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Ülevaade linna arenguvisioonist ja –eesmärkidest



VISIOON

Pärnu on atraktiivne elamuskuurort

Läänemere ääres, 

kõrge elukvaliteediga linn 

elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.



* PÄRNU ON HEAOLU- JA ELAMUSKUURORT –
LINN JÕE JA MERE VAHEL

Pärnu linnaruum on väärtuslik ja terviklik
elamis-, puhkamis- ja kultuurikeskkond, 

mis on nii elanikke kui ka külalisi 
inspireeriv, 

pakkudes aastaringselt tervistavaid 
tegevusi, kultuurisündmusi ja 
osalusvõimalusi. 



 Pärnu ajaloolises linnasüdames on seotud 
kultuuri, vaba aja ning külastuskeskkond. 

 Välja on arendatud Pärnu jõe äär ning 
rannaala ning need on seotud ühtsesse 
rohe- ja kergliikluse võrgustikku. 

 Pärnust on kujunenud olulisim mere- ja 
purjetamisturismi sihtkoht Liivi lahel.

 Läbi koostöö ning tootearenduse on 
saavutatud turismitoodete lisandväärtuse 
kasv, ettevõtete tulu ja inimeste 
sissetulekute suurenemine.



* PÄRNUS ON EESTI KESKMISEST KÕRGEMA 
SISSETULEKUGA TÖÖKOHAD

Pärnu on rahvusvaheliselt tuntud 
kui ettevõtlusele avatud linn

Pärnu linnas asub puhke- ja 
turismimajanduse kõrge 
kompetents

Pärnu linnas on mitmekesine 
kutseharidusõpe



* PÄRNU ON AEG-RUUMILISELT HÄSTI 
KÄTTESAADAV

Pärnu on rahvusvaheliselt hästi 
ligipääsetav linn

Pärnus on välja arendatud 
Pärnu maakonnaga ühine 
kvaliteetne 
ühistranspordivõrgustik ning 
kergliiklusteede võrgustik



*PÄRNU ON REGIOONIKESKUS, EESTI KOLMAS 
KASVUKESKUS NING MAAKONNA ARENGUMOOTOR

Pärnu linn ja ümbritsevad vallad moodustavad tulemuslikult 
toimiva koostööpiirkonna, mis loob eeldusi uute töökohtade 
lisandumiseks ja piirkonnas elavate inimeste heaoluks. 

Pärnu linnal on selles juhtiv roll. 

2025.aastaks on Pärnu elanike arv tõusnud 47 000 inimeseni. 

Pärnu on parim elukeskkond õppimiseks, töötamiseks ning 
laste kasvatamiseks. 



ARENGUSUUND 1 – ELAME PÄRNUS

Pärnu on atraktiivne elukeskkond, mis tagab 
elanike arvu suurenemise 

(kõrge sündimuse ning positiivse rändesaldo)



E.1.1. PÄRNUS ON KÕRGE KESKKONNA KVALITEET JA FUNKTSIONAALNE 
LINNARUUM. LINNA ARENDATAKSE TÕHUSA, JÄRJEKINDLA JA 
PROAKTIIVSE TEGEVUSE KAUDU.

1) Linnakeskkonna kvaliteeti hoitakse ja 
parandatakse.

2) Loodusväärtuste säilimine ning 
võimalus nende avalikuks kasutamiseks on 
tagatud.

3) Muinsuskaitse all olevate objektide 
säilimine on kindlustatud.

4) Linnaosasid arendatakse 
tasakaalustatult, säilitatakse nende 
omapära. 

5) Pärnu linna strateegilise planeerimisega 
tegelev üksus on jõustatud.



E.1.2. PÄRNUS ON MITMEKESINE KULTUURIELU - KULTUURIRUUM ON 
LOOJATE, KULTUURIKORRALDAJATE, ELANIKE JA KÜLASTAJATE 
JAOKS ATRAKTIIVNE.

1) Toimub kultuuripärandi säilitamine ja 
kultuuritraditsioonide arendamine.

2) Linna kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlik areng on 
tagatud ja toimub vastavuses elanike ja külastajate 
ootustele.

