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Sissejuhatus
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu planeerimine
aastani 2020. Jätkusuutliku arengu all peetakse silmas protsesse, tänu millele linnapiirkonna
elanikkond püsib elujõuline: tööealine elanikkond suudab probleemideta kasvatada lapsi ning
hoolitseda eakate eest, elanikkonna tegevus toimub elukeskkonda hoidval moel.
Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu linn, Sindi linn, Audru vald, Sauga vald, Paikuse
vald ja Tahkuranna vald. Strateegia koostamine ning ühiste plaanide kokku leppimine
regiooni arendamiseks perioodil 2014-2020 toimus linnapiirkonna kohalike omavalitsuste
üksuste koostöös. Väljastpoolt olid kaasatud Pärnu Maavalitsuse esindaja Urmas Kase ning
Siseministeeriumi poolne ekspert Ülari Alamets.
Vastavalt Eesti Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale aastateks 2014-2020 toetatakse
Eesti suuremate linnapiirkondade arengut prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade
areng“ kaudu. Selle raames rakendatakse toetusmeedet „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“. Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia on alus prioriteetsest suunast toetuse
saamiseks.
Strateegia tugineb kõigi kohalike omavalitsuste olemasolevatele arengudokumentidele,
eelarvestrateegiatele ning Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduvale teemaplaneeringu
projektile. Andmeanalüüsis on kasutatud erinevate statistiliste andmebaaside andmekogusid,
mille päritolule on tekstis viidatud.
Strateegiadokument koosneb kolmest erinevast teemablokist:
• linnapiirkonna rahvastik ja sotsiaalvaldkond
• linnapiirkonna majandus
• linnapiirkonna keskkonnaseisund ja transport
Iga teema kohta antakse dokumendis olukorra ülevaade ja kokkuvõtlik analüüs. Analüüsile
tuginedes on välja toodud valdkondade väljakutsed, millega tulevikusihtide seadmisel tuleb
silmitsi seista ning võimalused, mida arendustegevuse käigus saab ära kasutada. Iga
teemabloki lõpus on esitatud eesmärgid, mida valdkonnas soovitakse saavutada ning
tegevussuunad, mille abil nähakse eesmärgi saavutamise võimalust.
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RAHVASTIK ja SOTSIAALVALDKOND
Olukorra kirjeldus ja analüüs
Rahvastikku iseloomustavad näitajad
Pärnu linnaregiooni elanike arv 2011.a Rahva ja eluruumide loenduse andmete järgi oli
kokku 59 314 inimest (sh Pärnu linnas 39 728 inimest). Neist tööealisi oli 44 375 inimest (sh
Pärnu linnas 29 859 inimest). Statistikaameti andmete kohaselt on linnapiirkonna rahvaarv
suurem: 01.01.2014 seisuga elas regioonis 60 164 inimest (Pärnu linnas 40 005, Sindi linnas
4 089, Audru vallas 5 622, Paikuse vallas 3 626, Sauga vallas 4 438 ja Tahkuranna vallas
2 384 inimest). Võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv linnapiirkonnas vähenenud 3,1%
(joonis 1). Rahvastiku vähenemine vaadeldaval perioodil on väiksem kui Eestis tervikuna
(Eesti rahvastiku vähenemine 6,1%).
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Joonis 1. Linnapiirkonna elanike arv aastatel 2000-2014 (Statistikaamet)

Pärnu linnas on elanike arv vähenenud 14 aasta jooksul rohkem - 12,4%. Ülejäänud
linnapiirkonna kohalikes omavalitsustes suurenes rahvaarv 22,3%, kuigi ka seal on
omavalitsuste lõikes täna rahvaarvu stabiliseerumise märke (joonis 2).
Pärnu linna tagamaa elanike arv
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Joonis 2. Pärnu linna lähitagamaa elanike arv aastatel 2000-2014 (Statistikaamet).
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Alates 2000. aastast ei ole Pärnu linnas rahavastik linnaosade lõikes proportsionaalselt
muutunud. Pärnu jõgi jagab Pärnu linna kaheks osaks ning elanikkond jaotub enamvähem
võrdselt mõlemale kaldale. Kõige enam on elanikke Rääma linnaosas (22%), järgnevad Mai
(19%), Eeslinn (17%) ja Ülejõe (16%), Raeküla (9%), Rannarajoon (5%), Vana-Pärnu (4%),
Südalinn (3,5%), Tammiste (0,5%). Pärnu linna täpsusega1 on registris 4,2% elanikest.
Pärnu linna lähitagamaa omavalitsusi iseloomustab elanike koondumine Pärnu vahetusse
lähedusse, ca 15 km raadiusesse. Kaugemad paigad kaotavad rahvastikku.
Linnapiirkonna rahvastik on elujõuline, ent siiski aeglaselt vananev (joonis 3). Kui aastal
2000 oli linnapiirkonna tööturusurve indeks 1,14, siis 2014. aastal on sama näitaja 0,86.
Samas on alaealiste osakaal 2014. aastal siiski veel Pärnu linnaregioonis suurem, kui Eestis
tervikuna – Pärnu linnaregioonis on 21,5% alaealised, kogu Eestis 20,5%. Kui võrrelda 2000.
ja 2014.a rahvastiku struktuuri, siis ilmneb, et 0-4aastaste (tinglikult sõime-ealised) arv on
suurenenud 24%, 5-9aastaste (eel- ja algkooliealised) arv vähenenud 12%, 10-14aastaste
(põhikooliealised) arv vähenenud 38%, 15-19aastaste arv (gümnasistid) vähenenud 34%.
Tööealiste elanike arv on vähenenud 2% ning pensioniealiste arv suurenenud 22%.
Peale tööealise elanikkonna osakaalu vähenemise on probleemiks meeste lühike eluiga. Mehi
on naistest rohkem kuini 35nda eluaastani. Järgnevates vanusgruppides suureneb oluliselt
naiste osakaal. Naiste eluiga on meeste elueast keskmiselt 10 aastat pikem.

Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

mehed

500

1000

1500

2000

2500

na i s ed

Joonis 3. Pärnu linnapiirkonna rahvastiku soolis-vanuseline koosseis (Statistikaamet)

Linnapiirkonna sees on kohalikud omavalitsused rahavastiku soolis-vanuselise koosseisu
poolest erinevad. Pärnu ja Sindi linnades annavad tooni vanemaealised elanikud (üle
55aastased). Audru, Paikuse ja Tahkuranna valdades on erinevad põlvkonnad esindatud

1

Tavaliselt elanikud, kel ei ole võimalik end üüripinnale sisse kirjutada.
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küllalti tasakaalustatult. Seevastu Sauga vallas on teistest märksa suurem kuni 9aastaste laste
osakaal, samuti 30-34aastaste vanusgrupi osakaal, mis viitab noorte perede domineerimisele.
Peale laulva revolutsiooni beebibuumi 1980ndatel, on Pärnu linnapiirkonna iive olnud
valdavalt negatiivne – suremus on ületanud sündimuse (joonis 4 ja 5). Erandiks olid aastad
2008 ja 2009, mil sündimus ületas suremust.
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Joonis 4. Sündimus ja suremus linnapiirkonnas (Statistikaamet)

Iive Pärnu linnapiirkonnas
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Joonis 5. Iive Pärnu linnapiirkonnas aastatel 1989-2013 (Statistikaamet)

Pärnu linna suremuse ja sündimuse näitajad kujundavad suuresti linnaregiooni näitajad. Pärnu
linnas sureb ca 100 inimest aastas rohkem kui sünnib. Lähivaldadest on säilitanud pideva
positiivse iibe Paikuse vald. Positiivset trendi jätkab ka Sauga vald. Audrus ja Tahkurannas
on sünnid ja surmad enam-vähem tasakaalus, Sindis iive pigem negatiivne.
Sündimuse ja suremuse muutused on olnud ettearvatumad kui rändenäitajad, mistõttu tuleb
planeerimistegevuses rände statistikast aina rohkem järeldusi teha. Pärnu linnast on
lahkunud viimasel 4 aastal ca 1600 inimest aastas. Need sündmused on olnud kiired ning
seotud suuresti majanduse languse ning valglinnastumisega. Enim on olnud Pärnu linnast
lahkujaid koolilõpetajate ning tööealise elanikkonna seas. Kõige enam lahkuti linna
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lähitagamaale, järgmine sihtkoht on olnud Tallinn (joonis 6). Välismaale lahkub linnast
keskmiselt 230 inimest aastas (kogu linnaregioonist kokku ca 350 inimest aastas).
Pärnu linnast lahkujate sihtkoht
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Joonis 6. Pärnu linnast lahkujad sihtkohtade lõikes aastatel 2006-2012 (Andmevara)

Lähitagamaa valdadest on viimasel neljal aastal olnud kõige populaarsem sihtkoht Sauga vald
(joonis 7). Majandustõusu ajal domineeris ränne Audru valda. Lähitagamaale kolimise ehk
valglinnastumise kõige intensiivsemad aastad on olnud majandusbuumi aeg (2004-2007).
Majanduslanguse aastatel (2008-2009) ränne lähitagamaale vaibus ning asendus rändega
pealinnaregiooni või välismaale.
Rännet Pärnu linna lähitagamaale saab käsitleda antud dokumendis kui regiooni sisest rännet,
mistõttu linnaregiooni elujõulisuse seisukohalt ei ole sel negatiivset mõju.
Pärnu linnast lähitagamaale lahkunud

600

500

53
54
46

400

23
50
56

157
300

176

39
104

200

47
13

32
9

57

91

35
144

87

122

137

89

88

54

48

148
155
117

83

91

100
101

72

69

92

79

0
2006

2007
Si ndi l inn

2008
Audru val d

2009
2010
2011
Sauga va ld
Pa ikuse va ld

2012
Ta hkuranna val d

Joonis 7. Pärnu linnast lähitagamaale lahkunud elanikud aastatel 2006-2012 (Andmevara)
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Pärnu linna saabub elanikke ca 1200 inimest aastas. Kõige enam on saabujate seas
(kooliealiste) lastega peresid. Positiivne rändesaldo on Pärnumaa kaugemate valdadega.
Kõige enam on viimasel neljal aastal saabujaid Eesti erinevatest maakondadest (va Tallinn) –
ca 359 inimest aastas. Tallinnast saabub ca 150 inimest aastas ning välismaalt ca 100 inimest.
Kuigi lähivaldadega võrdluses ilmnevad esimesed taaslinnastumise märgid, siis Tallinnasse
lahkujate arv ületab endiselt olulisel määral saabujate arvusid (joonis 8).
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Joonis 8. Pärnu linna rändesaldo sihtkohtade lõikes 2006-2012 (Andmevara)

