemia kvartalis (objekt nr.
144);
• Elisabeti kirik, Nikolai tn. 22 (objektil ei ole numbrit);
• Pärnu Issandamuutmise EAÕ kirik, Aia tn. 5 (objektil ei ole numbrit);
• Katariina EAÕ kirik, Vee tn. 8 (objektil ei ole numbrit).
Kõigi
ülalpool
nimetatud
kinnismälestiste
kohta
kehtib
vastavalt
muinsuskaitseseadusele (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93,
1559) § 25 p. 1 kaitsevöönd, mille laiuseks 50 m mälestiste väliskontuurist või piirist
arvates.
Muinsuskaitse all olevad hooned on kantud teemakaardile “arhitektuursete tingimuste
plaan”.
Arheoloogilised kaitsealad
15. novembril 1996 jõustus Eesti Vabariigis “Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa
konventsioon” (RT2 1996, 36, 134), sõlmitud Vallettas 16. jaanuaril 1992.
Arheoloogiapärandiks konventsiooni järgi on eelnevatest ajajärkudest pärinevad
inimtegevuse jäljed, mille kohta on põhiliseks informatsiooniallikaks
väljakaevamised, leiud või muud inimkonna ja temaga seotud keskkonna uurimise
meetodid (art. 1, p. 2). Selliseid leide, mis annavad tunnistust seni avastamata
kultuurikihi paiknemisest linnaterritooriumi vastavas osas, on seni avastatud
Metsakalmistu lõunaservalt ja Räämalt.
1991. aastast on Pärnu Linnavalitsus võtnud arheoloogilise kaitse alla Merekalda,
Jüri, Vana-Sauga, Jannseni, Tallinna mnt., Oja ja Kaevu tänavatega piiratud ala Pärnu
jõe paremal kaldal ja Liiva, Riia mnt., Suur-Sepa, Karja, Aia, Esplanaadi ja Ringi
tänavatega piiratud ala jõe vasakul kaldal. See ala on ositi täiendavalt riikliku kaitse
alla võetud: alates 7. aprillist 1995 Pärnu jõe, Sadama ja Ringi tänavate vahelisel alal
“Pärnu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega” (RT1 1995, 37, 472); alates 10.
novembrist 1997 suurem osa Pärnu jõe paremal kaldal asuvast kultuurkihist, s.o
Merekalda, Soo, Ranna, Vana-Sauga, J.V.Jannseni tn., Tallinna mnt., Oja ja Kaevu
tänavatega piiratud ala ja väiksem osa jõe vasakul kaldal asuvast kultuurkihist, s.o
Vallikraavi, Õhtu põigi, Akadeemia ja Ringi tn., Riia mnt. ja Kalda tänavaga piiratud
ala (vt. “Kultuurimälestiseks tunnistamine” RTL 1997, 169-171, 954).
Linnaterritooriumile lähim arheoloogiline kinnismuistis on Tammiste ja Sindi
vaheline maantee ja Reiu jõe suudme vaheline ala (Altküla rauaaja asulakoht / nr.
2659) Tammiste külas, Sauga vallas.
Põhimõtted
Üldplaneeringu poolt ette nähtud uued muinsuskaitsealased üksikobjektid.
Kooskõlas Pärnumaa Muinsuskaitseinspektsiooni sooviga tehakse ettepanek võtta
järgmised üksikobjektid (hooned) riikliku muinsuskaitse alla:
Aia tn. 6, 8, 11, 17, 19, 22, 26, 28
Aida tn. 5, 7, 9
Aisa tn. 2, 2a, 11
Auli tn. 25, 27, 31, 33
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Eha tn. 2
Esplanaadi tn. 11, 14
Haapsalu mnt. 12, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Henno tn. 3, 4, 8, 10
Hõbe tn. 2, 4
Hospidali tn. 1, 8, 22
Ilvese tn. 10a
Jaani tn. 26
Jalaka tn. 2/4/6
Jannseni tn. 3, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50
Kaarli tn. 18, 20, 24
Kaevu tn. 11, 12
Kajaka tn. 2, 19, 21
Kalamehe tn. 2, 5, 18
Kalda tn. 1
Kalevi pst. 84
Kanali tn. 5, 6, 8, 10, 15
Karja tn. 3, 6, 8, 19, 21
Karjamaa tn. 13
Karusselli tn. 1, 13, 20, 29, 31, 37, 72
Koidu tn. 1, 3, 5, 7, 9
Kooli tn. 3a, 11, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41,
43, 45
Kuninga tn. 1, 5, 13, 18, 21, 25, 26, 30, 32
Kuuse tn. 2, 3
Köie tn. 6
Laatsareti tn. 14
Lehe tn. 1/Tammsaare pst. 1
Lembitu tn. 1a
Liiva tn. 2
Lootsi tn. 4
Lootsi Põik 6, 8, 10
Lubja tn. 35
Lõuna tn. 20
Mere pst. 12, 14, 16, 18, 20, 22
Merimetsa tn. 96
Mihkli tn. 6
Nikolai tn. 27, 28, 30, 32
Noorteväljak 2
Paju tn. 3
Pargi tn. 2
Papli tn. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15
Piiri tn. 3
Pikk tn. 8a, 16, 20
Pühavaimu tn. 16, 17, 20
Raba tn. 3
Riia mnt. 2k, 3, 5, 7, 15, 24, 27, 29, 32, 35, 48, 55, 59, 61, 65-65a, 73, 94, 96, 98, 100,
102, 107, 129, 137, 139, 141, 203, 205, 207, 209, 235, 237, 239
Ringi tn. 1, 3, 7, 12, 26, 35 (osaliselt)
Roheline tn. 1b, 2
Rohu tn. 4, 6, 8
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Roosi tn. 19, 21, 23;
Rähni tn. 22;
Rääma tn. 34a, 38
Rüütli tn. 1, 19, 20/22, 24, 26/Pühavaimu tn 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35/Pühavaimu 13, 36, 38, 40, 40a, 45
Sadama tn. 7, 11, 13
Sillutise tn. 1, 6
Supeluse tn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 29
Suur-Jõe tn. 22, 29, 31, 32, 40, 46
Suur-Jõekalda 3, 9
Suur-Kuke tn. 24
Suur-Posti tn. 2, 8, 10, 13, 22
Suur-Sepa tn. 11, 12
Suur-Veski tn. 1
Suvituse tn. 2, 4, 4a, 7
Tallinna mnt. 11, 13, 14, 15, 17, 19, 49a, 56, 60, 64, 70, 72, 81, 83, 85, 87, 89
Tammsaare pst. 1, 1a, 3, 5, 5a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 64
Telliskivi tn. 1, 2, 3
Tulbi tn. 8
Uus-Sauga tn. 4, 16
Vana-Sauga 2
Vee tn. 6, 23
Vingi tn. 12, 17
Voorimehe tn 5a
Väike-Jõe tn. 1
Väike-Kuke tn. 11, 13, 15, 17, 19
Väike-Toome tn. 5
Õhtu tn. 7
Pärnu muul
Muinsuskaitse all taotlevad hooned on kantud teemakaardile “arhitektuursete
tingimuste plaan”.
Ajaloolised miljööpiirkonnad
Käesoleva üldplaneeringuga määratletud ajaloolised miljööpiirkonnad on kantud
kaardile "Arhitektuursete tingimuste plaan"
Peale üldiste tingimuste võib Pärnu Linnavalitsus esitada lisatingimusi, sealhulgas
järgmiste teemade kohta:
• hoonete välisilme säilitamiseks, taastamiseks või rekonstrueerimiseks
(arvestades ümbruskonnaga),
• miljööelementide (valguspostide, tänavate, haljasalade, siltide jms.)
säilitamiseks,
taastamiseks
või
rekonstrueerimiseks
(arvestades
ümbruskonnaga),
• enne detailplaneeringu või ehitusprojekti koostamist või objektide
mahavõtmist/lammutamist teha olemasoleva olukorra fikseerimine
(mõõtmine, pildistamine, kirjeldamine),
• enne detailplaneeringu või ehitusprojekti koostamist või objektide
mahavõtmise/lammutamise otsuse langetamist teha täiendavalt ajaloolised
uuringud (arhiiviuuringud).
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Arheoloogilised kaitsealad
Arheoloogilised kaitsealad on kantud teemakaardile “arhitektuursete tingimuste
plaan”.
Enne detailplaneeringu või ehitusprojekti koostamist või objektide mahavõtmise/
lammutamise otsuse langetamist teha täiendavalt arheoloogilised uuringud.
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10.Maatulundusmaa
Maatulundusmaa alajaotuse osa metsamaa alla kuuluvad Pärnu linna metsad.
Pärnu linnas asuvad metsad on:
Sanglepa salumets, Kalevi mets, Piiri mets, Laane mets, Hiie mets, Hirve mets, Tarva
mets, Vambola mets, Käo mets, Suusa mets, Kännu mets, Tammiste mets, Jaama
mets, Ringtee mets, Harutee mets ja Raba mets
Looduskaitse alused metsad on Pärnu linnas Raeküla männik, Ringtee mets.
Linnametsade korraldus toimus 1998.a. ja vastavalt Metsaseaduse § 27 p. 3 on
fikseeritud metsade kuuluvus kaitsemetsa kategooriasse. Korraldatud metsade
üldpindala on 372,5 ha, millest 326,8 ha on puistud.
Linnametsade kasutamise eesmärk on keskkonnaseisundi kaitsmine. Metsa
kasutamise viisid on:
• keskkonnakaitse, maastiku või selle erimi, mulla või vee kaitsmine
• sanitaarkaitse, inimese kaitsmine tootmis- ja transpordiobjektidelt leviva
saaste ning ilmastiku kahjuliku mõju eest
• rekreatsioon, inimesele puhkamise, tervise parandamise ja sportimise
võimaluste loomine
• puidu saamine, vastavalt 1998 a. valminud metsa majandamise kavale.
Looduskaitsealused metsad on kantud kaardile "Keskkonna teemakaart".
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Ühisantennisüsteemid. Televisiooni probleemidega tegelevate firmade andmetel ei ole
kuni 80-90% kunagi kasutusel olnud ühisantenni-süsteemidest enam töökorras.
Mingil määral on selle olukorda põhjustanud televaatajate osaline üleminek
kaabeltelevisioonivõrgu kasutamisele. Inimesed, kes mingil põhjusel ei saa või ei
soovi kaabeltelevisioonivõrgu abonendiks saada, paigaldavad elamute katustele
individuaalseid teleantenne. Viltu vajunud vanad ja täiendavalt paigaldatud antennid
moodustavad hoonete katustel antennide metsa, rikkudes hoonete ja linna ilmet.
Ühisantennisüsteemide korrastamise nõude kehtestamisel võiks hoonete ja linna
väljanägemist tunduvalt parandada. Tööde teostamise osas probleeme ei ole, kuna
ühis-antenne paigaldav ja teenindav firma on Pärnus olemas.