3) Soodustatakse kultuurivaldkondade (piiriülest) koostööd 
(kunstifestival B3, Augustiunetus, tegevuskunsti festival, 
Fringe festival/teater, kunst, muusika, kirjandus).

4) Lastele ja noortele on tagatud kokkupuude erinevate 
kultuurivaldkondadega (Pärnu Nukuteatri loomine ja 
arendamine, suvised lastehommikud Rannapargis, 
koolikontserdid) 

5) Erinevate ea- ja rahvusgruppide vajadused on kultuurielu 
korraldamisel arvesse võetud (laste ja noorte 
muusikanädal Muusikamoos, eakate suvepidu, 
külapillimeeste kokkutulek, Aloha ja Monsteri rannapeod, 
rahvusvähemuste kultuurifestival Multikultuurne Pärnu)

6) Kultuurivaldkonna turundamine on tõhus ning koostatud 
on sellealane strateegia (koostöö Eesti kultuurilinnade 
võrgustikuga: ühised trükised; alusmaterjalid erinevates 
keeltes kultuurikalendritele).



E.1.3. PÄRNUS ON PALJUDE SPORDI- JA 
LIIKUMISHARRASTUSTE VÕIMALUSTEGA JA 
TERVIST VÄÄRTUSTAV LINNAKESKKOND

1) Pärnu linn on kaetud kergliiklusteede
võrgustikuga ja ühendatud ühtseks 
tervikuks maakonda viivate 
kergliiklusteedega (Pärnu rattalinnaks). 

2) On loodud mitmekesise treenimis- ja 
harjutusvõimalused erinevatel 
spordialadel. 

3) Toimub rahvaspordikeskuste 
arendamine Pärnu jõe, mere ja Raeküla 
rekreatsiooni aladel. 

4) Regulaarselt korraldatakse ning 
toetakse tervisespordi üritusi (jooksud, 
matkad, kepikõnnid, rattasõidud, 
suusatamine jne). 



E 1.4 PÄRNUS ON RAKENDUNUD TERVIKLIK 
TERVISE-EDENDUSE SÜSTEEM JA TÕHUSTATUD 
HAIGUSTE ENNETUSTEGEVUS

1) Tervise-edenduslik tegevus on kaardistatud ja toimub 
koordineeritult

2) Toimub elanike isiklike oskuste arendamine, terviseõpetus ja –
kasvatus, noorte riskikäitumine on vähenenud.

3) On loodud võimalused tervislike valikute tegemiseks.



E.1.5. PÄRNU LINNAS ON TAGATUD ISESEISEV 
SOTSIAALNE TOIMETULEK JA TÕHUS 
SOTSIAALPROBLEEMIDE ENNETAMINE. 

1) Erinevatele sihtgruppidele on tagatud vajalikud 
hoolekandeteenused optimaalse sotsiaalasutuste 
võrgu kaudu (kõikidele linnakodanikele on 
vajadusel kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja 
tervishoiuteenused). 

2) Sotsiaalvaldkonnas töötavad ja sihtgruppi 
kuuluvad inimesed on väärtustatud ning nende 
potentsiaal on toetatud.

3) Välja on arendatud kõiki riskirühmi ja nende 
peresid hõlmav tööhõivet stimuleerivate 
tugiteenuste võrk. 

4) Toimub teaduspõhine sotsiaalteenuste 
arendamine, uute teenuste väljatöötamine ja 
käivitamine ning nende teenuste pakkumine linna 
kodanikule/külalisele. 

5) Keskastme tervishoiutöötajatele ning 
sotsiaaltöötajatele on loodud kutse- ja täiendõppe 
võimalused.



E.1.6. PÄRNU ON TOIMIV LOGISTILINE TRANSPORDIKESKUS 
(INTEGREERITUD RAHVUSVAHELISSE TRANSPORDIVÕRKU, 
TRANSPORDIKORRALDUS ON TURVALINE JA 
KESKKONNASÕBRALIK). 

1) Teede ja tänavate võrgustik on korrastatud, 
valgustatud ja turvaline.