Aasta on järelduste tegemiseks liiga lühike aeg, ent 2014.a 10 kuu Pärnu linna rändestatistika
põhjal on näha väljarände tuntavat pidurdumist – 2013.a lahkus 10 kuuga 374 inimest
rohkem kui saabus, 2014.a lahkus 106 inimest rohkem kui saabus. Suurenes nii saabujate arv
(sh välisriigist saabujate arv), kui vähenes lahkujate arv (sh välisriiki lahkujate arv). Võib
oletada, et kõik aktiivsed elanikud, kes on pidanud vajalikuks (eelkõige majanduslikel
põhjustel) lahkuda, on seda teinud ning tänaseks on kätte jõudnud aeg, kus hakatakse
kodukohta (pere juurde) tagasi tulema. Nagu öeldud, kaugeleulatuvaid järeldusi rände
pöördumise kohta on vara teha, ent tuleb jätkuvalt töötada sellega, et tööeas elanikkond
linnapiirkonda (tagasi) tuleks.
2011.a Rahva ja eluruumide loenduse andmetele tugineva rahvastikuprognoosi kohaselt
eeldatakse aastaks 2040 rahvaarvu vähenemist Pärnumaal 18,65% (jõudes rahvaarvuni 67
759) ning Pärnu linnas 19,11% (rahvaarv 32 665, sh 0-4aastaste laste arv väheneks Pärnu
linnas 35,4% ehk selles vanusgrupis oleks 2040.a 1329 last) (joonised 9 ja 10).
Rahvastikuprognoosis nähakse küll ette sündimuse iibekordaja (laste arv naise kohta) tõusu
praeguselt 1,56-lt 1,8, ent selle mõju vähendab väljaränne, kui rände intensiivsus on sarnane
2011.a rände intensiivsusega. Pärnu linna rahvastiku loomuliku potentsiaali tõttu väheneks
elanikkond aastaks 2040 7,1% (ehk 35 889 inimeseni).
Linna lähitagamaa omavalitsusüksuste lõikes prognoos kahjuks Statistikaametil puudub, mis
muudaks kogu linnaregiooni väljavaated optimistlikumaks, sest nt nii Sauga valla kui
Paikuse valla puhul nähakse rahvastiku loomuliku potentsiaali tõttu elanikkonda
kasvamas ning linnaregiooni kogu elanike arv väheneks loomulikku potentsiaali
hinnates vaid 5,5% (ehk 54 954 inimeseni).
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Prognoositav rahvaarv Pärnus ja Pärnumaal
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Joonis 9. Pärnumaa rahvastikuprognoos aastani 2040 (Statistikaamet)

Prognoos ei pruugi tegelikkuseks saada. Seda võib täna järeldada 01.01.2014 prognoositud ja
tegelikku rahvaarvu võrreldes. Kuna jätkusuutliku arengu kavandamisel on oluline roll lastel
(eriti lasteaiaealistel lastel), siis on vaatluse alla võetud 0-4aastased lapsed (joonis 10).
Ilmneb, et 2014. aastaks prognoositud 0-4aastaste arv erines rahvastikuregistrisse
registreeritud laste puhul 163 lapse võrra ehk registrijärgne seis oli 7,9% optimistlikum.2
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Joonis 10. Pärnu linna 0-4aastaste laste prognoos aastani 2040 (Statistikaamet, REL andmete põhjal)

Eeldusel, et rahvastiku väljarännet linnapiirkonnast õnnestub jätkusuutliku arengu strateegia
meetmete ning töökohtade loomisega oluliselt vähendada, on võimalik linnapiirkonna
elanikkonna kahanemine aastaks 2040 vähem kui 10%.

2

2011.a REL järgselt oli 0-4aastaseid lapsi Pärnu linnas 2269 ja rahvastikuregistri järgi 2346, so erinevus 77 last
ehk 3,39%
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Haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuteenused
Keskuslinnas on haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus kõige parem, kuna
füüsilised vahemaad on väiksemad, transpordivõimalused mitmekesisemad ning teenuste
spekter kõige laiem.
Hetkel on käimas Pärnumaa koolivõrgu reform: Pärnu linna rajatakse esimene
riigigümnaasium. Linnas jääb keskharidust andma veel 2 munitsipaalgümnaasiumit
(Ühisgümnaasium ja Täiskasvanute Gümnaasium) ning eragümnaasium (Sütevaka
Humanitaargümnaasium). Keskhariduse annab ka Pärnumaa Kutsehariduskeskus. 2013.a
sulges keskkooli osa Audru Kool. Linna lähitagamaal asub Sindi Gümnaasium. Ülejäänud
linnaregiooni koolid on kas alg- või põhikoolid. Peale koolireformi lõppemist prognoositakse
Pärnu linna õpilaste kasvu õppeaastaks 2019/2020 6% (teistest omavalitsusüksustest ca 1560
õpilast).
Sotsiaalhoolekannet teostavad linnaregioonis kohalikud omavalitsused. Suuremate
allasutustena tegutsevad sotsiaalvaldkonnas Pärnu linnas paiknevad:
•
•
•

•

Eakate Avahoolduskeskus - pakub koduhooldus- ja invatransporditeenust ning
korraldab päevakeskuse tegevusi eakatele;
Tammiste Hooldekodu - pakub ööpäevaringset hooldusteenust;
Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus - osutab riiklikke toetavaid
teenuseid erivajadustega inimestele, isikliku abistaja teenust, tugiisiku teenust
puuetega lastele/nende peredele ning korraldab päevakeskuse teenuseid erineva
puudeliikidega inimestele;
Pärnu Lasteküla - osutab riiklikku asenduskoduteenust ja vanema avalduse alusel
raske või sügava puudega lapse hooldamist.

Lisaks tegutseb haridusvaldkonna allasutusena Õppenõustamiskeskus, mis koondab koolides
tegutsevaid kooli sotsiaalnõustajaid ja koolipsühholooge ning mille koosseisus tegutseb
psühholoogiateenistus, mis osutab kõigile linnaelanikele psühholoogilise nõustamise teenust.
Pärnu linn näeb tulevikus sotsiaalteenuste pakkumisel klientidena kindlasti ka ülejäänud
linnapiirkonna kohalikke omavalitsusi.
Kõige olulisem tervishoiuteenuste pakkuja ning suurim Pärnu linnaregiooni tööandja on SA
Pärnu Haigla.
Sindi linna olulisemad hariduse ja sotsiaalse infrastruktuuri objektid on lasteaed, kool,
noortekeskus, muusikakool, Sotsiaaltöökeskus, Tervisekeskus, apteek ja kaks hambaravi.
Teenuste kättesaadavust hinnatakse heaks, kuna ühistranspordi korraldus Pärnu ja Sindi linna
vahel on hea. Puudub hooldekodu/vanadekodu, mille järgi on nõudlus, ent hooldekodu
rajamine omavalitsuse vahenditega ei ole jõukohane. Vajalik on kaasata väliseid vahendeid.
Haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on Audru vallas probleemiks neile
elanikele, kes ei oma isiklikku transpordivahendit ning on suuresti sõltuvad ühistranspordist.
Teenused on paremini kättesaadavad inimestele, kes elavad asutuste vahetus läheduses
(suuremates asulates: Audru alevikus, Lavassaare alevis, Jõõpre külas, Ahaste külas, Lindi
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külas) või Pärnu linna piiri vahetus läheduses (Papsaare külas). Probleem Audru valla Pärnu
linna lähedase ala (ca 10 km) ja linnast kaugemale jäävate piirkondade erinevuste ning
teenuste kättesaadavuse osas suureneb.
Paikuse vallas on teenuste kättesaadavus alevis elavatele elanikele hea, kuid külade elanike
teenuste kättesaadavust piirab samuti ühistranspordi korraldus. Lisaks on probleemiks
teenuste osutamine erivajadustega inimestele (nt vallal on ainult paar last, kes vajaks erirühma
teenust ning rühma luua pole majanduslikult mõttekas).
Sauga valla kõige suuremaks probleemiks on lasteaiakohtade nappus ning nõrgaks küljeks
põhikooli geograafiline asukoht valla ühes servas, keskusest eemal.
Tahkuranna vallas ei ole kõiki vajalikke sotsiaalteenuseid kohapeal olemas, kuid Pärnu
linna vahetu lähedus kompenseerib vallajuhtide hinnangul vajakajäämised. Samas on
inimesed (sarnaselt teistelegi omavalitsustele) suures sõltuvuses auto- ja ühistranspordist.

Lasteaia- ja lastehoiukohtadega kindlustatus
Pärnu linnas on 14 lasteaeda, 1 neist vene õppekeelega. Lasteaedades oli 2013/2014
õppeaastal 113 rühma (neist sõimerühmi 26) ning 2224 last. Lisaks 1 eralasteaed ja 3
eralastehoidu.
01.09.2014 seisuga on Pärnus kohaootel 126 last, neist kohata 70 (st 56-le lapsele on antud
lasteaia asenduskoht, mis ei vasta koduläheduse põhimõttele ning lapsevanema soovile).
27 kohaootel last on Pärnu linna registris teise omavalitsuse lapsena, ent nende tegelik elukoht
on Pärnu linn. 01.01.2015 lisandub kohaootel lastele 346 sõime-ealist.
Perioodil 2015-2018 ootab Pärnu linna lasteaeda Pillerpall ees muutus, kus Pärnu
Toimetulekukooliga ühes hoones asuv lasteaed kohandatakse Pärnu maakonna erivajadustega
laste toimetulekukeskuseks. Sellest tulenevalt tekib lisavajadus 88 lasteaiakoha osas.
Pärnu linn näeb lasteaia ja –hoiukohtade juurde loomise vajadust tulenevalt:
• kohata laste järjekorrast,
• erivajadustega laste arvu suurenemisest ning nendele spetsiifiliste/väiksemate
rühmade loomise vajadusest,
• ruumipuudusest (2025.a kehtima hakkavate nõuete kohaselt peab lapse kohta
olema rühmas mööblivaba pinda 4m2; hetkel on see nõue täidetud vaid 1
lasteaia puhul).
Tulevikusuund võiks peale lasteaiakohtade juurde loomise olla 1,5-2aastaste laste suunamine
lastehoidu, mis võimaldab teenust pakkuda ka madalama kvalifikatsiooniga õpetajatel ning
lasteaeda vastu võtta rohkemal arvul lapsi.
Sindi linnas oli 2013/2014 õppeaastal 11 rühma, s.o 205 kohta. Ehitamisel on 2 rühma, mille
järel on kohtade arv 245 ning hetkenõudlus peaaegu rahuldatud. Perspektiivi on vähemalt
ühele lastehoiule 15 lapse jaoks (ruumide näol on linnal valmisolek olemas).
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Audru vallas oli 2013/2014 õppeaastal 346 lasteaiakohta, lastehoiukohti 26. Nõudlus on
ligikaudu 26 kohta suurem. 10 aastaks prognoositavalt suureneb nõudlus lasteaia- ja
lastehoiukohtadele ligikaudu 40 koha võrra.
Probleemiks on lasteaiakohtade nappus Papsaare külas ja Audru alevikus ehk Pärnu linna
vahetus läheduses. Kaugemates asulates olevates lasteaedades (Lindi, Aruvälja, Lavassaare)
on kohti pakkuda.
Paikuse vallas oli 2013/2014 2 lasteaeda, kohti 271. Neile lisaks 2 eralastehoiu 30 kohta.
Lasteaiad töötavad maksimumkoormusel (lasteaed-algkoolis kasutusel ka liitrühmad).
Suhteliselt stabiilne (kahe rühma jagu) sündimus annab põhjust prognoosida ka 10 aasta
perspektiivis 40 lapse hoiukoha vajaduse. Lisanduvad veel mujalt elama asuvad noored pered,
kelle jaoks on nii kinnisvara ostmise võimalus, kui suur üüriturg kortermajade näol. Vajadus
on erivajadusega laste rühma järele.
Sauga vallas on lasteaiakohti alates 01.08.2014 275, erahoius olenevalt laste vanusest 10-15
kohta. Septembris 2014 on lasteaia järjekorras 83 last alates vanusest 1,5.a. Arvestades, et
kõik vanemad ei soovi last kohe peale 1,5 aasta täitumist lasteaeda panna, siis hetkel on puudu
ca 50 kohta, prognoosi kohaselt vajadus väheneb. Võttes arvesse lasteaiarühma suuruseks 24
last, siis sellest allapoole tõenäoliselt vajadus ei lange.
Sauga vald rendib 2014. aastast alates ühte moodullasteaeda. Kui 2018. aastal rendileping
lõppeb, võib rahvastikuprognoosile tuginedes siiski kohtade vajadus püsida. Seega peab
Sauga vald arvestama 24 koha vajadusega aastal 2018.
Tahkuranna vallas on oli 2013/2014 105 lasteaiakohta, hoiukohi ei ole.
Kõige suurem nõudlus on sõimerühma kohtadele, kuna sõimerühma kohad Tahkuranna vallas
puuduvad. Tahkuranna vallavalitsus tasub osaliselt rahvastikuregistri järgi Tahkuranna vallas
elavate laste eralastehoiu Pärnu linnas. (2013/2014 kasutas eralastehoiu teenust 7 Tahkuranna
valla registris olevat kuni 3 aastast last.) Lähtudes 2012/2013 aasta sündimusest võib olla 1,53 aastaseid sõimerühma soovijaid kuni 46 last. Lasteaia järjekorras on soovijaid 10, kes
õppeaastal 2014/2015 saavad 3 aastaseks, kuid jäävad lasteaia nimekirjast välja.
10 aastaks prognoositav vajadus lasteaiakohtadele on aastaks 2020 145 kohta.
Tabel 1. Pärnu linnaregiooni lasteaiakohtade ja – hoiukohtade arv ning vajadus
Eralasteaiad/Rühmade arv
Kohtade arv
Munitsipaalhoiud
munitsipaallasteaedade
munitsipaallasteaedades
arv
lasteaedades
kokku
kokku
Pärnu linn
14
113
2224
1 aed ja 2 hoidu –
18 ja ca 20 kohta