Kaabeltelevisiooniga tegelevate firmade andmetel kaabeltelevisioonivõrgu
abonendiks on umbes 5.000 korterit põhiliselt korruselamute rajoonides. Praegusel
ajal turg kaabeltelevisiooni teenuseid osutatavate firmade vahel on jaotunud
alljärgnevalt:
• AS Levi Kaabel- Mai tn, Oja tn, Kaevu tn, Rohelise tn ja Kuldse Kodu
ümbruse korruselamute alad.
• RHR Group –Vasakkalda linnaosa kuni Mai tn piirkonnani.
• AS Tever- Tallinna mnt, Jannseni tn, Hariduse tn ja Männi tn piirkond.
• AS Küen – Uus-Sauga elamukvartali piirkond.
• AS Alianss- Vanalinna piirkond.
Üldiselt on toimunud kaabeltelevisioonivõrgu kiire kuid korrapäratu areng. Peaaegu
30%-lise kaabeltelevisiooniga varustatuse juures ei ole koostatud ühtegi projekti ega
antud ühtegi ehitusluba võrgu rajamiseks. Kaablivõrgu rajamine on kõikide firmade
poolt toimunud isetegevuslikult. Kaablid on paigaldatud lohakalt hoonete seintele ja
sellega rikutud hoonete välimust. Teiseks probleemiks on telepildi kvaliteet.
Kaabellevi seadus kuulutati välja Vabariigi Presidendi otsusega nr 526. 02.03.1999. a.
ja see jõustus 1. juulist 1999.a. See eelnõu näeb ette, et teeninduspiirkonnad kinnitab
kohalik volikogu ja Sideamet korraldab kaabeltelevisioonivõrgu lubade konkursi
operaatorfirmade leidmiseks. Konkursi korras valitud operaatorfirmadel tulevik
kindlustatud ja nad oleksid võimelised tegema süsteemi arengu alaseid kulutusi .
Praeguses ebamäärases olukorras ei riski keegi teha suuremaid investeeringuid.
Käivad läbirääkimised kaabeltelevisioonivõrgu rajamiseks valgusoptilise kaabliga
telefonivõrgu baasil. Sama paketi mahus võiks korraldada samuti arvutivõrgu
rajamise.

Käesoleval ajal toimub Pärnu gaasiga varustamine Reolast toodava vedelgaasiga.
Tarbijate gaasiga varustamine toimub balloonidega ja maa-alustest vedelgaasi
grupimahutitest. Linna üldplaneeringu raames vaatleme ainult maa-aluseid
grupimahuteid. Kunagi Pärnus töötanud 25-st vedelgaasi grupimahutist on töökorras
ainult 9 ning abonente on 915. Pärnus tarbiti 1998 aastal 491 t ballooni- ja
mahutigaasi ehk 245 tuh nm3 gaasi aurustatud faasis. Töötavate ja mittetöötavate
grupimahutite paiknemine linnas ning nende gaasitrassid on näidatud kaardil
"Gaasivarustus".
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Telefoniseerimine
01.01.2001.a. seisuga on Pärnu linnas 3929 analoogtelefoni klienti, 12971
digitaaltelefoni klienti, ISDN ühendusi on 809 ja ADSL ühendusi 53. ADSL
andmesideühenduste arv kasvab jõudsalt. Seega on viimastel aastatel toimunud
telefonivõrgu arengu osas suured ja kiired muudatused. Märgatav areng on toimunud
nii võrgu arengu kui ka teenuste kvaliteedi osas. Kunagi kaablikanalisatsiooni ja
pinnasesse paigaldatud kaablite võrk on täiendatud valgusoptilise kaabli
magistraaliga, mis on ühendatud Akadeemia tn.5 asuva emajaamaga. Erinevate linna
piirkondade telefoniseerimiseks on sellele valgusoptilisele kaablile paigaldatud 18
DLU-d ehk digitaalvõrgu jaotusjaama, mis on näidatud joonisel 2. Praegusel ajal
magistraalvõrk ja DLU-de arv on küllaldane jaotusvõrgu arendamiseks, et 2000
aastaks rahuldada kõigi telefoni soovijate avaldused ja vajab suhteliselt väikest
täiendamist. Edaspidi on kavas praktiliselt ainult jaotusvõrgu arendamine ja 3
täiendava DLU paigaldamine. Täiendavate magistraalkaablite ja DLU-de rajamise
vajadus tekib ilmselt seoses uute suuremate ehitusalade tekkimisega.
Pärnu on Eesti riikliku telefonivõrgu üks sõlmpunktidest ja siit väljuvad
valgusoptilised kaablid kõikidel linnast väljasõidu magistraalidel.
Üheks ebaselgeks asjaoluks seoses telefonivõrguga on arvutivõrgu ja
kaabeltelevisioonivõrgu rajamise küsimus.
Mobiiltelefonivõrkude võrgu areng on Pärnus nagu ka mujal Eestis olnud väga kiire.
Pärnus osutavad teenust kõik Eesti mobiilsideoperaatorid. Käivitunud on ka EMT -l
mobiiliparkimise teenuse osutamine.
Veevarustus
Pärnu Linnavalitsuse Arhitektuuriosakonna poolt 1995.a. läbiviidud uuringute alusel
omab umbes 70% linna elanikest veevarustust. See protsent kajastab igat liiki
veevarustust (linna tsentraalsest veevõrgust, lokaalsetest veevõrkudest või oma
puurkaevust). Linna tsentraalse veevõrgu vee tarbijate arv on tunduvalt väiksem, AS
Pärnu Vesi hinnangul kuni 36 tuhat inimest. AS-il Pärnu Vesi on praegu arvel 105
km veetrasse, millest oma tehnilise seisukorra tõttu lähiaastatel vajab väljavahetamist
60% ehk 63 km. Linnaaluseid puurkaeve on 94 tk, millest 78 tk maapinna ebaühtlase
vajumise ja reostumise tõttu on kavas tamponeerida. Käesoleval ajal on teostatud
“Pärnu linna veevõrgu uuring”, mis näitab, et linnaaluste puurkaevude sulgemise
otsusel on kogu linna võimalik veega varustada Reiu veetöötlusjaamast, mis saab
töötlemata vee Vaskrääma ja Reiu veehaarde puurkaevudest.
Täielik veega varustatus on olemas korruselamute rajoonides ja väga halb olukord on
linna äärealadel, kus tarvitatakse isegi joogiks kõlbmatut salvkaevude vett (Rääma
aiamajade ala, Vana-Pärnu ning vähemal määral Raeküla ja Rääma).
Praegusel ajal toimub linna veetarbijate veega varustamine AS-ile Pärnu Vesi
kuuluvast linna tsentraalsest veevõrgust ja eraldiasuvate puurkaevude baasil rajatud
lokaalsetest veevõrkudest.
RPI Eesti Projekt poolt 1986.a. koostatud Pärnu linna veevõrgu arenguskeem kuni
2005.a. arvestas Pärnu tööstuse kiiret arengut ja elanike arvu kasvu 80 tuhande
inimeseni. Vesi oli kavas võtta alljärgnevatelt aladelt:
1. Ülejõe linnaosast
2. Vasakkalda linnaosast
3. Reiust
4. Sindist
5. Viiralt