2) Parkimissüsteem on efektiivne.

3) Erivajadustega inimestel on Pärnu linnas mugav ja 
turvaline liigelda.

4) Pärnu jõe vasak- ja paremkalda ühendus on 
paranenud (uus sild). 

5) Pärnu linna ja lähiümbruse vahel toimib ühtne ja 
kaasajastatud transpordisüsteem (piletisüsteem, 
liinivõrk). 

6) Pärnu on aegruumiliselt hästi kättesaadav –
raudtee, õhu- ja veetee kaudu (raudteejaam, 
lennujaam, väikesadamad). 



E.1.7. PÄRNU LINNA JUHTIMINE ON EFEKTIIVNE JA 
TOIMUB PÄRNU LINNAVALITSUSE KUI 
ORGANISATSIOONI ARENDAMINE.

1) Toimub pidev ja eesmärgipärane ametnike koolitamine, mille 
eesmärgiks on personali professionaalse taseme tõstmine. Lisaks 
erialaste kompetentside tõstmisele panustab linnavalitsus 
juhtimisoskuste täiustamisele, et tagada avatud ja kaasav 
organisatsioonikultuur ning töötajate väärtustamine.

2) Linnavalitsuse tegevuse efektiivsus on suurenenud (paberivaba 
asjaajamine, ruumiandmete töötlemine, finantsjuhtimise 
arendamine). Laialdasemad e- ja m-teenused linnakodanikele ja 
linna külalistele. Erinevate andmebaaside süsteem ja nende 
arendamine.

3) Pärnu linna juhtimine toimub lähtuvalt arengukavas seatud 
eesmärkidest ja väärtustest.

4) Toimub rahvusvahelise koostöö tõhustamine ja partnerite leidmine 
rahvusvaheliste projektide elluviimiseks. Pidev ja tulemuslik koostöö 
hansa- ja sõpruslinnadega ning osalemine rahvusvahelistes 
organisatsioonides (UBC, WHO Euroopa Tervislike Linnade võrgustik 
jne).



E1.8. PÄRNU LINNAELANIK ON AKTIIVNE 
JA KODANIKUÜHISKONDA TOETAV

1) Kodanikeühendused on kaasatud Pärnu linna juhtimisse.

2) Avalikke teenuseid delegeeritakse kolmandale sektorile.

3) Toimub vabatahtliku tegevuse arendamine ja vabatahtlike 
kaasamine linna oluliste sündmuste elluviimisel.

4) Toetatakse linnaosakeskuste tegevuste laiendamist ja 
kogukonnale vajalike teenuste arendamist.

5) Toimub kodanikuühiskonna toel elukestva õppe 
arendamine linnaruumis. 

6) Kodanikeühendused on kaardistatud ning nendega toimub 
pidev kahepoolne regulaarne infovahetus.



ARENGUSUUND - E 2 - ÕPIME PÄRNUS

Pärnu on teadmiste, oskuste ning loovuse linn. 

Pärnu linn on kvaliteetne ning mitmekesine õppekeskus.



E.2.1. PÄRNU ON KAASAEGSE 
ÕPPEKESKKONNAGA LINN MITMEKESISEKS, 
KVALITEETSEKS NING ELUKESTVAKS ÕPPEKS. 

1) Õppekeskkond haridusasutuses on turvaline, tervislik ja 
kaasaegsetele nõuetele vastav. 

2) Erinevate lasteaedade, koolitüüpide, õppekavade ning 
tugisüsteemide olemasolu aitab toetada mitmekesist ning 
kvaliteetset õpet.

3) Pärnu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head 
pedagoogid, tippteadlased ning õppejõud (toimub 
süsteemne koolitamine rahvusvahelises koostöös, soodsate 
tingimuste loomine enesearenduseks ja mobiilsuseks, 
pedagoogide tunnustamine ja teadlaste kaasamine avaliku 
ning erasektori arendamisse).