Kohaootel
01.01.2014/
Vajadus

Sindi linn

1

13

245

-

Audru vald

5

346

2 hoidu – 26 kohta

Paikuse
vald

2

271

2 aeda, 30 kohta

40 aiakohta

Sauga vald

2

14
(2 Lavassaares,
1 Aruväljal,
2 Lindil,
4 Audrus,
5 Papsaares)
12
(10 Paikusel,
2 Seljametsas)
15

126 (lisaks
Pillerpalli
sulgemisel 88
kohta)
10 aiakohta (lisaks
1 lastehoid - 15
kohta)
40 aiakohta

275

1 hoid, 10-15 last

50 aiakohta (lisaks

12

(6 Tammistes,
9 Saugas)
Tahkuranna
vald

2

KOKKU

26

6
(4 Uulus,
2Tahkurannas)
173

105

-

3466

109

24
moodullasteaiast
tulenevat kohta
2018. a)
10 aia ning 16
sõimerühma kohta
292 (+127)

Võttes aluseks, et:
• aastaks 2020 võib rahvastikuprognoosi kohaselt Pärnu linnas 0-4aastaste arv väheneda
16%, aastaks 2030 27% ning aastaks 2040 35%,
ent
• erivajadustega laste osakaal suureneb (st tekib vajadus väiksemate rühmade järele)
ning
• ruuminõudmised lapse kohta suurenevad,
• kõiki täna kasutuses olevaid lasteaedade hooneid ei ole võimalik peale 2018. aastat
kasutada (nt Sauga lasteaia moodul, Pärnu Pillerpalli lasteaed),
siis kogu linnaregiooni lasteaia- ja hoiukohtade püsivaks vajaduseks hindame ca 3870 kohta,
st 2014. aastal olemasolevale 3575-le kohale peaks lisanduma 292 kohta (võrdne tänase
kohtade puudujäägiga). 2018. aastal tuleb luua koht ilmselt veel 127 lapsele.
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Peamised sotsiaalprobleemid
Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate andmete põhjal võib öelda, et sotsiaalsete
probleemide suurenemine sai alguse aastal 2009, mil linnapiirkonnas kokku registreeriti
aastas keskmiselt ca 3400 töötut (joonis 11) ning olulisel määral kasvas abi küsivate
toimetulekuraskustes inimeste arv.

Aasta keskmine töötute arv linnaregioonis
4500
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3397
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3000
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2500

2048

2000

1652
1404

1500
1000
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675

500
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496
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2007

0
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Joonis 11. Registreeritud töötute arv linnaregioonis 2005-2014 (Töötukassa)

Toimetulekuraskustes abivajajatele võimaldatakse linnaregioonis toimetulekule suunatud
rehabilitatsiooniteenuseid, toidu- ja riideabi, varjupaiga ja päevakeskuse teenuseid, rahalist
sotsiaaltoetust. Kõige enam on vajaka tööle naasmist soodustavaid toetavaid teenuseid (nt
pikaaegselt lastega kodus olnud emadele). Sageli ei vasta töötute kvalifikatsioon ja oskused
ettevõtjate vajadusele.
Teisalt ei rahulda ettevõtete poolt makstavad palgad elanike vajadusi. Viimasest saab alguse
tööränne lähivälismaale. Võõrsil töötamine tekitab pingeid inimsuhetes, mis toob kaasa
perekondade lagunemise. Oluliselt on suurenenud kohalike omavalitsuste
lastekaitsespetsialistide töö maht ning laste huvide ja kaitse tagamiseks vajalike erinevate
teenuste vajadus. Perekondade majanduslikud raskused ning elanikkonna varaline
lõhestumine toob juurde muredega ning vaesuses elavaid lapsi. Alaealisi puudutavaid
kohtumenetlusi oli Pärnu linnas 2013.a 95 (2011.a 60), kohtuväliselt suudeti menetleda
2013.a 335 vaidlust (2011.a 202). St ca 6% Pärnu lastest on pidanud 2013.a osalema
vaidlusmenetluste protsessis.
Pärnu Õppenõustamiskeskuse koosseisus tegutseb psühholoogiateenistus, mis osutab linna
elanikele psühholoogilise nõustamise teenust. Kui 2011.aastal kasutas nimetatud teenust 386
inimest, siis 2013.aaastal oli klientide arv 772. Abivajajate arv on suurenenud aasta aastalt.
Loodetavasti on üheks põhjuseks inimeste teadlikkuse suurenemine, ent töötajate hinnangul
siiski ka raskustesse sattunud inimeste arvu suurenemine. Abi vajajaid on nii Pärnu linnast,
kui teistest Pärnumaa kohalikest omavalitsustest, ent kõigile teenust täna pakkuda ei suudeta.

14

Väljakutsed sotsiaalvaldkonna arendamisel
• Rahvastiku vähenemine;
• Rahvastiku vananemine;
• Avalike teenuste (sh sotsiaalteenuste) vajaduse rahastamine kahaneva maksumaksjate
arvu juures;
• Koostöö korraldamine linnapiirkonna siseselt;
• Vananeva rahvastiku tõttu vajadus teenuste muutumise järele;
• Suureneva erivajadustega inimeste osakaalu tõttu erivajadustega inimestele ja nende
pereliikmetele osutatavate teenuste mahu ja kvaliteedi muutmise vajadus;
• Erivajadustega noortele kvaliteetsete haridusvõimaluste pakkumine (alates
alusharidusest);
• Lasteaiakohtade vajadus - lühemas, keskmises ja pikemas perspektiivis (uued
ruuminõuded ning erivajadustega lasteaia- ja -hoiukohtade vajadus);
• Põhiharidust pakkuvate koolide paiknemine ei ole alati kooskõlas inimeste
elukohtade/igapäevaste liikumisteedega;
• Transpordisüsteem ei ole optimaalsel määral inimeste igapäevaste liikumisvajadustega
(elukoht – töö – kool - teenused) kooskõlas;
• Hõredalt asustatud linnapiirkonna äärealade transpordikorralduse maksumus;
• Keskmine sissetulek on Pärnu linnapiirkonnas Eesti keskmisest madalam.