4500 m3/d.
2200 m3/d.
5000 m3/d.
900 m3/d.
4200 m3/d.
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25000 m3/d.
41 800 m3/d.

Seoses puurkaevude vee töötlemise vajadusega rajati Reiu veetöötlusjaam
tootlikkusega 800m3/h., tegelik veetarbimine praegusel ajal 350-400 m3/h.
1998.a. läbiviidud puurkaevude inventariseerimisega fikseeriti 94 linnaalust
puurkaevu, millest 41 puurkaevu erinevatel põhjustel soovitati tamponeerida. Pärnu
Maavalitsuse Keskkonnaameti 1997a. andmetel võeti vett 34-st linnaalusest
puurkaevust.
GIB Inseneribüroo poolt teostatud pikaajaliste uuringutega on kindlaks tehtud, et
linna alt vee intensiivse võtmise tulemusel on maapind 1960-1991.a. vahel vajunud
kohati kuni 70 cm. Selle vajumise tulemusel on pragunenud paljud hooned ja katki
vajunud maa-alused torustikud.
Summeerides uuringute tulemusi, koostas GIB Inseneribüroo 1998.a. septembris
“Arvamuse Pärnu linnas asuvate puurkaevude edasise kasutamise või sulgemise
kohta". Töö kokkuvõttes soovitatakse lokaalsed suurtarbijad ühendada linna ühtsesse
veevarustussüsteemi.
Samuti näeb veevõrgu perspektiivareng ette võimaluse korrigeerida linna veevõrgu
skeem ja näha ette kõikide lokaalvõrkude tarbijate ühendamine linna tsentraalse
veevõrguga. Selle otsuse juures peaks arvestama nii positiivsete kui negatiivsete
asjaoludega. Positiivne on see, et kõigile veetarbijatele on garanteeritud kvaliteetne
vesi ja on vähenenud või välistatud maapinna ebaühtlane vajumine. Negatiivsena on
aga AS Pärnu Vesi muutumine veeturul monopolistiks. Vee hinna tõus võib mõjutada
lokaalseid veevõrke kasutatavate ettevõtete toodangu hinda.
Soojusvarustus
Käesoleval ajal on linna hoonete soojusvarustus lahendatud erineval viisil:
kasutatakse kas ahjukütet, individuaalkatlamaju, elektrikütet, grupikatlamaju või
kaugküttevõrku.
Erinevat liiki soojusvarustus jaguneb orienteeruvalt järgnevalt:
• ahiküte on eelkõige oma odavuse tõttu kasutusel väga suures osas
individuaalelamutes. Teostatud uuringute järgi oli 1995 aastal 61,1% linna
elamispinnast keskküttega. Lähtuvalt sellest võib väita, et umbes 40%
elamispinnast on ahiküttega.
• individuaalkatlamajad pärinevad perioodist, kui diiselkütus oli kättesaadav
väga madala hinnaga ja samuti oli võimalik saada odavalt kivisütt. Praegusel
ajal kasutatakse nendes katlamajades enamasti puitu. Kuna uuringutega selle
soojusvarustuse variandi mahtu kindlaks määratud ei ole, on seda liiki
soojusvarustus on ülalmainitud 61,1% sees.
• Elektriküte on konkurent kaugküttele, kuid annab parema võimaluse
reguleerida oma ruumide temperatuuri vastavalt soovile ning tasuda energia
eest vastavalt tegelikule tarbimisele. Viimasel ajal on ehitatud
automaatreguleerimisega elektriküte episoodiliselt kasutatavatele hoonetele ja
eriti kohtades, kus kaugkütte soojusvõrk puudub või sellega ühendamiseks
tuleb rajada küllaltki pikk ja kallis soojustrass.
• grupikatlamajad on vahepealne etapp tiheasustusega korruselamute ja
ettevõtete grupi aladel, kus soojusenergia tarbijate ühendamise võimalus linna
kaugküttevõrguga antud momendil puudub, kuid tulevikus seda planeeritakse.
• AS Pärnu EKE Projekt poolt 1997.a. teostatud uuringute alusel oli linnas 43
katlamaja, mis olid registreeritud Tehnilise järelevalve inspektsioonis (vt.
joonis). Nendest 4 on kaugküttevõrgu katlamajad (AS Ental, AS Viisnurk,
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Pärnu ja Tervis katlamajad), ülejäänud on aga grupikatlamajad. Edasine
grupikatlamajade tarbijate ühendamine kaugküttevõrku on problemaatiline
seoses soojustrasside ehitamise kallidusega, kuigi kaugkütte katlamajade
võimsusest kasutatakse ära keskmiselt 50%.
Lühiülevaade Vasakkalda ja Paremkalda linnaosade soojusvõrkude erinevusest.
• Vasakkalda Tervis-Pärnu katlamajade süsteemis olevatele soojustarbijatele
toimub soojuskandja temperatuuri ja rõhu reguleerimine tarbijate juures
asuvates soojussõlmedes ning need katlamajad väljastavad soojuskandja
konstantsete rõhu ja temperatuuri parameetritega.
• Paremkalda puuduvad Ental-Viisnurk süsteemi soojustarbijatel soojussõlmed
ja soojuskandja rõhu ning temperatuuri reguleerimine toimub tsentraalselt
katlamajades.
• Toodud põhjustel Parem- ja Vasakkalda süsteemide koostöö võimaldamiseks
tuleb teha süsteemide kokku-sobitamine.
Pärnus on käesoleval ajal ca 56 km soojustrasse, millest eelisoleeritud torudega ca 8
km. Ülejäänud soojustrassid lähiaastatel vajavad ilmselt väljavahetamist.
Sadevete kanalisatsioon.
Kasutatavate terminite seletus.
a) Olmevete kanalisatsioon: selle süsteemiga kogutakse ja transporditakse
olmeheitveed ning tööstuslikud heitveed Vana-Pärnu heitveepuhastusjaama.
b) Sadevete kanalisatsioon: selle süsteemiga kogutakse drenaaživeed, vihmaveed
ja lume sulamise veed ning juhitakse need lahtistesse veekogudesse.
c) Olme-sadevete kanalisatsioon: selle süsteemiga kogutakse nii olmeheitveed
kui sadeveed ja need juhitakse Vana-Pärnu heitveepuhastusjaama.
d) Sade–olmevete kanalisatsioon: selle süsteemiga kogutakse nii sadeveed kui
olmeheitveed ja need juhitakse lahtistesse veekogudesse.
Harilikult tehniliselt ning majanduslikult põhjendatult kasutatakse süsteeme a) ja b)
lahus, mida nimetatakse lahkvoolseks kanalisatsiooniks. Selle põhimõtte järgi on
koostatud praegu kehtiv ja juhendmaterjalina kasutuses olev RPI Eesti Projekt poolt
1986 a. koostatud Pärnu linna kanalisatsiooni arenguskeem kuni 2005.a. Tegelikult
aga ei ole kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine täies ulatuses toimunud
kavandatud skeemide järgi, tekkinud on täiendavalt süsteemid c) ja d).
Esialgselt sajandivahetusel rajatud kanalisatsioon oli ette nähtud tänavatelt sadevete
eemaldamiseks. Selle süsteemi restkaevudesse hakati valama reostatud olmevett.
Seoses veetrasside rajamisega hakati tõstma hoonete sanitaarset heakorrastusastet
ning koos hoonetele veesisendite rajamisega paigaldati samuti heitvete kanalisatsioon.
Esialgu kanaliseeriti pesukausside ja valamute veed. Hiljem aga lisandusid vannide ja
WC-de heitveed. Sellisel viisil sadevete kanalisatsioon muutus sade – olmevete
kanalisatsiooniks väljavooluga Pärnu ja Sauga jõkke ning mere-äärsetesse sonnidesse.
60-nendate aastate paiku hakati rajama olmekanalisatsiooni süsteemi ning
uusehitusaladel lahkvoolset kanalisatsioonisüsteemi. AS Pärnu EKE Projekt poolt
teostatud Vasakkalda linnaosa ja Paremkalda linnaosa Sauga jõe ja Tallinna mnt.
vahelise ala kanalisatsioonisüsteemide detailsed uuringud näitavad, et täiesti
lahkvoolne süsteem on rajatud uusehituste aladel, kuigi seal kohati sadeveed on
juhitud olmevete kanalisatsiooni ja vastupidi. Praktiliselt üle kogu linna töötab
sadevete kanalisatsioon (välja arvatud vähesed uusehituste alad) sade-olmevete
kanalisatsioonina, mis praeguses situatsioonis on täiesti lubamatu. Mõningates
kohtades, nagu Suur- Jõe tänaval, Liiva tänaval ja Kanali tänaval on ehitatud
ülevoolukaevud, mis suunavad kuival ajal heitveed puhastusseadmetesse ja vihma ajal
osa vihmavetega lahjendatud reovett voolab otse jõkke või mereäärsetesse sonnidesse.
_______________________________________________________________________________ 98