4) Täiskasvanute õpivõimalused üld-, kutse- ja kõrghariduses 
on laienenud. Erinevaid haridusasutusi hõlmav elukestev 
õpe, sh täiendus- ja ümberõpe on saanud täiskasvanute seas 
tavapäraseks ning seda kasutatakse aktiivselt. 

5) Pärnu linnaruumi ning keskkonda kasutatakse 
õpikeskkonnana, tehakse koostööd linna erinevate 
kultuuriasutuste ja ettevõtetega.



E.2.2. PÄRNUS ON LINNAELANIKELE KÄTTESAADAV, KVALITEETNE, 
LAPSE JA NOORE TASAKAALUSTATUD ARENGUT TOETAV, 
KAASAEGSE ÕPPEKORRALDUSE JA MITMEKESISTE 
VALIKUVÕIMALUSTEGA HARIDUSASUTUSTE VÕRK.

1) Rakendunud on isiksusekesksust, loovust ja ettevõtlikkust toetavad, õppija eripära ja õppija-õpetaja koostööd soosivad 
õppekavad ning õpitulemuste hindamissüsteemid. Laialdaselt on kasutuses uued haridustehnoloogiad. 

2) Formaalne ja mitteformaalne õpe on lõimunud ning see toimib õppekavade vastastikusel tunnustamise, õppijate nõustamise, 
karjääriplaneerimise ning koostöövõrgustike kaudu. Pärnus on laienenud erialaspetsiifilise võõrkeele õppimise võimalused.  

3) Keskhariduse omandamiseks on välja kujundatud optimaalne  
paindliku ja kaasaegse õppekorraldusega mitmekesiste 
valikuvõimalustega koolivõrk. Gümnaasiumi uue õppekava 
rakendamisel on üldosa elluviimine võetud erilise tähelepanu alla 
ning arvestatud Pärnu piirkonna spetsiifika ja hariduses olevate 
trendidega. Põhikooli lõpetamise järgselt väärtustatakse 
üldkeskhariduse kõrval võrdselt kutseharidust. Tehnika (inseneri), 
turismimajanduse ning ettevõtluse süvendatud õppe võimalused on 
kutse- ja üldhariduses laienenud.

4) Õppekavades on keskkonnaharidusel senisest suurem osakaal. 
Teadvustatakse säästlikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi.



…

5) Pärnu haridusasutused toimivad õppivate 
organisatsioonidena.

6) Infokeskkond (sh kodulehekülg) on pidevalt uuenev. 
Pärnu hariduselu on kuvatud Eestis ja väljaspool.

7) Jätkatakse rahvusvahelist koostööd ja otsitakse 
võimalusi ühistegevusteks sõpruslinnadega. Võimalusel 
arendatakse vastastikuseid praktikavõimalusi 
eelisarendatavates majandussektorites.

8) Hariduskorralduse oluliseks sisuks, õppeaineid ning 
tegevusi ühendavaks ja kandvaks teemaks on õpilaste 
väärtuskasvatus

9) Pärnu erahariduse arengut toetatakse sihipäraselt (sh  
alternatiivpedagoogikal põhineva hariduse andmist), 
rikastades sellega Pärnu hariduspilti ja võimaldades 
peredel valida erinevate pedagoogikasuundade vahel

10) Kooli sotsiaaltöö arendamine viisil ja mahus, mis 
olulisel määral kasvatab laste turvalisust



E.2.3. PÄRNU KUTSE- JA KÕRGKOOLIDES ÕPETATAVAD ERIALAD 
VASTAVAD TÖÖTURU JA KOHALIKELE VAJADUSTELE NING ANNAVAD 
TUGEVA PANUSE REGIONAALSET MAJANDUST TOETAVA 
INNOVATSIOONISÜSTEEMI ARENDAMISSE.

1) Kutse- ja kõrgkoolides 
on mitmekesistunud 
tehnika- ja 
tehnoloogiaalane haridus.



E.2.4. PÄRNUS ON MITMEKESINE HUVIHARIDUS, HUVITEGEVUS JA 
NOORSOOTÖÖ. PÄRNU ON TUNTUD KOHT TÖÖALASEKS JA 
VABAHARIDUSLIKUKS ENESETÄIENDAMISEKS.