Võimalused sotsiaalvaldkonna arendamisel
• Keskuslinna ja lähitagamaa nägemine ühise tervikuna => funktsionaalselt koostoimiv
ja koordineeritult juhitud terviklik linnapiirkond;
o väljarände aeglustumine;
o väljarännanutega sideme säilimine;
• Väga hea elukeskkond ja selle käsitlemine koos lasteaiakoha ja kvaliteetse
töökohaga;
• Lasteaiakohtade olemasolu, kui täiendav potentsiaal Pärnu linnapiirkonna arenguks,
sh linnapiirkonnast lahkunute naasmiseks;
• Sotsiaalprobleemide lahendamise olulisim strateegia – kõrgemat töötasu tagavad
töökohad;
• Suurem kutse- ja kõrghariduse võimekus rahuldada linnapiirkonna arenguvajadustele
vastavate kompetentside arendamist;
• Kõrghariduse osakaalu tõstmine linnapiirkonnas: ”samm saamult” lähenemine (a la
praktikabaasd, kampused,...).
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Eesmärgid ja tegevussuunad sotsiaalvaldkonnas (sh lastehoiu võimaluste
parandamise osas)
ÜLDINE EESMÄRK: Pärnu linnapiirkonna rändesaldo on aastal 2020 positiivne
EESMÄRK 1: Linnapiirkonna elukeskkonna teenuste võrgustik on koordineeritud,
vajadustele vastav, kõrge kvaliteediga ja atraktiivne
Alleesmärk 1.1 Alus- ja põhiharidus on kvaliteetne ning kodulähedane; gümnaasiumiharidus
on kvaliteetne, kättesaadav ja jätkusuutlik;
Tegevussuund 1: Lasteaedade/-hoidude ning koolivõrgu muudatuste osas linnapiirkonna
sisene infovahetus ning koostöö;
Tegevussuund 2: Pärnu uue bussiterminali arendamine linnapiirkonna integreeritud
ühistranspordikorralduse sõlmena;
Tegevussuund 3: Kergliiklusteede rajamine vastavalt võrgustiku kavale;
Tegevussuund 4: Koolitee turvalisuse parandamine;
Alleesmärk 1.2 Mitmekesised huvihariduse ja –tegevuse võimalused;
Tegevussuund 5: Huvihariduse ja -tegevuse linnapiirkonna sisene arengusuundade ja
tööjaotuse kokkuleppimine;
Alleesmärk 1.3 Peresõbralikud ja atraktiivsed vaba aja veetmise võimalused, mis toetavad ka
turismivõrgustiku atraktiivsust;
Tegevussuund 6: Lapse- ja peresõbraliku taristu ning vaba aja veetmise võimaluste
koordineeritud arendamine linnapiirkonnas;
Alleesmärk 1.4 Kvaliteetsed ja kättesaadavad tervishoiuteenused;
Tegevussuund 7: Linnapiirkonna esmatasandi terviseteenuste välja arendamiseks keskkonna
loomine omavalitsuste koostöös;
Alleesmärk 1.5 Avalikud teenused on pakutud koordineeritult ja asukohaliselt ühest kohast;
Tegevussuund 8: Riigimaja loomine Pärnu linnas;
Alleesmärk 1.6 Suurem energiasääst ja rohelahenduste kasutamine.
Tegevussuund 9: Rohemajanduse kompetentsikeskuse loomine linnapiirkonna koostöös.
EESMÄRK 2: Pärnu linnapiirkonna lasteaia- ja hoiukohtade arv, struktuur ja kättesaadavus
vastab vajadusele ja võimaldab uute perede asumist/naasmist linnapiirkonda, tagab sündivuse
kasvu ja positiivse iibe.
Tegevussuund 1: Uute lasteaia- ja lastehoiukohtade vajaduspõhine loomine linnapiirkonnas;
Tegevussuund 2: Erivajadustega ning paindliku lahtiolekuajaga lasteaia- ja lastehoiukohtade
arendamine linnapiirkonnas.
EESMÄRK 3: Pärnu linnapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust toetab sobivate
elamispindade olemasolu: sealhulgas aastaringsele kasutusele orienteeritud korterite ja
eramute piisav pakkumine (sh üürimiseks).
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Tegevussuund 1: Linnapiirkonna kohalike omavalitsuste planeeringud ja initsiatiivid
aastaringsele kasutusele orienteeritud elamispindade pakkumise loomiseks.
EESMÄRK 4: Pärnu linnapiirkonna elukeskkonna maine on kõrge
Tegevussuund 1: Maine kujuneb hea kvaliteediga looduslähedasest elukeskkonnast. Räägime
ja kirjutame tagasitulnutest, lahendustest.
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MAJANDUS
Olukorra kirjeldus ja analüüs
Tööhõive
Tööjõud on osa tööealisest elanikkonnast, kes soovib töötada (on kas tööga hõivatud või
otsib aktiivselt tööd). Pärnu linnaregiooni puhul võib tööjõu suuruseks lugeda ca 28 500
inimest (2011.a Rahva ja eluruumide loenduse andmetel Pärnu linnas 19 122, Audru vallas
2574, Sauga vallas 2175, Sindi linnas 1896, Paikuse vallas 1698 ja Tahkuranna vallas 1071
inimest).
Tööga hõivatud isikuid oli Pärnu linnas ja lähitagamaal kokku 25 410 inimest (sh Pärnu
linnas 17 106 inimest; Rahva ja eluruumide loendus). Hõivatutest enamiku moodustasid
palgatöötajad (Pärnu linnas 91% hõivatutest ehk 15 513 inimest ning linnaregioonis kokku
90% hõivatutest ehk 22 938 inimest). Tööhõive määr linnaregioonis oli 57%.
Palgatöötaja keskmine brutotulu on tõusnud Pärnu linnaregioonis 10 aastaga ca 54% (tabel
2). Eesti keskmisele jääb Pärnu keskmine palk alla ca 10%.
Tabel 2. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot (Statistikaamet)
2003
2013
389
798
Pärnu linn
362
745
Sindi linn
811
363
Audru vald
861
410
Paikuse vald
847
371
Sauga vald
Tahkuranna
849
356
vald
900
407
Eesti keskmine

Linnaregiooni kõrgeim kuukeskmine brutotulu on läbi 10 aasta olnud Paikuse valla
elanikel, kõige väiksem Sindi linna elanikel. Palkade erinevused (nii Eesti keskmisega
võrreldes, kui regiooni siseselt) suurenesid majanduslangusele järgneval ajal.
01.05.2014 seisuga on Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt Pärnu linnaregioonis 20 022
töökohta. Kõige enam neist - 15 164 - asub Pärnu linnas. Pärnu linnas töötavatest inimestest
ca 57% on pärnakad, st 43% inimestest käib Pärnusse tööl mõnest teisest omavalitsusest.
Kõige enam töötab Pärnus Audru valla elanikke (685 inimest), järgnevad Sauga (650), Sindi
ja Paikuse (575) ning Tahkuranna (272).
Tabel 3. Töökohtade arvud kohalikes omavalitsustes ning Pärnusse tööl käivate elanike arv, 2013-2014 (Maksuja Tolliamet)
Töökohtade arv KOVs
Pärnus tööl käivate elanike arv

Pärnu linn
Sindi linn
Audru vald
Paikuse vald

1.05.2013
15170
676
1479
844

1.05.2014
15164
680
1652
927

1.05.2013
8605
582
598
582

1.05.2014
8692
575
685
575

18

Sauga vald
Tahkuranna vald

973
626

899
640

654
266

650
272

Kõige enam leiavad Pärnus inimesed rakendust töötlevas tööstuses (26%), järgnevad majutusja toitlusasutused (13%), tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused (12%), hulgi- ja
jaekaubandusettevõtted (11%) ning ehitussektor (10%) (tabel 4).
Tabel 4. Pärnu linna ettevõtted tegevusvaldkondade lõikes töötajate arvu järgi 2012-2014 (Maksu- ja Tolliamet)

Tegevusvaldkond
Töötlev tööstus
Majutus ja toitlustus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Hulgi- ja jaekaubandus
Ehitus
Kinnisvaraalane tegevus
Veondus ja laondus
Muud teenindavad tegevused
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus
Haldus- ja abitegevus
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Põllumajandus, metsamajandus ja
kalandus
Haridus
Mäetööstus
Veevarustus; kanalisatsioon;
jäätme- ja saastekäitlus
Avalik haldus ja riigikaitse;
kohustuslik sotsiaalkindlustus
Info ja side
Finants- ja kindlustustegevus

2012
Töötajate
arv
Osakaal
5 358 26,50%
2 397 11,90%
2 149 10,60%
2 404 11,90%
2 297 11,40%
1 051
5,20%
972
4,80%
604
3,00%

2013
Töötajate
arv
Osakaal
5421 26,70%
2518 12,40%
2281 11,20%
2227 11,00%
2130 10,50%
1003
4,90%
947
4,70%
686
3,40%

2014
Töötajate
arv
Osakaal
5312 26,33%
2718 13,47%
2366 11,73%
2234 11,07%
1946
9,65%
1032
5,12%
887
4,40%
694
3,44%

608
596
253

3,00%
3,00%
1,30%

637
514
486

3,10%
2,50%
2,40%

635
533
500

3,15%
2,64%
2,48%

479
384
202

2,40%
1,90%
1,00%

436
305
236

2,10%
1,50%
1,20%

402
300
203

1,99%
1,49%
1,01%

143

0,70%

136

0,70%

118

0,58%

85
104
108

0,40%
0,50%
0,50%

124
94
88

0,60%
0,50%
0,40%

119
80
93

0,59%
0,40%
0,46%

0

0,00%

12

0,10%

1

0,00%

Elektrienergia, gaas, auru ja
konditsioneeritud õhuga
varustamine
20 194

20 281

20 173

Töökohti on viimase kolme aasta trendi vaadates juurde loodud kõige enam majutuses ja
toitlustuses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ning kunsti ja meelelahutussektoris.
Kõige enam vakantseid töökohti pakkus Töötukassa Pärnumaal 2014.a II kvartalis
teenindus- ja müügitöötajatele, järgnesid lihttöölised, seadme- ja masinaoperaatorid, oskus- ja
käsitöölised. Vakantsete töökohtade pakkumiste arv on viimase 10 aasta jooksul suurenenud
ca 2 korda (2004.a pakkus Töötukassa Pärnumaal aastas 1447 töökohta ning 2013 aastas
3235).
Pärnu linnaregiooni tööga hõivatud inimestest 52% omab keskharidust, 35% kõrgharidust
ning 13% hõivatutest on üldpõhihariduse või madalama haridustasemega (joonis 12). Pärnu
linnaregioonis elavad hõivatud on mõnevõrra kõrgema haridustasemega kui Pärnu maakonnas
elavad hõivatud.

19

Hõivatud haridustaseme järgi
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Joonis 12. Hõivatud haridustaseme järgi (Statistikaamet, Rahva ja eluruumide loendus)

REL andmete järgi töötuna3 klassifitseerunud inimestest enamik omab keskharidust (54%
töötutest, 27%-l on põhi- ja madalam haridus ning 19%-l kõrgharidus). Pärnu linna töötute
hulgas on kõrgharitud töötute osatähtsus veidi suurem ning põhi- ja madalama haridusega
töötute osatähtsus veidi väiksem kui linna lähitagamaal (joonis 13).
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Joonis 13. Töötud haridustaseme järgi, 31.12.20114(Statistikaamet, Rahva ja eluruumide loendus)

Kokku omab kutseharidust Pärnu linnaregioonis 13 989 inimest (sh Pärnu linnas 9000
inimest ning lähitagamaal 4989 inimest). Enamik kutseharidust omavaid inimesi on kutse
omandanud koos keskharidusega: Pärnu linna puhul on nende osatähtsus kõikide
kutseharidust omavate inimeste seas 52% ning lähitagamaa puhul 55%.
3

Rahva ja eluruumide loendus järgi loetakse töötuks vähemalt 15-aastast isikut, kes oli ilma tööta ning otsis
seda aktiivselt (ei pruukinud aga olla registreeritud töötu). Registreeritud töötute arv Töötukassa andmetel on
väiksem.
4

Haridus oli teadmata 774 töötu puhul (neist Pärnu linnas 627 ja lähitagamaal 147).
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Tabel 5. Haridustase – kutseharidus, 31.12.2011 (Statistikaamet, Rahva ja eluruumide loendus)

Pärnu linn
koos
lähitagamaa lähitagamaaga

Pärnu
linn
Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega
(sh keskeriharidus)
Kutseharidus keskhariduse baasil
Põhiharidus ja kutse
Põhihariduseta kutseharidus

4686
2751
1440
123

2736
1275
933
45

7422
4026
2373
168

Ettevõtluse areng
Aktiivselt tegutsevate ettevõtete arv on peale majanduslangust pidevalt suurenenud (tabel
6). 01.01.2014 oli Pärnus 2828 aktiivset tegutsevat ettevõtet. Arvestades seda, et
majanduslangusega kaasnesid negatiivsed tagajärjed - elanikkonna väljaränne ja töötute arvu
suurenemine - siis ettevõtete arvu suurenemine on positiivne märk ettevõtluse taastumisest,
majanduse ümberstruktureerimisest.
Tabeli 6. Pärnu linna aktiivselt tegutsevate ettevõtete arv tegevusvaldkondade lõikes (Maksu- ja Tolliamet)
1.01.2013
1.01.2014