Pärnu linna üldplaneeringu seletuskiri

2001-2025.a.

Vallikraavi
juhitud
ühisvoolne
kanalisatsioon
on
ühendatud
ümber
olmekanalisatsiooni.
Praeguses olukorras segaste süsteemide korrastamiseks, s.o. nelja süsteemi
muutmiseks täiesti lahkvoolseks süsteemiks on vaja teostada uuringud ja selgitada
välja selle idee tehniline ja majanduslik realiseeritavus. Uuringute käigus on kavas
teha kindlaks ka torustike tehniline seisukord. Mõningatel tänavatel torustike
sisemuse pildistamisel on selgunud, et torud on purunenud ja vajavad kohest
väljavahetamist, mida täiendavalt tõestavad vajumisaugud tänavatel. Pärnu linna
kommunaalameti bilansis on 86 km sadevete kanalisatsiooni, millest ainult 2 km on
heas seisukorras. Ülejäänud 84 km torustikke vajavad juba praegu väljavahetamist.
Koostamisel on uued keskkonnakaitse nõuded. Eelinformatsiooni alusel uued normid
klassifitseerivad samuti kõik sadeveed reovetena (välja arvatud parkide ja haljasalade
sadeveed) ja nõutakse samuti nende puhastamist enne veekogudesse laskmist.
Kõigi sadevete puhastamise vajadusel on kaks varianti:
a) Näha ette väljalaskude juures lokaalsed puhastusseadmed. Sel juhul peab olema
puhastusseadmetele vajalik maa-ala ja valitud vete puhastamise tehnoloogia, mis
võib olla küllaltki keerukas, kuna koos sadevetega tuleb puhastada mingi hulk
olmereovett. Antud juhul paljudes kohtades, nagu mereäärsetel aladel, jõe
Kesklinna osas kallastel ja avalikult kasutatavatel aladel igasuguste
puhastusseadmete ehitamine on komplitseeritud.
b) Kõik sadeveed koos sellesse süsteemi juhitud olmevetega suunata Vana-Pärnu
reovete heitveepuhastusjaama. Sel juhul on probleemiks olemasolevate olmevete
kollektorite ja survetorustike läbilaskevõime ning ülelinnaliste puhastusseadmete
võimsus. Juba praegusel ajal, kui Vana–Pärnu puhastusseadmetesse suunatakse
ainult osa sadevett, puhastusseadmed ei suuda vastu võtta sadevete tippkoormusi
ja selleks projekteeritakse puhvermahutit mahutavusega 8000m3. Kõigi sadevete
puhastusseadmetesse suunamisel probleem veelgi suureneb. 1998.a vee tootmine
oli keskmiselt 9846 m3/ööp., mille järgi arvestatakse kanalisatsiooni makseid.
Kanalisatsiooni puhastusseadmetesse võeti vastu reovett ca. 15 000 m3/ööp. Siit
tuleneb, et ca 4000 m3/ööp. (maha arvatud Sindi, Paikuse ja Sauga reoveed) on
teadmata päritoluga. Eelduste kohaselt see on kanalisatsioonisüsteemi dreneeruv
vesi. Aastases arvestuses sõltuvalt aastast puhastusseadmetesse voolavate sadevete
hulk on ca 10-20 % summaarsest reovete hulgast. Vihma ajal voolab
puhastusseadmetesse 15 000 m3 asemel 25000-30000 m3/ööp., mis kahekordistab
reovete juurdevoolu ja tekitab puhastusseadmete töös probleeme.
Optimaalse lahenduse leidmiseks on Linnaplaneetimise ameti poolt AS-ilt Pärnu EKE
Projekt tellitud linna kanalisatsiooni uuring, mille näitel võiks võtta vastu otsuse,
millist lahendust sadevete kanaliseerimisel kasutada. Selle tööga määratakse kindlaks
vooluhulgad kuival ja saju ajal ning kaalutakse nii lokaalsete puhastusseadmete
varianti kui ka reovete ülelinnalistesse puhastusseadmetesse suunamise varianti.
Teostatavate uuringute alusel viiakse läbi variantide majanduslik analüüs ja võetakse
vastu otsus, milline on linna sadevete kanalisatsiooni arengusuund ja sellega seoses
samuti olmekanalisatsiooni areng. Käesoleval ajal lähtuvalt linna arengukavast
vaatleme ja arvestame lahkvoolse süsteemiga.
Olmeheitvete kanalisatsioon
Pärnu olmekanalisatsiooni areng algas 60–ndatel aastatel, mil rajati Side tn. , Mere
pst. ja Vingi tn. pumplad. Kogu olme-kanalisatsiooni arengu põhisuunaks oli täiesti
lahkvoolne kanalisatsioon. Kogu olmekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine
toimus vastavalt RPI Eesti Projekt poolt koostatud Pärnu linna kanalisatsiooni
arenguskeemile. Seda arenguskeemi korrigeeriti 1986. aastal ning arvestusperioodiks
_______________________________________________________________________________ 99

Pärnu linna üldplaneeringu seletuskiri

2001-2025.a.

