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Põhiteema 3 

Tervislik linnakeskkond ja selle kujundamine 

Tervislik linna planeerimine 

Algatatud linna üldplaneeringu koostamine. Sellega kaasnevalt on koostatud 

Keskkonnamõju Strateegilise Hindamise programm 2010-2012, mis hõlmab: 

* looduskeskkonda, 

* tehiskeskkonda - infrastruktuur (sh kanalisatsioon ja joogivee varustus), 

* maakasutus, 

* liikluskorraldus (sh kergliiklus, linna läbivad maanteed ja ühistransport), 

* elamu- ja tööstusalade vastastikune mõju, 

* müra, 

* õhusaaste, 

* jäätmemajandus 

* sotsiaal-majanduslik keskkond -hooajalisus ja erinevad sotsiaalsed grupid; 

* puhke-ja virgestusalad (sh juurdepääsud) 

* funktsioonide paiknemine linnaruumis; 

* inimese heaolu ja tervis (müra, õhusaaste, turvalisus, lõhn); 

* mõju inimese toimetulekule (sh tööhõivele); 

* mõju KOV jätkusuutlikkusele. 

  

Tervislik elupiirkond ja eluase 

* Rekonstrueeritud on Rannapark koos laste mänguväljakute, minigolfi, jalutusteedega; 

* Vallikääru puhkeala koos vabaõhulavaga kultuurielu elavdamiseks ja tervisespordi 

harrastamiseks. 

* Ühistranspodi liinide ümberkujundamine puhkealadele ligipääsetavuse parandamiseks 

mistahes linna elurajoonist – 2013. 

  

Elanikkonnasõbralik transport 

Erivajadustega (liikumispuudega) inimestele on linnavalitsuse poolt tagatud 

soodushinnaga transporditeenus, puuetega lastele tasuta transport erivajadustega laste 

koolidesse. Pärnu Toimetulekukoolil on 14 istmekohaga buss õpilaste transportimiseks 

kooli ja kodu vahel 5 nädalapäeval ja koolivaheaegadel. 

  

Koostatud on Pärnu Linna Invapoliitika plaan aastani 2015. 

  

Pärnu Linna Transpordi Arengukava 2008-2015 eesmärk toimiva säästva transpordi 

võrgustiku planeerimine. Valmistatud ette projekt QUEST säästva transpordi ja 

jalgrattateede arendamiseks. Planeeritud paigaldada reguleeritud ristmikele helisignaaliga 

foorid- nägemispuudega inimestele. 

  



Kliima muutus ja kriisiolukord 

Pärnu probleemiks on üleujutused – koostatud Üleujutuste Kriisiprogramm. 

  

Säästlikkus ja turvalisus 

Linnal on eakatele hooldekodu ja päevakeskus, koduõendus-hooldusteenus, hooldusravi 

haigla, erivajadustega inimestele rehabilitatsioonikeskus, lastekodu, pereabikeskus, 

varjupaik, supiköök, noortekeskus. 

  

Müra ja keskkonna saastatus 

Tubakaseadus on rakendatud alates 2005. a. Seadusest tulenevalt on keelatud 

suitsetamine kõikides avalikes kohtades sh toitlustusasutustes, kõikidel töökohtadel ja alla 

18 aastastel isikutel. Keelatud on ka tubakatoodete müük koolide ja lasteasutuste 

piirkonnas. 

  

Pärnus on 12 asutust tervist edendavate töökohtadega. Linna õhusaaste ei ole olnud 

probleemiks, kuna suure osa linna territooriumist moodustavad rohealad. Pärnu linna 

parkide ja haljasalade pindala kokku on 6,5 km2. Lisaks ümbritsevad linna Niidu, Raeküla 

ja Reiu metsad ning Rääma raba. Ökoloogilise tasakaalu püsimiseks on Pärnus 

looduskaitse alla võetud 8 parki. Peale selle on linnas 196 ha looduskaitsealust metsa. 

  

Müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus – üldiselt probleeme nendega ei ole. 

Müra ja vibratsiooni esineb peamiselt ajutiselt suurte ehitusobjektide läheduses. 

  

Tervisliku linnakeskkonna kujundamine 

* Avalike puhkealade planeerimine ja taastamine (ajalooline Vallikraav, Rannapark). 

* Pärnu jõe vasakkalda kallasraja välja ehitamine, et koos paremkalda kallasrajaga tekiks 

terviklik tervisespordi kompleks 2010-2012. 

* Planeeritud kesklinna peatänava elavdamine ja atraktiivsemaks kujundamine, kuna 

kaubandustegevus on sealt lahkunud kaubanduskeskustesse 2010–2015. 

* Vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine 2010-2012, linnaelanikele kvaliteetse 

veevarustuse tagamine. 

  

Loov ja elamisväärne linn 

* Vallikääru puhkeala ehituse (2010) eesmärk – linnaajaloo teadvustamine ja 

taaselustamine läbi avaliku ruumi kujunduse, vabaõhu kontserdid ja reaalselt tegutsev 

sepikoda. 

* Kesklinna detailplaneering, millega kavandatakse uusi väljakuid ja planeeritakse avalikku 

ruumi 2010-2015. Vanalinnas on asunud tegutsema käsitööliste gild, kes korraldavad 

taluturgu ja õpitoad linnaelanikele käsitööga tegelemiseks. 

* Erivajadustega inimeste päevakeskus, igapäevaelu toimetuleku õpetus, toetatud elamine. 

* Reiu-Raeküla tervisespordi keskuse rajamine koostöös linna lähivaldadega 2011-2013. 
  

 