Tegevusvaldkond
Hulgi- ja jaekaubandus
Ehitus
Kinnisvaraalane tegevus
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus
Töötlev tööstus
Veondus ja laondus
Muud teenindavad tegevused
Haldus- ja abitegevus
Majutus ja toitlustus
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Põllumajandus, metsamajandus ja
kalandus
Haridus
Info ja side
Finants- ja kindlustustegevus
Veevarustus; kanalisatsioon;
jäätme- ja saastekäitlus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Mäetööstus

Aktiivsed
Aktiivsed
ettevõtted
ettevõtted
ja asutused Osakaal ja asutused Osakaal
509
18,4%
504
17,8%
384
13,8%
374
13,2%
371
13,4%
374
13,2%

Elektrienergia, gaas, auru ja
konditsioneeritud õhuga
varustamine
Avalik haldus ja riigikaitse;
kohustuslik sotsiaalkindlustus
2773

292
211
183
171
145
124
116

10,5%
7,6%
6,6%
6,2%
5,2%
4,5%
4,2%

299
218
190
173
155
136
123

10,6%
7,7%
6,7%
6,1%
5,5%
4,8%
4,3%

96
69
50
24

3,5%
2,5%
1,8%
0,9%

91
41
54
24

3,2%
1,4%
1,9%
0,8%

13
5
4

0,5%
0,2%
0,1%

9
57
3

0,3%
2,0%
0,1%

3

0,1%

2

0,1%

3

0,1%

1
2828

0,0%
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Kõige märkimisväärsem ettevõtete arvu lisandumine toimus tervishoiu ja sotsiaalhoolekande
valdkonnas, meelelahutussektoris ning majutus- ja toitlustussektoris.
Pärnu linna suuremad (üle 50 töötajaga) tööandjad on metalli-, elektroonika-, tekstiili-,
puidutööstuses ja turismisektoris:
Ettevõte
SA PÄRNU HAIGLA
WENDRE AS – tekstiilitoodete (magamistarvete) tootmine
SCANFIL OÜ – elektroonikaseadmete toomine
SKANO GROUP AS – mööbli ja puitkiudplaatide tootmine
SANATOORIUM TERVIS AS - majutus- ja
tervishoiuteenused
RAPALA EESTI AS – kalastustarvete tootmine
NOTE PÄRNU OÜ – elektroonikaseadmete tootmine
ESTONIA SPA HOTELS AS - majutus- ja tervishoiuteenused
OÜ TERVISE PARADIIS - majutus- ja tervishoiuteenused
ECOBIRCH AS - puidutööstus (liimkilbi tootmine)
RUUKKI PRODUCTS AS - metallitööstus (terasest
ehituslahenduste tootmine)
MILECTRIA EST OÜ – elektroonikaseadmete tootmine
AS LAESTI – puidutööstus (saematerjali tootmine)
SA ENDLA TEATER – etenduskunstid
AS PÄRNU VESI – kohalike omavalitsuste vee-ettevõte
AS STRAND - majutus- ja konverentsiteenused
AS TAASTUSRAVIKESKUS VIIKING – majutus- ja
tervishoiuteenused
PÄRNU MAJANDUSÜHISTU – jae- ja hulgikaubandus
JAPS AS – toiduainetetööstus (kalatoodete töötlemine)
AS JIFFY PRODUCTS ESTONIA – turbatoodete tootmine

Töötajate
arv
1018
618
491
334
236
233
224
209
144
128
125
117
109
99
90
86
82
82
72
62

Pärnu linn on läbi üldplaneeringu suunanud tootmist kesklinnast ning jõe äärest linna põhjaning loodeossa: Ehitajate teest põhjapool (Via Baltica ääres) on erinevaid tootmisettevõtteid
koondav tootmispiirkond ning lennuvälja vahetus läheduses asub EL toetusel linna poolt
arendatav Loode-Pärnu tööstusala. Kui Ehitajate tee piirkond väärib tihendamist, siis LoodePärnu planeeringuala (kokku 250ha) puhul soovitakse jätkata taristu arendust. Selleks
annavad alust ettevõtete päringud sobiva tootmismaa kohta ning Loode-Pärnu I etapi
arendamise edukas kulg.
Neis piirkondades paiknevadki kõige suurema töötajate arvuga tootmisettevõtted. Majutus- ja
tervishoiuteenuseid pakkuvad ettevõtted on koondunud Rannarajooni.
Sindi linna suuremad ettevõtted on:
Kergetööstusettevõtted

Teenindusettevõtted

AS Qualitex (trikotaaži tootmine)
Fein-Elast Estonia OÜ (elastikniidi tootmine)
AS Sindi Lanka (lõnga värvimine)
Heimtex (õmblemine)
AS Pajo (trükikoda)
3 autoremonditöökoda
kauplused Konsum, Maxima
OÜ Raho (forellipüük, majutus)
OÜ Sindi Majavalitsus (soojatootmine, haldusteenus, 100% linna omandis)
OÜ Sindi Vesi (100% linna omandis)
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Suured tööandjad paiknevad nn endise Sindi tekstiilivabriku territooriumil. Elanikkonna tööja elukohavahelist liikumist toetab bussiliiklus, mis on üks tihedama graafikuga maakonnas.
Juhtivatel kohtadel töötavad inimesed käivad sageli tööl teistest kohalikest omavalitsustest,
samal ajal kui lihttööd teevad kohalikud.
Linna territooriumil on vähe tööstusalasid (nähtuvalt üldplaneeringust). Viimane avalik
investeering eraettevõtluse arengu huvides oli juurdepääsu loomine tekstiilitööstuse (AS Sindi
Lanka) jaoks 2014.a.
Audru valla suuremad ettevõtted on:
puidutööstusettevõtted

kreveti ja toiduäädika ettevõte

OÜ Kemiver (Audru alevikus)
OÜ Valmos (Lemmetsa külas)
AS Villa Andropoff (Valgeranna külas)
Kajax Fishexport AS (Liu külas)
Calamaris OÜ (Papsaare külas)
Audru Pagar OÜ (Ridalepa külas)
OÜ Gorleen Grupp
OÜ Edelstein (Jõõpre külas)
AQ Lasertool (OÜ Lemmetsa külas)
Ju-Metall AS (Pärnu tootmistsehh Audru alevikus)
Japs M.V.M. AS

transpordiettevõte

Rehetrans OÜ (Audru alevikus)

teraviljakasvatajad

Põhara Agro OÜ (Põhara külas)
Kullassaare Talu OÜ (Aruvälja külas)
Liu Paat OÜ (Liu külas)

puhke- ja konverentsikeskus
kalatöötlusettevõtted
pagariettevõte
kivimitest toodete tootmine
metalliettevõte

paadiehitus

Suuremad tööandjad valla elanikele (ning kogu linnapiirkonnale) on OÜ Valmos (ca 250
töötajat), OÜ AQ Lasertool (ca 185 töötajat), Audru vallavalitsus ja SA Pärnu Haigla.
Suured tööstusalad ja tootmisettevõtted koonduvad Pärnu linna vahetusse lähedusse, Papsaare
–Nurme tee naabrusesse. Viimasel kümnendil on valla tööhõives oluliselt vähenenud hõivatus
põllumajanduses ja tõusnud hõivatus töötleva tööstuse sektoris.
Paikuse valla suuremad ettevõtted on:
Transpordiettevõtted
maaparandustöödega tegelevad ettevõtted
puidu- ja mööblitootmise ettevõte

teede-ehitusettevõte
kaubandusettevõte
ventilatsioonitöödega tegelev ettevõte
prügikäitlusettevõtted

OÜ Duo Auto
Jonex Transport OÜ
OÜ Hüdromel
AP Holding OÜ
OÜ Grundar Puit
OÜ Empro Grupp
OÜ Pinea
MKM Infra OÜ
Argonic East AS
SW Energia OÜ
Ragn-Sells AS
Paikre prügila AS

Suur tööandja Paikusel on Paikuse Politsei Kolledž.
Ettevõtete paiknemist iseloomustab olemasolevate tootmisalade hõivatuse kasv.
Tootmisaladest toimivad: Silla tehnoküla, Tammuru tehnoküla, Seljametsa tööstusala, Alevi
tööstusala ja Stora Enso endise saeveski ala ning selle ümbrus. Tööstusalade edasiarendamisel
on vajalik investeerida infrastruktuuride- (teede, kergliiklusteede) ja kommunikatsioonide
(vesi, kanal) väljaehitamisse.
23

Sauga valla suuremad ettevõtted on:
tee-ehitus

puidutööstus

mööblitööstus
teenindus
transport

autoremont
ehitusmasinad

Lemminkäinen AS
AS Eesti Teed
OÜ Nurme Teedeehitus
OÜ Purutuli
AS Laesti Sauga Saeveski
OÜ Pakkpuit
OÜ Fennobed
Vändra Tarbijate Ühistu
OÜ Massiner
OÜ Veoleo
OÜ Antone Transport
OÜ Oskari Veod
AS Tallinna Lennujaama Pärnu Lennujaam
Volvo Estonia OÜ
P-Trucks OÜ
OÜ Awre
OÜ EKTO Pärnu

Viimase 10 aasta jooksul on ettevõtlus arenenud peamiselt Sauga aleviku piirkonnas.
Vallas on arenemispotentsiaaliga tööstuspiirkondi, mida toetab Via Baltica lähedus ning mille
vastu on kasvav ettevõtete huvi. Planeeritud on tööstusala Sauga aleviku külje all, Kilksama
külas. Esimese ettevõttena tegutseb seal OÜ Fennobed. Arendamist vajavad teed ja trassid.
Kommunikatsioonidega tööstusala on olemas Sauga alevikus Tehnika tänaval, mis samuti
ootab ettevõtjaid. Perspektiivne on ka endine seafarm, kus ka täna on olemas mõned töötavad
ettevõtted AS Laesti Sauga Saeveski, OÜ Valmos, OÜ Lognet Transpoint, AS Oilseeds Trade
(elevaator), OÜ Gravente plastgraanulitehas.
Tööstusalade puhul on jätkuvalt oluline kommunikatsioonide rajamine. Seda ennekõike Sauga
Tehnopargis, mis oma asukohalt on perspektiivseim, asudes otse Via Baltica kõrval. Oluline
osa ettevõtete arengus on tihedama bussiliikluse ja kergliikluse võimaluste toomine
tööstusaladeni.
Tahkuranna valla suuremad ettevõtted on:
põllumajandus

puidutööstus

Laevatööstus
Mööblitööstus

OÜ Weiss (piimakarja kasvatus)
OÜ Weiss Aiand (tomati- ja kurgi kasvatus)
OÜ Uulu Mõis (piimakarja kasvatus)
OÜ Arboris
OÜ Uulu Ehitus
AS Tarriks
OÜ Frontier Hockey (hokikeppide tootmine)
Saunatarvikud OÜ (saunatarvikud ja saunade sisustamine)
GG Group (palkmajade ehitus)
Polar Shipyard OÜ (väikelaevade ehitus)
GB Grupp OÜ (köögimööbli valmistamine).