võeti 2005.a. See arenguskeem on kehtiv ka praegu. Praeguseks ajaks on rajatud suur
osa nende arenguskeemidega ette nähtud pumplaid ja sügavaid kollektoreid ning
olmekanalisatsioon on rajatud peale 1960.a. ehitatud elamutele ja muudele objektidele.
Selle süsteemi alusel on võimalik edasi arendada olmekanalisatsiooni haruvõrku
isevoolsete kollektoritega lokaalsete väikepumplatega.
1995 aastal teostatud uuringute materjalid näitavad, et Pärnu elamufond on
kanaliseeritud 82,4% ulatuses. See protsent ei kajasta tegelikku kanaliseerimistaset
reaalsuses, s.o. reovete juhtimist olmekanalisatsiooni. Küllaltki palju esineb
juhtumeid, kus reoveed on juhitud sadevete kanalisatsiooni, kraavidesse ja isegi
soojustrassi drenaaži. Valesti ja omavoliliselt teostatud trasside ehitus ilmneb alles
maa-alade insener-kommunikatsioonide uuringute käigus.
On võetud suund üksikute objektide ja alade kanaliseerimiseks kasutada lokaalseid
pumplaid reovete pumpamiseks olemasolevatesse kollektoritesse või pumplatesse.
Olmekanalisatsiooni süsteemi on ühendatud mitu jõkke ja merre suubuvat sadeolmevete väljalasku, mis vihma ajal koormavad Vana-Pärnu puhastusseadmed üle.
Vihma ajal esinevate tippkoormuste silumiseks projekteeritakse puhastusseadmetele
puhverbasseini mahutavusega 8000m3. Tänase päeva seisuga on kindel seisukoht, et
linnas jätkatakse täiesti lahkvoolse kanalisatsiooni rajamist. Seda seisukohta võib
muuta sadevete eemaldamise ja puhastamise seotud probleemi lahendus (mille kohta
täpsem kirjeldus vaata käesoleva seletuskirja sadevete osas).
AS Pärnu Vesi kasutuses on käesoleval ajal 85 km kanalisatsioonitorustikke, millest
60% ehk 51 km vajavad välja-vahetamist. Renoveerimist vajavad 2 pumplat. 1996
aastal renoveeriti heitveepuhastusjaama bioloogiline osa ja 1999 aastal planeeritakse
renoveerida mehhaaniline osa.
Elektrivarustus
Käesoleval alal on Pärnus olemas 251 kõrgepinge alajaama ja 192 km kõrgepinge
kaableid. Pärnu linna elektriline koormus on vahemikus 35-55 MW ja see kasvab
kiiresti kaugküttega konkureerivalt. Eriti kiire on elamutes elektriboilerite arvu kasv
ja elektrikütte kasutamine villades ja kaugkütte võrgust eemal asuvatel objektidel.
Elektrienergia eelis kaugküttega võrreldes on selle tarbimise võimalus vastavalt
soovile ja vastavalt tarbimisele tasumine (vt. soojusvarustuse osa). Käesoleval ajal on
probleemiks muutunud 10 KV kaabelliinide läbilaskevõime ning seoses sellega on
Side ja Tammsaare pst. ristmiku lähedusse kavandatud 110 KV alajaam toitega
Papiniidu alajaamast. Samuti on linavabriku juures asuv Pärnu alajaam kavas viia üle
110 KV toitele.
Põhimõtted
Televisioon
Ühisantennisüsteemid. Tuleb välja töötada ja kehtestada ühisantennisüsteemide
paigaldamise kord Pärnu linnas.
Kaabeltelevisioonivõrk. Vastavalt Vabariigi Presidendi 02.03.1999.a. otsusega nr 526
välja kuulutatud kaabellevi seadusele, mis kehtib alates 01.07.1999.a., tuleb Pärnu
Linnavolikogul määrata kindlaks rajatavate kaabeltelevisioonivõrkude piirkonnad.
Linnavolikogu poolt heakskiidetud piirkondade alusel korraldab Sideamet
kaabeltelevisioonivõrkude lubade konkursi ning sellega antakse konkursi võitjatele
kindlustunne võrgu arengusse investeerimisel. Kaabeltelevisiooni arenguskeemi
üldplaneeringus koostatud ei ole, sest skeem sõltub linnavolikogu poolt
heakskiidetavatest teeninduspiirkondandest.
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Käesoleval ajal on tellitud Tervisekaitsekeskuselt telemasti aluse maa-ala
elamuehituseks sobivuse kontroll uute monteeritavate saatejaamade tingimustes.
Gaasivarustus. Kaart "Gaasivarustus".
Gaas on üks mitmest konkurendist Pärnu energiaturul. Perspektiivis on vaadeldavad
järgmised gaasivarustuse variandid:
• vedelgaas ,
• maagaas
• nende kombinatsioon konkrentsi tingimustes
Balloonigaasi tarbimine väikeelamutes ilmselt säilub vastuvõetava hinna ja mugavuse
poolest. Grupimahutite gaasi tarbimine võib kasvada elektrienergia hinna järsu tõusu
juhul ja võib tekkida vajadus suletud grupiseadmete taasavamiseks.
Maagaasi magistraali ehitamine Vändrast Pärnusse, linnasisese jaotusvõrgu rajamine
ja grupimahutite tarbijate maagaasivõrguga ühendamine võib tulla kõne alla
nimetatud ehitustööde tasuvuse tagamiseks küllaldase tarbijaskonna olemasolul. Kui
arvestada Vändra - Pärnu magistraaltorustiku ja Pärnu gaasiregulaatorjaama
maksumuseks ca 85 milj. kr. ja linnasisese 40 km pikkuse jaotusvõrgu koos
gaasiregulaatorpunktidega maksumuseks ca 90 milj. kr., siis lähtudes tasuvusest peaks
gaasitarbimine Pärnus olema orienteeruvalt 175 milj. nm3 aastas. Praegusel ajal
selliseid suurtarbijaid Pärnus ei ole. 1998 aastal tarbiti Pärnus 491 t. vedelgaasi, mis
moodustab ca 245 tuh. nm3 gaasi aurustunud faasis. Tehnovarustuse joonisel nr. 8 on
antud prognoositavate gaasitrasside paiknemise põhimõtteline skeem tarbijate
olemasolul. See osutub reaalseks juhul,
kui rajatakse maagaasil töötav
soojuselektrijaam (jaamad) ja olemasolevad Ental, Ener, Tervise ja Suur-Jõe tn.
suurkatlamajad viiakse üle maagaasile. Sellega võib kaasneda väiksemate tarbijate ja
grupiseadmete ühendamine maagaasi torustikuga.
Telefoniseerimin. Kaart "Sidevarustus".
Kuna Pärnu linna telefoni põhivõrk on praktiliselt välja ehitatud ja telefoni soovijate
avalduste rahuldamine toimub haruvõrgu laiendamise teel, siis perspektiivis on kavas
paigaldada ainult 3 täiendavat jaotusjaama ja 63 km sideliine.
Pärast nende tööde teostamist võib öelda, et telefoniseerimise probleem on lahendatud
ja võib asuda uut liiki teenuste korraldamisele ( kaabeltelevisioon ja arvutivõrk).
Veevarustus. Kaart "Veevarustus".
Ettepanekud
1. Arendada linna veevõrku Reiu veetöötlusjaama baasil.
2. Ühendada linnasiseste puurkaevude vee tarbijad linna veevõrguga.
3. Tagada Pärnu jõe vasak- ja paremkalda vahel ringtsirkulatsioon.
Käesoleva üldplaneeringuga on ette nähtud linnaaluste puurkaevude tamponeerimine
ja nende puurkaevude veetarbijate linna tsentraalse veevõrguga ühendamine. Üksikud
puurkaevud võidakse säilitada eriolukorraks. Selle otsuse juures peaks arvestama nii
positiivsete kui negatiivsete asjaoludega. Positiivne on asjaolu, et kõigile
veetarbijatele on garanteeritud kvaliteetne vesi ja on vähenenud või välistatud
maapinna ebaühtlane vajumine. Negatiivne on aga asjaolu, et AS Pärnu Vesi muutub
veeturul monopolistiks ja vee hind võib mõjutada ettevõtete toodangu hinda. Niikaua
aga kui AS Pärnu Vesi on linna omandiga ettevõte, veehinda võidakse tõsta ainult
linnavolikogu loal.
Käesoleva üldplaneeringu mahus antud lahendused on koostatud variandil, kus
linnaalused puurkaevud otsustatakse tamponeerida. Pärnu linna veevõrgu arengus on
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arvestatud samuti tingimusega, et Pärnu veevõrgust võivad saada vett Papsaaare küla,
Sauga alevik, Tammiste aiandusühistud, Sindi linn ja Paikuse alevik.
Linnaaluste puurkaevude tamponeerimise ja lokaalsete veevõrkude linna tsentraalse
veevõrguga ühendamise võimalikkuse kindlaks määramiseks teostas AS Pärnu EKE
Projekt 1999 aastal linnaplaneerimise ameti tellimisel töö “Pärnu linna veevõrgu
uuring”. Selle uuringu järgi oli 1998 aastal vee tootmine ööpäevas keskmiselt 9846
m3, sellest AS Pärnu Vesi puurkaevudest linna veevõrku 7425 m3/ööp. ja ettevõtete
puurkaevudest 2420 m3/ööp. Kui arvestada, et Vaskrääma veehaarde veevarud on
25000m3/ööp. ja Reiu veehaarde varud 5000m3/ööp., mis kokku moodustab 30 000
m3/ööp. ja tunduvalt ületavad 1998.a. tootmise 9846 m3/ööp., siis veebilansi
seisukohalt linna-aluste puurkaevude tamponeerimise otsuse juures probleeme ei ole.
Seoses Reiu ja Vaskrääma puurkaevude vee töötlemise vajadusega rajati Reiu
veetöötlusjaam tootlikkusega 800m3/h, tegelik vee tootmine praegusel ajal 350-400
m3/h. Lähtuvalt sellest võib kindlalt öelda, et lähiaastatel linnaluste puurkaevude
tamponeerimise käigus Reiu veetöötlusjaama tootlikkust suurendada ei ole vaja.
Kuna Paremkalda linnaosa veevõrk on Reiust üheniidilise toitega, siis selle linnaosa
veevõrgu töökindluse tõstmiseks on ette nähtud Rohelise tn. veemagistraali
ühendamine Riia mnt. ja Vee tn. ristmikul paikneva veetrassiga.
Linna veevõrk arvutatakse ümber sõltuvalt linnaaluste puurkaevude sulgemise
otsusest, lähtuvalt Pärnu elanike arvust arvestusperioodi lõpuks 60 tuh. in. ning
arvestades elankkonna ja tööstuse veetarbimise muutusi.
Tehnovarustuse joonisel 4 on esitatud linna veevõrgu arengu lahendus, mis näeb ette
kõigi linnaaluste puurkaevude tamponeerimist (välja arvatud nr 75, nr 93 ja 94
raudtee kaubajaamas, nr 76-88 Reius ning Rääma 31 asuv puurkaev. Tingimuseks
pideva veevõtmise lõpetamine, kaitsetsooni olemasolu ja veemõõtja paigaldamine.
Kaevu allesjätmise eesmärgiks on kaevu avariiolukorras kasutamine.). Puurkaevude
inventariseerimise tööga on soovitatud sulgeda samuti Reiu veehaarde 5 puurkaevu,
kuid sellise otsuse võib langetada pärast Reiu veevarude täpsustamist ja kinnitamist.
Linna 100 %-lise tsentraalvõrgust veega varustatuse tagamiseks on vaja rajada 70 km
tänavatrasse ja koos haruühendustega kuni maakraanideni vajalike trasside pikkus on
96 km (Vana-Pärnu-12,5 km, Paremkalda linnaosa-51,5 km, Vasakkalda linnaosa –
32 km).
Sadevete kanalisatsioon. Kaart "Sadevete kanalisatsioon".
Eesmärgid:
1. Ranna laiendamise seisukohalt tuleks lõpetada sadevete juhtimine Mai rajooni ja mere
vahelisele alale.
2. Määrata piirkonnad, kus sadeveed kraavidena
3. Tsoneerida linna territoorium:
• alad, kus sadeveed puhastatakse enne jõkke ja merre laskmist
• äärealad, haljasalad, pargid – sadeveed juhitakse otse jõkke või merre
Käesoleval ajal, kui õigete lahenduste leidmiseks uuringud alles käivad, ei ole iga
sadevete väljalasu kohta kindlat lahendust anda. Detailplaneeringuga antav ettepanek
lähtub heakskiidetud linna üldplaneeringu põhimõttest, et linnas saab olema
lahkvoolne kanalisatsioon. On ettepanek maksimaalselt säilitada olemasolev sadevete
süsteem ja renoveerida ning laiendada seda. Pärast jõkke ja merre suubuvate
väljalaskude reostusastme kontrollimist otsustatakse kohaliku puhastusseadme
kasutamise
võimalus
või
reostatud
sadevete
osaline
Vana-Pärnu
heitveepuhastusjaama juhtimine. Kindlalt võib öelda ainult seda, et uuringute alusel
koostatavad lahendused peavad olema ettenägelikud ning vastama normidele.