1) Noortele suunatud huvihariduses, huvitegevuses 
ja muudes noorsootöö valdkondades on tagatud 
ja arendatud erinevad valikuvõimalused. 
Arendatud on noorte pärimuskultuuri.

2) Huvikoolide ja huvitegevust pakkuvate 
institutsioonide tegevus on korrastatud ja 
arendatud.

3) Mitteformaalses õppes õppijatele on leitud 
väljundeid (esinemis- ja esitluspaigad, projektid 
jms).

4) Huviharidust ja huvitegevust väärtustatakse 
kutsesuunitlustöö ja karjääriplaneerimise osana.

5) Koostöö erinevate institutsioonide vahel pakub 
inimestele tööalaseks ja vabahariduslikuks 
enesetäienduseks erinevaid võimalusi.



E.2.5. PÄRNUS ON HEAD VÕIMALUSED KULTUURIALASEKS 
PROFESSIONAALSEKS ENESETÄIENDAMISEKS NII EESTI KUI 
RAHVUSVAHELISEL TASANDIL.

1) Arendatakse erinevate kunsti-, muusika-, 
teatri- ja teiste kursuste ning meistriklasside
korraldamist Pärnus.

2) Pärnu kultuuriinimesed võtavad osa Pärnu 
linnas toimuvatest, üleriigilistest ja 
rahvusvahelistest täienduskursustest (Arbo
Valdma pianistide suvekool, erinevad 
rahvakultuurialased koolitused, 
kunstisümpoosium B3, 
jääskupltuurisümpoosium, NEATA 
teatrikursus jt).



E.2.6. PÄRNUS ON RAHVUSVAHELISELT 
TUNNUSTATUD KÕRGE 
SPORDIMEISTERLIKKUSE TASE.

1) Pärnus on rahvusvahelistele nõuetele vastav 
staadion, sisehall ja ujula.

2) Arendatakse välja kaasaegsed ning 
spetsiaalsihitusega spordibaasid 
(sõudebaasid, jahtklubi, vibustaadion), mis 
võimaldavad harjutada ja võistelda kõrgete 
sportlike eesmärkide nimel.

3) Treenerite tasustamine lähtub tulemuslikkuse 
mõõdikust - õpilaste sportlik tase.

4) Pärnus korraldatakse regulaarselt kõikidel 
edukatel spordialadel riigi meistrivõistlusi 
ning regionaalseid rahvusvahelisi võistlusi. 



ARENGUSUUND - E 3 - TÖÖTAME PÄRNUS 

Pärnu on ettevõtlik linn.

Pärnust on kujunenud rahvusvaheliselt tuntud ja avatud 
piirkond atraktiivse investeerimis- ja 
ettevõtluskeskkonnaga linnaks.

Pärnu on fookuse seadnud kindlatele valdkondadele, 
milles on tugevusi ning kus on kasvuruumi



E.3.1. PÄRNU ON PARIMA 
INVESTEERIMISKESKKONNAGA LINN EESTIS.

1) Kaasaegse tehnilise taristu, efektiivsete logistiliste 
lahenduste ja keskkonnasäästlike võimaluste 
väljatöötamine ning arendamine. 

2) Soodussüsteemide väljatöötamine ja 
rakendamine uutele investoritele ja alustavatele 
ning tegutsevatele ettevõtjatele (sh toetused).

3) Pärnu ettevõtluskeskkonna arendamine 
(ettevõtjate tunnustamine, koolituste ja seminaride 
korraldamine, efektiivne ja teadlik 
ettevõtluskeskkonna turundamine). 

4) Investeerimiskeskkonna turundamine ja ekspordi 
soodustamine (ärivisiitide organiseerimine). 



E.3.2. PÄRNUS ON KÕRGET LISANDVÄÄRTUST LOOVAD, 
EKSPORDIPOTENTSIAALI SUURENDAVAD JA ELANIKE 
RAHULOLU TAGAVAD, KESKMISEST KÕRGEMA 
SISSETULEKUGA TÖÖKOHAD.