Muudest tootmistegevustest on vallas esindatud teeninduse, kalapüügiga, kalatöötlemisega,
ehituse, metsanduse, autoremondi ja transpordiga ning astelpaju kasvatamise ja töötlemisega
tegelevad ettevõtted.
Tahkuranna vallas tegutsevaid ettevõtteid iseloomustab väike töötajate arv ning tegutsemine
väiketööstuse, põllumajanduse ning kalanduse sektorites. Võistes on põlvkondade jooksul
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väljakujunenud 30-liikmeline rannakalurite kogukond, sadam ning tegutseb kohalik
kalatööstus.
Vallaelanikud töötavad pea 600 erineva tööandja juures, neist enamik väljaspool valda.
85,5 % valla tööealisest elanikest töötab väljaspool koduvalda. See näitaja on suurem kui
üheski teises Pärnu linnaga piirnevas kohalikus omavalitsuses.
Turismialase tegevusega Tahkuranna valla nägu olulisel määral kujundavad ettevõtted on
Lottemaa Teemapark OÜ, Golfer OÜ.
Ettevõtluse ruumilise arengu kavandamise osas on Tahkuranna vald ette näinud 4 suuremat
tootmispiirkonda. Üks asub Uulu keskuses, kus on vabu krunte, millest osa vajab lõpuni
arendamist. Teine paikneb Võiste endise karusloomafarmi piirkonnas, kolmas Võiste endise
töökoja piirkonnas. Reiu külas piirdub tootmismaa AS Tarriks saeveskiga, küll on
üldplaneeringuga sealse ala laiendamine ette nähtud. Võimalik on veel välja arendada ca 7,27
ha suurune Lillepõllu tööstusala Uulu külas, mis asub Uulu tööstusala vastas. Maaomand
kuulub Tahkuranna vallale, mis täna on üldplaneeringu järgi elamumaa, kuid vallavalitsuses
on arutusel olnud maa sihtotstarbe muutmine.
Täna on Tahkurannas tööstusalade väljaarendamise peamiseks takistuseks puuduv
ühisveevärk, -kanalisatsioon, ühendusteed, küte, sidekaablid. See probleem on Tahkuranna
valla kõigil tööstusaladel. Uulu tööstusalal on valmisolek selle väljaehitamiseks (Uulu
tööstusala planeering ning ehitusprojektid on valminud paar aastat tagasi koostöös
Tahkuranna vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjatega. 2010.a valmis teostatavus- ja
tasuvusanalüüs taristu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks).
Kõige elujõulisema ettevõtlusvõrgustikuna saab Pärnu linnaregioonis välja tuua
turismisektori. Vähemal määral on ettevõtted koostööks koondunud metallitööstuses,
puidutööstuses ja tekstiilisektoris. Piirkonna arengus nähakse potentsiaali rohemajanduses
(energia säästu taotlevate ettevõtete koostööl).
Nii Pärnu linna kui Pärnumaa ettevõtlust iseloomustab positiivselt see, et kaupade ja teenuste
ekspordiväärtus ületab impordiväärtust (joonis 14). Ettevõtete ekspordi suurendamist
toetab ka linnaregiooni ettevõtluse tugistruktuur – Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Ekspordi ja impordi väärtus Pärnu linnas
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Joonis 14. Pärnu linna ettevõtete kaupade ja teenuste ekspordi- ning impordiväärtus, 2008-2013
(Statistikaamet)
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Väljakutsed majandusarengu, tööturu ja ettevõtluse osas
• Kõrge lisandväärtusega töökohtade vähesus, Eesti keskmisest madalamad
sissetulekud;
• Suhteliselt suur osakaal väikese sissetulekuga töökohtadel tööstuses ja teeninduses;
• Struktuurne tööjõu puudus ning inimeste oskuste vastavuse ebapiisavus tööturu
tänastele ja homsetele vajadustele

Võimalused majandusarengu, tööturu ja ettevõtluse osas
• Kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine kasutades linnapiirkonna
”ettevõtlusvedureid”;
• Hea logistilise asukoha parem ärakasutamine: sh. Via Baltica, Rail Baltic; sadam,
lennujaam;
• Turismivõrgustiku areng koordineeritud suurema lisandväärtuse suunas;
• Eesti keskmisest kõrgem ettevõtlusaktiivsus;
• Ettevõtlikkuse suurendamine alates alusharidusest;
• Vananemine kui ärivõimalus (hõbemajandus, sh heaolumajandus);
• Kutse- ja kõrgharidusasutuse parem integreerimine linnapiirkonna majandusse;
• Kompetentsikeskuste (turismi ja rohemajanduse) arendamine ja loomine;
• Ettevõtluse tugistruktuuride koordineeritud tegevus ja arendamine;
• E- teenuste arengutase Eestis võimaldab elada Pärnus ja töötada kaugemal (Tallinnas,
Riias, Lõuna-Soomes);
• Riia suurlinnavõimaluste ärakasutamine: sh. teenuste pakkumise asukoht, elukoht;
• Töökohad, mis ei eelda püsivat füüsilist kohalolekut, võimaldavad elada Pärnu
linnapiirkonnas.

Eesmärgid ja tegevussuunad majandusarengu, tööturu ja ettevõtluse osas
ÜLDINE EESMÄRK: Pärnu linnapiirkonna sissetulekud kasvavad Eesti keskmisest
kiiremini.
Linnapiirkonna olulisemate majandussektorite sees tekivad kõrgema lisandväärtusega
töökohad. Linnapiirkonda tehakse investeeringuid, mis toovad kaasa uute kõrgema
lisandväärtusega töökohtade tekke. Pärnu täidab jätkuvalt olemasolevaid avaliku sektori
funktsioone ning suudab saada uusi funktsioone, mille pakkumiseks vajalikud töökohad on
kõrge lisandväärtusega ja stabiilsed.
Eesmärk 1: Linnapiirkonna kaasaegne taristu toetab ettevõtete arengut ja uute asutamist
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Tegevussuund 1: Transpordisüsteemi integreeritud arendamine: et paraneksid linnapiirkonna
ühendused suuremate keskustega ning paraneksid ühendused linnapiirkonna siseselt;
Eesmärk 2: Linnapiirkonna äri-, tööstus- ja logistikaalade ning inkubaatori arendamine
toimub koordineeritult ja üksteist täiendavalt.
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna ühised kavandamistegevused äri-, tööstus- ja logistikaalade
arendamiseks ja loomiseks.
Tegevussuund 2: Linnapiirkonna ühised turundustegevused tööstus- ja logistikaaladele
investeerijate leidmiseks.
Eesmärk 3: Kutse- ja kõrghariduse poolt pakutavad teadmised ja oskused vastavad ettevõtete
vajadustele.
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna koostöö ettevõtete vajaduste (lühemaajaliste ja
pikemaajaliste) väljaselgitamisel.
Tegevussuund 2: Linnapiirkonna koordineeriv ühistegevus õppekavade ja praktikabaaside
osas.
Eesmärk 4: Kompetentsikeskused (turism, rohemajandus) toetavad linnapiirkonna majandust
ja nende teeninduspiirkond on laiem kui linnapiirkond, Pärnu maakond ja Eesti.
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna turismi kompetentsikeskuse (institutsionaliseerimine)
arendamine.
Tegevussuund 2: Linnapiirkonna rohemajanduse kompetentsikeskuse kontseptsiooni
loomine ja keskuse asutamine.
Eesmärk 5: Pärnu linnapiirkonna turismivõrgustiku parem integreeritus: st lisandväärtuse
kasvu ja sisaldab ühisturundust, tootearendust.
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna koordineeriv tegevus läbi SA Pärnumaa Turism
tootearenduse, ühisturunduse;
Tegevussuund 2: Paremate ühenduste loomine: linnapiirkonna siseselt ja väljapoole
(eelkõige suuremate keskustega - Riia, Tallinn);
Tegevussuund 3: Turismivaldkonna kompetentsikeskuse arendamine.
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KESKKONNASEISUND ja TRANSPORT
Olukorra kirjeldus ja analüüs
Keskkonnaseisund
Pärnu linnaregiooni iseloomustab rohe- ning märgalade rohkus. Linnaregiooni kohalikud
omavalitsusüksused kuuluvad Pärnu jõe vesikonda ning peajõgi (Pärnu jõgi) kuulub
kvaliteediklassi „hea“.
Sauga valla endiste suvilapiirkondade territooriumil (tänaseks aastaringsed elupaigad) on
probleemiks pinnase suur reostuskoormus, mis siiski mõjutab Sauga jõe
keskkonnaseisundit.
Planeerimistegevuses tuleb arvestada kõikides omavalitsustes jõgede kallaste maalihete ning
üleujutustega (probleemid eelkõige Pärnu ja Sindi linnas, Sauga vallas). Mere üleujutusoht
on Pärnu Rannarajoonis, Valgeranna ja Papsaare küla merega piirnevatel alade.
Välisõhu lõhnareostust esineb Vana-Pärnu linnaosa ning Audru valla (Papsaare küla)
territooriumil, kuna linna ja valla piiril asub AS Pärnu Vesi biopuhastusjaam. See objekt võib
saada ka ohtlikuks keskkonnaseisundile, kuna puhastusjaama süvaveedüüker on vana ning
lõhkemise või lekke korral ohustab Pärnu lahe vee kvaliteeti.
Välisõhu seire andmetel pole olulisi saasteainete kontsentratsioonide ületamisi tuvastatud.
Linnaregioon on Liivi lahelt tulevatele edelatuultele avatud ning suhteliselt madalate
ehitistega, mistõttu õhk saab liikuda ning on puhas. Kindlasti on keskmisest suurem
saasteainete kontsentratsioon peamistel Pärnu linna sissesõiduteedel, Via Baltica
ümbersõiduteel ning Pärnu linna suurematel ristmikel. Kuna arendajate surve on
kõrghaljastuse vähenemiseks ja haljasalade väljaehitamiseks, võib see tulevikus avaldada
survet õhu saastumisele. Oluline on säilitada rohekoridorid (seda nii õhu puhtuse tagamiseks
kui ka loomade ja taimeliikide levimiseks, liikumiseks). Õhusaaste keskmisest kõrgemat taset
võib esineda kütmisperioodidel tiheasustusalade väikeelamutega linnaosades.
Transpordist tulenev müra on probleemiks Vana-Pärnus, kuna seal tegutseb Pärnu sadam
ning vahetus läheduses on Audru valla territooriumil paiknev ringrada. Viimase tegevus
mõjutab ka Audru (Papsaare küla) ja Sauga valla (Eametsa küla) elamualasid. Samuti on
häiriv müratase lennuvälja krossiraja vahetus ümbruses (Sauga ja Audru vallas); Pärnu linna
tootmisaladel Ehitajate teest põhjas; suurematel maanteedel ja suure intensiivse liiklusega
tänavatel (nt Tallinna mnt, Riia mnt, Ehitajate tee, Haapsalu mnt, Pärnu-Tori tugimaantee,
Seljametsa tee, Jõekalda tee).
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Väljakutsed keskkonnaseisundi parendamisel
• Vana-Pärnu biopuhastusjaama lõhnareostuse probleemi lahendamine ning vana
süvaveedüükri ohutuse tagamine;
• Üleujutuste oht Pärnu linnas ja rannaalaga omavalitsustes;
• Kütmisperioodi emissioonid väikeelamurajoonides;
• Rannaliivade liikumine;
• Müratase: Via Baltica, sadam ja selle vahetu ümbruskond, tiheda liiklusega tänavad,
ringraja läheduses olevad elamupiirkonnad;
• Sindi pais pärsib piirkonna arendust turismisihtkohaks ning juurdepääsu tagamist
Sindi kesklinnast
• Looduskaitsepiirangud ja arendajate/majandustegevuse huvid;
• Maalihked jõgede kallastel