_______________________________________________________________________________ 102

Pärnu linna üldplaneeringu seletuskiri

2001-2025.a.

Käesoleval ajal on linna kommunaalameti bilansis 86 km sadevete kanalisatsiooni,
millest uuendamist vajab 84 km. Seoses uute hoonestualade kasutusele võtmisega ja
olemasolevatele tänavatele vajaliku torustiku rajamisega on vaja täiendavalt
paigaldada 34 km sadevete kanalisatsiooni.
Olmekanalisatsioon. Kaart "Reovete kanalisatsioon".
Põhimõtted:
1. Olme- ja sadevete kanalisatsioon eraldi süsteemidena.
2. Määrata kindlaks pumplate asukohad.
Määrata kollektorite maksimaalseks sügavuseks 2.5 m. Selle süsteemi jaoks on ehitatud
rida sügavaid ja võimsaid pumplaid, mis paiknevad veekogude kallastel. Kasutades
pumplaid ja sügavaid kollektoreid on võimalik arendada olmekanalisatsiooni jaotusvõrku
ning kõik lahkvoolse süsteemi olmeveed on võimalik juhtida Vana-Pärnu reovete
heitveepuhastusjaama. Pumplate, kollektorite ja peasurvetorustike kavandatud skeem on
antud tehnovarustuse joonisel 6. Põhiline olmekanalisatsiooni süsteemi areng on ette
nähtud väikeste lokaalsete pumplate baasil. Seda skeemi võib mingil määral mõjutada
sadevete ja ühisvoolse kanalisatsiooni lahendus, mille osas praegu teostatakse uuringuid.
AS Pärnu Vesi bilansis on 85 km olmekanalisatsiooni torustikke, millest 51 km
vajavad lähiaastatel väljavahetamist. Renoveerimist vajavad jääkmuda töötluse sõlm
ja 2 pumplat.
Soojusvarustus. Kaart "Soojusvarustus".
Käesoleval ajal soojusvarustuse struktuuri muutusi on raske prognoosida. See sõltub
suurel määral soojatarbijate rahalistest võimalustest, erinevat liiki kütuse hindadest ja
soojustrasside ehitamise võimalustest. Elanikkonna kasvu arvelt erilist turu mahu
kasvu ette näha ei ole.
Kaugküttesüsteemi prognoositavad koormused on:
• maksimaalsel arvutuslikul reziimil
127 MW
• kütte keskmisel arvutuslikul režiimil 63 MW
• suvisel režiimil
11 MW
Üldplaneeringus on kavandatud keskkonda reostavate grupikatlamajade
likvideerimine ja soojatarbijate ühendamine olemasolevate kaugkütte süsteemidega.
Säilitada tuleb mõningad ettevõtete katlamajad, mis annavad tootmistegevuseks
vajalikku auru. Vasakkalda linnaosas talvisel tippkoormusel kahe katlamaja (Pärnu ja
Tervis) võimsused on peaaegu ammendatud, paremkaldal aga on võimsust üle. On
kavas ühendada parem- ja vasakkalda süsteemid ja rajada üks võimsam või mitu
väiksemat soojuselektrijaama.
Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava 2018. aastani prognoosib
lähiaastatel energiasäästu potentsiaaliks 30%, mis mõjub aeglustava faktorina
soojusenergia tootmise kasvu prognoosimisel. On täiesti reaalne hakata
olemasolevates katlamajades soojusenergia kõrval tootma samuti elektrienergiat või
rajada täiendavalt väiksemad soojuselektrijaamad. Prognoositavad soojusmagistraalid
on näidatud tehnovarustuse joonisel 5. Muus osas soojusvõrgu areng toimub
haruvõrkude arendamise teel.
Idee staadiumis on ehitada Pärnusse soojuselektrijaam võmsusega 100 MW. Sellest ca
30 MW oleks elektrienergiat, mis katab umbes poole Pärnu linna elektrienergia
vajadusest ning 70 MW soojusenergiat, mis katab linna praeguse keskmise
soojusvajaduse. AS Pärnu Elektrijaam koostas tehnilis-majandusliku kaalutluse
Pärnusse 75 MW soojusvõimsusega soojuselektrijaama ehitamiseks. AS Pärnu EKE
Projekt koostas selle jaama võimalike asukohtade variandid ja teostas variantide
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võrdlused. Vastuvõetavad variandid on Raba tn. lõpus ja Niidu tn. endise katlamaja
krundil. Pärnu SEJ kütusena on kavandatud maagaas, milleks tuleb rajada gaasitrass
Vändrast Pärnusse ja ehitada gaasiregulatorjaam. Soojuselektrijaama mõlema variandi
juures selle ehitamine muutub reaalseks ajal, kui olemasolevad kaugkütte katlamajad
on amortiseerunud ja nende renoveerimist ei kavandata. Üks lahendamist vajav
probleem: soojuselektrijaama töö on kavandatud alalises režiimis ja teised linna
tsenraalsesse võrku ühendatud soojustootjad annavad võrku soojust ainult
tippkoormuste ajal. See tekitab teistele soojustootjatele majanduslikke probleeme.
Katlamajade võimsus arvutatakse kütteperioodi välistemperatuurile - 22 C ja selle
variandi juures võib juhtuda, et sooja talve jooksul teised linna võrguga ühendatud
katlamajad praktiliselt ei tööta. Maagaasil töötava katlamaja juhul on probleemiks
gaasimagistraali ehitamise tasuvus, kuna ei ole küllaldast gaasi tarbijaskonda (vt.
gaasivarustuse osa). Kui aga gaasimagistraal Pärnusse tuuakse, siis võib olla
stsenaarium, et rajatakse üle linna gaasi jaotusvõrk ja ehitatakse maagaasil töötavad
lokaalsed katlamajad. Sel juhul langeb ära suurte katlamajade ja kallite soojustrasside
vajadus ning ei ole enam soojustrasside soojakadusid.
Soojusvarustuse variantlahenduse paneb paika ilmselt energiaturg ja regionaalse
isemajandamise poliitika.
Üldplaneeringuga on arvestatud soojusvarustuse lahendamise võimalus nii elektriga,
kaugküttega kui gaasiga või kombineeritult.
Üldplaneeringus on antud ettepanek, et rajatakse väiksemad kohalikul biokütusel
töötavad soojuselektrijaamad (7 MW elektrienergiat + 15 MW soojusenergiat), mis
paikneks maksimaalselt olemasolevate soojustrasside ja katlamajade ning
põhialajaamade ning elektritarbijate läheduses.
Nende asukohad võiksid olla:
• Turba tn piirkonnas või Ental katlamaja kompleksis
• Suur–Jõe tn tsentraalkatlamaja kompleksis või rekonstrueerida olemasolev