1) Pärnus toimub majandusarengule suunatud era-, haridus- ja avaliku 
sektori koostöö väljaarendamine (üldplaneeringu ning arengukavade 
koostamisse kaasamine, turismiteadmiste ja ettevõtlikkuse arendamine 
Pärnu üldhariduskoolides, kutsekoolides, ülikoolides ning Pärnu elanikkonna 
seas). 

2) Pärnu oskusteabe koostöövõrgustiku jätkusuutlikkuse tagamine. 

3) Sektoriüleste klastrite väljaarendamise toetamine (puidu-, metalli-, 
puhkemajanduse-, infotehnoloogia- ja loomemajanduse valdkonnas). 

4) Innovatsiooni- ja IKT-teadlikkuse suurendamine (toote ja tehnoloogia 
arengu toetamine).

5) Tagada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse, ravi- ja 
sotsiaalteenuste ning tehnoloogiaettevõtete areng Pärnus. 

Vecta Design OÜ (Pärnumaa parima ettevõtja 2015) 
tootenäidis – ettevõtte Transferwise kontori lagi  



ARENGUSUUND - E 4 - PUHKAME PÄRNUS 

Pärnu on Läänemere-äärne atraktiivne puhkuse linn



E.4.1. PÄRNU ON AASTARINGSELT TOIMIV RAHVUSVAHELISELT TUNNUSTATUD, 
ERIPÄRANE, MITMEKÜLGSET JA KVALITEETSET TURISMITEENUST PAKKUV 
ELAMUSKUURORT LÄÄNEMERE ÄÄRES 
(PÄRNUS ON OSALUSELAMUS; KULTUURIELAMUS; LOODUS- JA MILJÖÖELAMUS 
NING MAITSEELAMUS).

1) Toimub eristuval kontseptsioonil ning väärtustel 
põhinev aastaringse atraktiivse elamuskuurordi 
arendamine kolmele põlvkonnale.

2) Toimub aastaringset elamuskogemust pakkuvate 
külastusobjektide ja teenuste arendamine 
(Talispordikeskuse välja arendamine, Pärnu kino, 20.-
30ndate stiilis elu- ja puhkerajoon, Pärnumaa 
Keskkonnahariduskeskus, Mudaravila jt objektid).

3) Pärnu väärtuslik ajalugu on vääriliselt eksponeeritud 
(kuurordiajaloo ekspositsioon, Pärnu Eesti Vabariigi 
sünnilinn jne). 

4) Tunnustatakse ja arendatakse turismitoodete ja 
teeninduskultuuri kvaliteeti (koolitused, 
tunnustussüsteemid). 

5) On koostatud linnasisesed jalatuskäigumarsruudid
ning täiustatud ja korrastatud on viitade süsteemi.

6) Toimub tõhus ja koordineeritud ühisturundus ja 
mainekujundus.



E.4.2. PÄRNU ON LÄÄNEMERE-ÄÄRNE 
ARVESTATAVA TÄHTSUSEGA 
KULTUURIKESKUS.

1) Toimub olemasoleva kultuuritaristu parendamine ning 
uue rajamine.

2) Toimub kultuurialase koostöö arendamine 
sõpruslinnadega ja UBC kultuurikomisjoni töös osalemine.

3) Pärnus toimub erinevate huvigruppide ootustele 
vastavate ja jätkusuutlike kultuuriürituste arendamine. 

4) Toimub Eesti ja Pärnu kultuuritraditsioonide
tutvustamine, koostöö kirjutava ajakirjanduse ja ERR-ga, 
sõprus- ja partnerlinnadega (Pärnu folkloorirühm Palanga 
festivalil, Siauliai, Jelgava ja Pärnu ühine kunstiprojekt B3, 
osalemine Eesti kultuurilinnade võrgustikus, Pärnus 
toimuvad rahvusvahelised festivalid).

5) Kultuurikorraldajate koostöö turismiasjalistega toimib 
tulemuslikult (ühised ümarlauad, turismispetsialistide 
kuulumine linna kultuuri ekspertkomisjoni, Pärnu 
kultuurisuve reklaamipäev Tallinnas).