Võimalused keskkonnaseisundi parendamisel
• Linnapiirkonna üldine keskkonnaseisund on hea, st lähtepositsioon on hea;
• Jalgrataste kasutamise (sh laenutussüsteemi rakendamise) valmidus;
• Madala CO2 emissiooniga transpordivahendite rakendamine ühistranspordis;
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Transport ja liikuvus
Pärnu linna ja lähiümbruse inimesed saavad igapäevaselt liigelda järgmisel moel:
• jalgsi;
• jalgrattaga;
• ühistranspordiga (buss, takso, ühiskondliku korraldusega transport);
• autoga.
Transpordikorralduse ja liikuvuse parandamiseks koostasid linnapiirkonna kohalikud
omavalitsused 2012.a ühistööna „Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva
teemaplaneeringu“ ning selle raames viidi läbi transpordiuuring. Planeeringu koostamisel
jõuti järeldusele, et kõige kiirem ning keskkonnasõbralikum liiklemise viis Pärnu linnas
ning selle 7 km raadiuses on jalgrattal liiklemine. Ühistranspordiga kaasnevad hetkel liiga
pikad ooteajad. Pikematel vahemaadel on ühistranspordiga liikumise kiirus suurem kui
jalgrattal liiklemise kiirus. Jalgrattaga liiklemise nõrgaks küljeks on seni veel nimetatud
liiklemisviisi hooajalisus.
Täna on auto Pärnu linnaregioonis kõige levinum transpordivahend, kuna
ühistranspordisüsteem on kohalike omavalitsuste vahel koordineerimata (mitmed uued
elamualad, aga ka perifeersemad külad, on ühistranspordiga katmata või on ühistranspordi
kasutamise võimalused puudulikud), jalg- ja jalgrattateed ei moodusta terviklikku
võrgustikku.

Kergliiklus
Sidus kergliiklusteede (st märgistatud jalgrattateede) võrgustik on olemas üksnes Paikuse
alevikus ning üsna eeskujulik kergliiklusteede võrgustik (nii märgistatud jalgrattateed kui
muud kergliiklusteed) on olemas Pärnu linnas, kus kergliiklusteedest moodustub ca 46 km
pikkune tervikmarsruut. Sidusa võrgustikuga on ühendamata Vana-Pärnu, Ülejõe ja Tammiste
linnaosad ning ka Rääma linnaosa need piirkonnad, mis jäävad Jaansoni rajast kaugemale.
Ülejäänud omavalitsustes sidus kergliiklusteede võrgustik puudub.
Planeeritud kergliiklusteede analüüs näitas, et kui valmis ehitada kõik üldplaneeringutega
kavandatud teed, siis moodustub linnapiirkonna sidus kergliiklusteede võrgustik, mille
kogupikkus on umbes 250 km (joonis 15). Planeeritud kergliiklusteede võrgustikuga on
omavahel ühenduses Pärnu linn ja selle lähiümbruse asustusüksused. Kaugemaid
asustusüksuseid kergliiklusteed ei läbi.
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Joonis 15. Planeeritud ning olemasolev kergliiklusteede võrgustik.

Planeeritud kergliiklusteede võrgustiku järgi ehitataks Pärnu linna juurde 63 km, Audru valda
64 km, Tahkuranna valda 57 km, Paikuse valda 20 km, Sauga valda ligi 13 km, Sindi linna
ligi 10 km kergliiklusteid.
Kilometraažilt on enim kergliiklusteid Pärnu linnas (46 km), kusjuures 65% kõigi Pärnu
linnas paiknevate kergliiklusteede puhul on tegemist märgistatud jalgrattateedega. Ülejäänud
asustusüksustes on märkimisväärselt vähem kergliiklusteid. Võrreldes teiste asustusüksustega
esineb kergliiklusteid mõnevõrra rohkem ka Paikuse alevikus (6,2 km). Järgnevad Sindi linn
(7.1 km), Audru alevik (2,5 km), Sauga alevik (2,0 km), Silla küla (1,3 km) ja Uulu küla (1
km).
Paikuse vallast saab Paikuse alevikust ja Silla külast piki märgistatud jalgrattateid Pärnu
linna piirini. Pärnu linnas kulgeb tee edasi umbes 1,5 km ulatuses märgistamata
kergliiklusteena. Pärnu kesklinna pole piki kergliiklusteid ligipääs tagatud.
Ühendus Pärnu linnaga on olemas ka Sauga vallas asuval Sauga alevikul ning Audru
vallas asuva Papsaare küla läänepoolsel elamualal, kust kulgevad märgistatud jalgrattateed
linna piirini (Sauga alevikus ca 2 km ja Papsaare külas 3,5 km). Pärnu linnas kulgeb Sauga
aleviku poolt tulles 600 m ulatuses märgistamata, kohati katkendlikku kergliiklusteed, ning
seejärel 1,2 km pikkune märgistatud jalgrattatee lõik Ülejõe Gümnaasiumini. Kergliiklustee
kesklinna ei vii ning ühendust teiste teedega ei ole. Papsaare külast tulles kulgeb Pärnu linnas
kehva kvaliteediga umbes kilomeetri pikkune märgistatud jalgrattatee lõik, ent kesklinna ei
ole ligipääs tagatud – ühendus jalgrattateid pidi on üsna katkendlik.
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Sauga valla Tammiste küla kergliiklustee ühendus 2,7 km lõik valmis 2014.a, ent Pärnu
linnaga ühendav osa on veel puudu.
Täiesti puudu on kergliiklusteede ühendused Pärnu linnal Tahkuranna vallaga.
Tahkuranna valla siseselt on välja ehitatud teelõigud Uulu-Soometsa tee ääres, Võiste
Sadama-Käärdi tänaval, Laadi küla on ühendatud Uulu keskusega.
Sindi linnas on katkematut kergliiklusteed läbi linna pikkuses 4,6 km.
Kui võrrelda kergliiklusteede paiknemist elu- ja töökohtadega, selgub, et kõige paremini
on kergliiklusteed kättesaadavad Pärnu linna elanikele. Kõikidest elamualadest vähemalt 100
m kaugusele jääb kergliiklustee ka Paikusel ja Sindis. Enamusele äri- ja tööstusaladele
(töökohtadele) kergliiklusteed ei vii (tabel 7, jooni 16).
Tabel 7. Äri- ja tööstusalad, millest kergliiklusteed läbi lähevad või on 100 m raadiuses ning millest
kergliiklusteed on kaugemal kui 100 m omavalitsuste kaupa.
Omavalitsus
Kergliiklustee vähemalt 100m
Kergliiklustee kaugemal kui
raadiuses
100m raadiuses
Audru
4
36
Paikuse
4
9
Pärnu
254
372
Sauga
4
13
Sindi
3
2
Tahkuranna
8
34
KOKKU
277
466