katlamaja elektri- ja soojusenergia koostootmiseks
• Niidu tn. lõpp endise katlamaja territooriumil, Raba tn. lõpp või Rääma tn. AS
Viisnurga katlamaja kompleksis
Kombijaamade rajamisel peaks arvestama asjaoluga, et elektrivõrk on kohustatud
ostma alternatiivse energia baasil toodetud elektrit, kavandatud jaamad aga sellele
nõudele ei vasta ja võib tekkida probleeme elektrienergia realiseerimisel läbi
elektrivõrgu.
Elektrivarustus. Kaart "Elektrivarustus".
Linnakujunduse seisukohast lähtudes peavad olema kõik elektrikaablid maakablitena
Täiendavalt 251 alajaamale ja 192 km kõrgepinge kaabelliinidele on üldpaneeringuga
ette nähtud linna arengu tagamiseks:
• ehitada 20 alajaama olemasolevatele hoonestusaladele
• ehitada Side tn äärde 110 KV alajaam ja paigaldada 110 KV kaabel Papiniidu
alajaamast.
• linavabriku juures asuv alajaam ehitada ümber 110 KV alajaamaks koos 110
KV kaabli paigaldamisega.
• paigaldada ca 20 km 10 kv kaableid hoonestatud aladele.
• paigaldada ca 10 km 10 kv kaableid uutele hoonestatavatele aladele.
• alajaamad perspektiivsetele aladele (20 tk).
• ehitada 3 kohalikul biokütusel töötavat soojuselektrijaama (7 MW
elektrienergiat + 15 MW soojus-energiat). Kolm sellist jaama rahuldaks Pärnu
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minimaalse elektrilise koormuse ja ca pool maksimaalsest talvisest
koormusest.

Jaamade paiknemise kohad võiksid olla järgmised:
• Turba tn piirkonnas või AS Ental katlamaja kompleksis;
• Suur-Jõe tänaval tsentraalkatlamaja Pärnu kompleksis või rekonstrueerida
olemasolev katlamaja;
• Niidu tn. lõppu endise katlamaja krundile, Raba tn. lõppu prügimäe asukohta
või Rääma tänaval AS Viisnurga katlamaja kompleksis.
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13. Keskkonda mõjutavate tegevuste (projektide) sotsiaalmajanduslik hinnang
Teema

Projekti mõju
keskkonnale

Projekti finantseerija

++ väga tugev
positiivne mõju
+ tugev positiivne
mõju
0 mõju puudub
- negatiivne mõju

Projekti
ehituslik
(rakendamise)
maksumus
++ väga suure
maksumusega
+ suure
maksumusega

ÜLD
1. Eesti Keskkonnastrateegiast Pärnu linnale
tulenevate ülesannete täitmine
2. Pärnu linna keskkonnaauditi läbiviimine

++
++

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve

100 000 kr/a

+

linna eelarve, muud võimalused

1 milj kr/a

++

HALJASTUS JA KAITSEALAD
3. Parkide rekonstrueerimine ja seni hooldamata haljasalade
hooldusele võtmine (parkide ja haljasalade pindala
suurendamine Pärnu linnas kuni 35m2 elaniku kohta)
4. Linna haljastuse infosüsteemi koostamine
5. Haljastuse kompenseerimise süsteemi
väljatöötamine
6. Kaitsehaljastuse rajamine Ehitajate tee äärde
7. Koostöös Audru, Tahkuranna ja Paikuse vallaga
linna ümbruse metsade kaitsefunktsiooni säilitamine
8. Linnas tööstuse keskkonnamõjude hinnangu
tellimine
9. Linna looduskeskkonna hindamine ja klassifitseerimine.
Kaitsereþ iimide kehtestamine kultuuriliselt, ajalooliselt või
bioloogiliselt väärtuslikele aladele
10. Liiva liikumissuundade uurimine Pärnu lahes
11. Pärnu rannas luidete rekonstrueerimine
12. Rannaniitude bioloogiline uurimine
13. Puiduladustamiskohtadest kaitsemetsadele tuleneva
ohu (võraürask) kõrvaldamine
PRÜGIMAJANDUS
14. Uue prügila rajamine
15. Vana prügila sulgemine
16. Pärnu linna ja lähiümbruse vedelate jäätmete käitlemise
süsteemi väljatöötamine ja juurutamine

+
+
+
++
+
+
+
+
+
++
++
++
++

linna elarve

1 milj kr

linna elarve

+

linna eelarve

1 milj kr

linna eelarve, ettevõtja, muud
võimalused
linna eelarve, ettevõtja

1,5 milj kr/a

linna eelarve, , ettevõtja, välisabi,
muud võimalused

500 000 kr

linna eelarve, muud võimalused

500 000 kr

linna eelarve, ettevõtja, muud
võimalused
linna eelarve, välisabi, muud
võimalused
linna eelarve, ettevõtja

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
muud võimalused

300 000 kr

++
200 000 kr
2 milj kr

100 milj kr
1,6 milj kr

++

17. Linna olmejäätmete kogumise vahepunkti rajamine
elanikkonnale

+

linna eelarve, välisabi, muud
võimalused

3 milj kr

18. Ohtlike jäätmete elanikkonnalt kogumise süsteemi
arendamine

++

linna eelarve, välisabi, muud
võimalused

1 milj kr

++
+
+
++
+

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, ettevõtja, välisabi,
muud võimalused
linna eelarve

TRANSPORT
19. Luuakse tingimused rahvusvahelise side ja veosõlme
arenguks
20. Korraldatakse ja rajatakse optimaalne tehniline
infrastruktuur (transpordisüsteem)
21. Liiklusuuringute korraldamine
22. Jalgrattateede väljaehitamine
23. Ühistranspordi analüüsimine ja ümberkorraldamine
24. Mürakaitse rajamine magistraalteede ja elamupiirkondade
vahele (Ehitajate tee jne)

++
++
100 000 kr/a

linna eelarve

7 milj kr

linna eelarve

500 000

linna eelarve

10 milj kr
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25. Üle 8 t veoautode liikluse väljaviimine
elamupiirkondadest
26. Samblike uurimuse teostamine
27. Linna õhu mudeli väljatöötamine
VIA Baltica ja linna ümbersõit
•
28. Raeküla linnapiir-Tallinna mnt linnapiir
•

29. Ümbersõit

30. Papiniidu tn pikendus Mai tn elurajoonis (1600 m)
31. Kalevi pst pikendus Mai tn elurajooni poole (1100 m)
32. Mere pst pikendus Mai elurajooni poole (200 m)
35. Oja tn pikendus haiglani (1200 m)
36. Kaldapealne tee piki Pärnu jõge (1300 m)
37. Tammiste uus elamukvartal (9 km)
38. Tammsaare pst sild ja juurdesõiduteed
39. Raba tn sild ja juurdesõiduteed
40. Kesklinna silla rekonstrueerimine

2001-2025.a.