Joonis 16. Elamu- ja tööstusalad lähtuvalt kergliiklusteede olemasolust.
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Kergliiklejatega (jalakäijad ja jalgratturid) juhtunud õnnetuste arv on Maanteeameti statistika
kohaselt alates 2006. aastast Pärnu linnas iga aastaga kahanenud – kui 2005.
aastal oli jalakäijate ja/või jalgratturite osalusel juhtunud õnnetusi Pärnu linnas 43, siis
2013. aastal 24, mis võib olla märk heast ohutuse teavitustööst või kergliiklejatele
turvalisemate liiklemistingimuste loomisest. Pärnu maakonnas juhtus 2013.a 4 kergliiklejaga
õnnetust. Väike õnnetuste arv võib samas viidata ka sellele, et maakonnas läbitakse vahemaid
siiski pigem auto või ühistranspordiga.
Kergliiklusteede hea ühilduvuse eelduseks auto-, ühistranspordi-, rongi-, laeva- ja
lennuliiklusega on ennekõike jalgrattaparklate olemasolu üleminekukohtades.
Jalgrattaparklaid ei ole Audru vallas, Sauga vallas, Tahkuranna vallas, Sindi linnas, ent
jalgrattahoidlad on ühiskondlike hoonete juures. Samuti ei ole Paikuse vallas avalikke
jalgrattaparklaid, kuid jalgrattahoidlad on Paikuse Päevakeskuse, Paikuse Põhikooli,
Seljametsa Lasteaed-Algkooli ning vallamaja ees. Pärnu linnas ei ole suuremat territooriumi,
kus rattaid parkida, ent avalikus ruumis ning äri- ja avalike hoonete juures on jalgrattahoidjad.
Teiseks eelduseks hea ühilduvuse saavutamiseks muu transpordiga on kergliiklusteede
kulgemine vastavatesse sõlmpunktidesse: bussipeatusesse, sadamatesse, lennujaama,
parklatesse jm. Kergliiklusteid ja jalgrattateid mööda ei ole raudteejaamadesse, lennuväljale
ning sadamatesse ligipääs tagatud. Üksnes Pärnu jahisadama juurest kulgeb kergliiklustee.
Ühistransport
Ligipääs äri- ja tööstusaladele on bussitranspordiga üsna hea kõigis omavalitsustes. Kõige
parem on ühistranspordi kättesaadavus äri- ja tööstusaladelt Pärnu linnas ja Sindi linnas, kus
bussipeatused asuvad kuni 1 km raadiuses kõikidest äri- ja tööstusaladest nii hommikuti,
päevasel ajal kui õhtuti. Kõige kehvem on ligipääs Paikuse vallas (hommikusel ja õhtusel ajal
saab 13-st äri- ja tööstusalast 9-le bussiga kuni 1 km raadiusesse ning 4-le kuni 2 km
raadiusesse, päevasel ajal 1 km raadiusest 7-le alale). Päevasel ajal on hommikusest ja
õhtusest veidi kehvem ligipääs ka Audru ja Sauga valla tööstusaladele. Äri- ja tööstusalasid,
kuhu Pärnust ei saa kuni 1 km raadiusesse ning kust Pärnusse ei saa kuni 1 km raadiusest, on
igas vallas, nii Audru, Sauga, Paikuse kui Tahkuranna vallas. Audru ja Tahkuranna vallas on
sellised peamiselt mereäärsemad alad, mujal suuremad tööstusalad, mille puhul on tegemist
turbakaevandustega.
Õpilaste transpordi on taganud kõik vallad.
Kõige suurem puudujääk esineb Pärnu linna ja lähitagamaa bussiliinide piletite erinevuses
ning erinevate liinide graafikute sobitamises. Bussitranspordi kasutamist pärsib mitmel pool
hõre ajagraafik. Seoses Pärnumaa ühistranspordi keskuse rajamisega on alustatud Pärnu
linna ja maakonna bussiliinide ühildamise, bussiliinide tihedama graafiku seadmise ning ühise
piletisüsteemi väljatöötamisega, mis muudaks bussitranspordi kasutamise elanike jaoks
sobivamaks ning mugavamaks. Bussidele soovitakse rajada soodsamad liiklusolud
(prioriteetfoorid, eraldi liiklusrajad), et luua eelised bussitranspordile autotranspordist ees.
Bussitranspordile lisaks saab kasutada Pärnu linnaregioonist liiklemiseks rongi-, laeva- ning
lennuliiklust, mida hakkab loodetavasti koordineerima Pärnumaa ühistranspordikeskus.
Nimetatud transpordiliigid ei mängi olulist rolli linnaregiooni siseste liikumisvõimaluste
parandamisel, ent on ülimalt olulised elanike ning külaliste liikumisel pealinnaregioonide
vahel (Tallinn, Riia). Seetõttu peavad linnaregiooni kohalikud omavalitsused koostöös
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oluliseks nende transpordiliikide edasiarendamist ning kohalike transpordiliikidega
ühildamist. Praegu on rongiliiklus Tallinna suunal sõitjate jaoks liiga harv ning aeglane.
Laevaühendus toimub Liivi lahe saartega, ent sooviks on ühenduse pidamine ka teiste
Läänemere sadamatega. Lennuliiklus väheneb iga aastaga, kui riik ei soovi regionaalseid
lennujaamasid edasi arendada. Pärnu linnale tähendab see (turismi)sihtkohale tähtsa
transpordivõimaluse kadumist.
Elukoha ja töökoha vahelised liikumised
Pärnu linna käib mujalt linnaregioonist igapäevaselt tööle ca 2800 inimest. Elu- ja töökoha
vaheliste liikumiste puhul on olulisemateks suundadeks Sindi linnast, Paikuse alevikust,
Tammiste külast, Audru alevikust ja Papsaare külast Pärnusse tööle liikumine. Pärnust välja
liigutakse kõige rohkem Sauga alevikku ja Lemmetsa külla (tabel 8, joonis 17).
Tabel 8. Tähtsamad elu- ja töökoha vaheliste liikumiste suunad uurimisala asutusüksuste vahel 2012.a.
Elukoha
Töökoha
Töötajate arv
Osakaal kogu alal
Osakaal erinevate
asustusüksus
asustusüksus
elavate ja
asustusüksuste
töötavate inimeste
vahelisest
hulgast
liikumisest
Sindi linn
Pärnu linn
554
4%
11%
Paikuse alevik
Pärnu linn
364
2%
7%
Tammiste küla
Pärnu linn
202
1%
4%
(Sauga vald)
Audru alevik
Pärnu linn
200
1%
4%
Pärnu linn
Sauga alevik
182
1%
4%
Pärnu linn
Lemmetsa küla
173
1%
3%
(Audru vald)
Sauga alevik
Pärnu linn
168
1%
3%
Pärnu linn
Paikuse alevik
153
1%
3%
Papsaare küla
Pärnu linn
139
1%
3%
(Audru vald)
Pärnu linn
Sindi linn
129
1%
2%
Silla küla (Paikuse
Pärnu linn
101
1%
2%
vald)
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Joonis 17. Elu- ja töökoha vahelised liikumised summeerituna uurimisala asustusüksuste vahel ning
elukohaga samas asustusüksustes tööl käivate inimeste hulk (Positium, mobiilpositsioneerimise andmed)

Lasteaias käijatest elab 94% lastest lasteaiaga samas omavalitsuses. Seega lasteaiaealiste
puhul igapäevast pendelrännet kuigi palju ei ole. Samas lasteaialaste liikumine üha enam
suureneb. Pärnusse käib igapäevaselt lasteaeda ca 70 teiste KOVide last.
Pärnu linnas käib koolis 75% kõikidest linnapiirkonna koolis käivatest õpilastest (so 97%
Pärnus elavatest lastest, 36% teiste omavalitsusüksuste lastest). Pärnus linnas elab veidi alla
4000 õpilase, ülejäänud linnapiirkonnas ca 2000 õpilast.
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Väljakutsed keskkonnasõbraliku transpordi ja liikuvuse parendamisel
• Linnapiirkonna omavalitsuste ühistranspordi korralduse killustatus, mida
iseloomustavad erinevad liiniveo süsteemid, 3 piletisüsteemi, parallelene juhtimine,
liinivõrgu rahastamine eraldi allikatest;
• Pärnu bussiterminali funktsionaalsus ei ole kaasaegsel tasemel;
• Linnapiirkonna kergliiklusteed ei vasta elanike ja külastajate liikumisvajadustele, kuna
ei moodusta terviklikku võrgustikku;
• Mitte turvaline koolitee ja töötee (kõnniteed, ülekäigud, turvalised jalgrattateed,
valgustatus, nähtavus, teadlikkus);
• Linnapiirkonna transpordiühendused on väljapoole ebapiisavad (Riia, Tallinn,
Haapsalu, Viljandi jne); olemasolev raudteeühendus on väga aeglane;
• Pärnu kesklinna silla asukoht ei ole optimaalne väljakujunenud liiklusvoogude osas;

Võimalused keskkonnasõbraliku transpordi ja liikuvuse parendamisel
Rail Baltica lähendab Tallinna (45 min) ja Riia (75 min);
Via Baltica väljaarendamine vastavalt teemaplaneeringule: Suur-Pärnu ümbersõit;
Pärnu maakonna Ühistranspordikeskuse käivitamine;
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu projekt on hea eeldus
kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks linnapiirkonnas;
• Pärnu lennujaama olemasolu: vajalik arendada suuremate lennukite
vastuvõtmisvõimekust (päästefunktsioon, saartega ühendus, turismisektori klientide
ühendus); Pärnu sadam: reisisadama, sh kruiisivõimekuse potentsiaali arendamine;
• Elanike valmisolek kergliiklusteid kasutada ja linnapiirkonna omavalitsuste ühine huvi
kergliiklusteid ühise võrgustikuna arendada;
•
•
•
•
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Eesmärgid ja tegevussuunad keskkonnaseisundi, keskkonnasõbraliku
transpordi ja liikuvuse osas
ÜLDINE EESMÄRK 1: Linnapiirkonna erinevate transpordiliikide parem
integreeritus, keskkonnasäästlikkus, turvalisus ja jätkusuutlikkus (maantee, raudtee,
veetransport, õhutransport)
Linnapiirkonna elanike, külastajate ühendused väljapoole (Tallinn, Riia) on mugavad
ja kiired – 45 & 75
Elanike, külastajate linnapiirkonna sisesesed ühendused on mugavad ja kiired
Eesmärk 1 Linnapiirkonna ja Pärnumaa ühistranspordikorraldus on hästi koordineeritud,
laialt kasutatud, turvaline, hea mainega ning pakub usaldusväärset teenust elanike ja
külastajate igapäevavajaduste rahuldamiseks
Tegevussuund 1: Pärnumaa ühistranspordikeskuse rakendamine ja arendamine;
Tegevussuund 2: Ühtse piletisüsteemi kavandamine ja rakendamine;
Tegevussuund 3: Liinivõrgu arendamine: analüüs/uuring, kavandamine, rakendamine;
Tegevussuund 4: Ühtse reaalajas infosüsteemi kavandamine ja rakendamine;
Tegevussuund 5: Ühistranspordile soodusliiklusolude loomine (prioriteetfoorid, eraldi rajad);
Tegevussuund 6: Pärnu uue bussiterminali arendamine linnapiirkonna integreeritud
ühistranspordikorralduse sõlmena;
Tegevussuund 7: Paremini ühendatud erinevad transpordiliigid (auto, raudtee, vee, õhu);
Tegevussuund 8: Keskkonnasõbralike (madala CO2 emissiooniga) ühistranspordivahendite
rakendamine
Eesmärk 2 Linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik on välja arendatud
Aktiivselt kasutatud (tööteena, kooliteena, vaba aja sisustamiseks, külastajatele) optimaalne
võrgustik, kvaliteetsete katetega, jätkusuutlik hallata ja turvaline kasutada.
Arendamist vajavate kergliiklusteede kogupikkus ca 250 km.
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamise kava ülevaatamine;
Tegevussuund 2: Kergliiklusteede rajamine vastavalt võrgustiku kavale
Eesmärk 3 Liiklusturvalisuse tase on kõrge (koolitee, töötee, külastajatee)
Tegevussuund 1: Koolitee, töötee, külastajatee füüsilise turvalisuse parendamine (tänavad,
ülekäigud, ristmikud, parklad, kergliiklusteed, valgustus, teede tähistamine, markeerimine);
Tegevussuund 2: Teadlikkuse tõstmine liiklusturvalisusest ja liikluskultuurist
Tegevussuund 3: Ettepaneku algatamine ”jalgrattaõiguse” kehtestamiseks üle Eesti
Eesmärk 4 Pärnu linnapiirkonnas on regionaalse tähtsusega lennujaam
Tegevussuund 1: Maandumisraja pikendamine ja laiendamine suurema mahutavusega
reisilennukite teenindamiseks
Tegevussuund 2: Lennujaama teenuste arendamine (pääste, toll,...)
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Eesmärk 5 Pärnu sadam on kruiisituriste teenindav sadam; Pärnu jahisadama külastatavus on
oluliselt suurenenud
Tegevussuund 1: Sadama süvendamine (9 m) ja kesklinna kai renoveerimine;
Tegevussuund 2: Reisiterminali rajamine;
Tegevussuund 3: Ühised turundustegevused ja teenuspaketid.
Eesmärk 6 Rail Balticu arengu tulemusena tegutseb Pärnu linnapiirkonnas
raudteekaubajaam ja lisanduvad raudteekaubavooge teenindavad funktsioonid
Tegevussuund 1: Linnapiirkonna omavalitsuste koostöö ruumilise planeerimise
(maakasutuse) osas loomaks eeldusi kaubavoogude teenindamiseks vajalike funktsioonide
arendamiseks.
ÜLDINE EESMÄRK 2: Linnapiirkonna keskkonnaseisundi hoidmine ja parendamine
Eesmärk 1 Pärnu linnaregioonis ei ole elanikke ja keskkonda kahjustavaid reostusallikaid
Tegevussuund 1: Pärnu jõe hoolduskava koostamine ja elluviimine;
Tegevussuund 2: Vana-Pärnu biopuhastusjaama lõhnreostuse probleemi lahendamine
Eesmärk 2 Pärnu linnaregioon on üleujutuste eest kaitstud
Tegevussuund 1: Pärnu jõe kaldakindlustuste rajamine;
Tegevussuund 2: Rannaliivade liikumise ja kasutamise uuringu teostamine;
Tegevussuund 3: Rannaniitude hooldamine
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