+
+
+
0
+
0
+
0
0
+

linna eelarve, ettevõtja, välisabi,
muud võimalused
linna eelarve, muud võimalused

25 000 kr/a

linna eelarve

500 000 kr

linna eelarve, ettevõtja, välisabi,
muud võimalused

116 milj kr

++

86 milj kr
linna eelarve

15 milj kr

linna eelarve

10,4 milj kr

linna eelarve

1,9 milj kr

linna eelarve

1,1 milj kr

linna eelarve, ettevõtja

12,2 milj kr

linna eelarve, ettevõtja

70 milj kr

linna eelarve, välisabi, muud
võimalused
linna eelarve, välisabi, muud
võimalused
linna eelarve

620 milj kr
660 milj kr
44 milj kr

VEEMAJANDUS
41. Vihmavete puhastussüsteemi rajamine
•
sadevete kanalisatsiooni väljavahetamine (84 km )
•
sadevete kanalisatsiooni rajamine (136 km)
•
sadevete puhastusseadmete ehitamine
42. Pärnu reoveepuhasti rekonstrueerimine
43. Veeseire programmi väljatöötamine ja juurutamine
44. Kasutuskõlbmatute puurkaevude
tamponeerimine
45. Supelrandade sanitaarkaitse küsimuste
lahendamine
46. 95% reovee puhastamise tagamine
47. Vingi tn. ühisvoolse kanalisatsiooni ühendamine
survetrassiga.
48. Jannseni tn. ühisvoolse kanalisatsiooni ühendamine
survetrassiga
49. Tähe tn. ühisvoolse kanalisatsiooni ühendamine
survetrassiga
50. Heitvete kanalisatsioonipumpla ja trassid Lille- Lubja tn.
piirkonnas
51. Põllu tn. kanalisatsioonitrass
52. Aia tn. pikenduse trassid (Pikk tn.- Riia mnt.)
53. Laane tn. ja Kalevi pst kanalisatsioon ja pumplad
54. Tallinna mnt. ja - Kilgi tn. vahel vee- ja
kanalisatsioonitrassid
55. Uus- Sauga elamurajooni ühendamine veevõrguga
56. Ranna pst. vee- ja kanalisatsioonitrassid
(pikendus)
57. Tallinna mnt vee- ja kanalisatsioonitrassid
Ehitajate tee ja Kilgi tn. vahel
58. Vee- ja kanalisatsioonitrassid Mõrra tn., Põllu
tn., Sauga jõe ja Haapsalu mnt. vahel
59. Kolde tn. vee- ja kanalsatsioonitrassid
60. Veetrass Vee ja Sadama tn. vahel
61. Tallinna mnt. vee- ja kanalisatsioonitrassid
Ehitajate tee ristmiku ja linna piiri vahel
62. Vee- ja kanalisatsioonitrassid Vana- Pärnus

++

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused

++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
muud võimalused
linna eelarve

334 milj kr
136 milj kr
20 milj kr
15,5 milj kr
400 000 kr/a
5 milj kr
450 000 kr/a

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,
välisabi, muud võimalused
linna eelarve, tarbija, välisabi

500 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

900 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

500 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

2 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

500 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

5 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

5 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

5 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

300 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

5 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

6 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

2 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

300 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

800 000 kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

3 milj kr

linna eelarve, tarbija, välisabi

2,5 milj kr

++
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63. Riia mnt. vee- ja kanalisatsioonitrassid
Tammsaare tn. ja Papiniidu ristmiku vahel
64. Kanalisatsioonitrassid Raekülas
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+
+

linna eelarve, tarbija, välisabi

+
0
0
+

linna eelarve, muud võimalused

+

linna eelarve, ettevõtja

linna eelarve, tarbija, välisabi

++
++

RANNAALA ARENDAMINE
65. Tagatakse traditsioonilise rannaala säilimine
66. Laiendatakse rannapiirkonda ja viiakse see vastavusse
rahvusvaheliste nõuetega
67. Pärnu muuli kui linna sümboli korrastamine ja säilimise
tagamine
68. Roostiku niitmine omaalgatuslikest prügimägedest
hoidumiseks

linna eelarve, ettevõtja, muud
võimalused
linna eelarve
linna eelarve, muud võimalused

+
++
+
50 000 kr/a

TURISM,KUURORDID
69. Kuurortrajooni detailplaneeringute
väljatöötamine

1 milj kr

ELAMUMAA JA ÄRIMAA ARENDAMINE
70. Eluasemestrateegia väljatöötamine

linna eelarve

71. Elamuehitusprogrammi väljatöötamine

linna eelarve

72. Elamumaade kvaliteedi parandamine infrastruktuuri
arendamise kaudu Vana-Pärnus
73. Uued elamumaad Räämas

++

linna eelarve, tarbija
linna eelarve, tarbija

74. Uus elamumaa Tammistes

linna eelarve, tarbija

75. Raeküla elamumaa tihendamine

linna eelarve, tarbija

76. Jõeäärse maa muutmine elamumaaks Eeslinnas ja
Papiniidus
77. Ärimaa arendamine jõeäärsel alal Kesklinnas

+
+
+
+
+
+
+
+

++
++

linna eelarve, tarbija

++

linna eelarve, tarbija, ettevõtja,

60 milj kr

välisabi, muud võimalused

60 milj kr

linna eelarve, tarbija

JÕEÄÄRE ARENDUS
•
•
•
•

78. Võimaluste leidmine jõekallastelt tootmise
üleviimiseks tööstuspiirkondadesse
79. Riigilt vabade maade taotlemine jõeäärsete
ettevõtete ümberpaigutamiseks ja nende
ettevalmistamine
80. Jõe kallaste elamumaaks muutmine arvestades
jõeäärset vajalikku ehituskeelutsooni (30 m)
81. Jõekallaste läbipääsetavaks muutmine

80 milj kr

MUUD PROJEKTID
82. Radioktiivsete jäätmete matmispaiga analüüs ja
ohutastamine
Pärnu linna gaasiga varustamine

++

linna eelarve, välisabi, muud
võimalused
linna eelarve, tarbija,

++

•

83. Vändra-Pärnu gaasitrass (40 km)

ettevõtja,

85 milj kr

•

84. Linnasisene võrk (40 km)

välisabi, muud võimalused

90 milj kr

Tabeli selgitus
Tabeli esimeses veerus on esitatud loend tegevustest (edaspidi projekt) mida on planeeritud või tuleks Pärnus ellu viia. Loend on
koostatud Pärnu linna arengukavade ja Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise põhjal.
Tabeli teises veerus on hinnatud projektide elluviimisega kaasnevat mõju keskkonnale. Positiivne mõju tähistab loodusliku
keskkonna paranemist ning negatiivne mõju loodusliku keskkonna halvenemist.
Tabeli kolmandas veerus on esitatud projekti eeldatavad finantseerijad.
Neljandas veerus on hinnataud projekti elluviimise otsest majanduslikku kulu so ehitamine, uurimine, arendamine jm. Tulenevalt
projekti omapärast on kas leitud projekti kogumaksumus, maksumus ajaühikus või hinnatud maksumust skaalas "väga suur""väike".
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