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1. Sissejuhatus 

Ümbritsev keskkond mõjutab selle elanikke nii füüsiliselt kui vaimselt, seejuures omab 

linnakeskkond oma intensiivsusega inimeste igapäevaelule ja heaolule tugevamat mõju kui 

maakeskkond. Inimest kõnetab linnalise elukohavaliku eelistamisel eelkõige elukeskkonna 

kasutajasõbralikkus ning erinevate eluks vajalike teenuste kättesaadavus tulenevalt east ja 

vajadustest. Viimaste aastakümnete linnade arenguid iseloomustab teadmuspõhine suund, kus 

oluline on targa tööjõu ja investeeringute ligimeelitamine ning teadmistepõhiste töökohtade 

loomine, tagades linnade majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. Sellest tulenevalt on 

linnade arendamine muutunud aina keerukamaks ja komplekssemaks, kus peab parandama 

linnaruumi funktsionaalsust ning silmas pidama elanikkonna erinevaid kasutusvajadusi. 

Üldiselt iseloomustab maailma linnade arenguid pidev rahvastikuarvu kasv. Eestis tõmbab 

suurema osa rahvastikust endale Tallinn, vähemal määral ka Tartu, kuid teised Eesti linnad 

pigem kaotavad oma rahvaarvu. Peale haldusreformi 2017. aastal suurenesid osad Eesti 

omavalitsused küll territoriaalselt, kuid rahvastiku paiknemist iseloomustab haja-asustus. Pärnu 

linn suurenes tänu haldusreformile 25 korda ning elanike arv kasvas 27%, elanike tihedus 

ruutmeetril on 60,21 in/km2. Selleks, et Pärnu linn suudaks meelitada uusi elanikke, peab 

linnaruum vastama elanike ootustele ja täitma erinevaid kasutusvajadusi. 

 

Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada Pärnu linna vähemalt 15-aastaste elanike hulgas rahulolu 

oma kodukohaga.  

Sellest tulenevalt otsis küsitlus vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 

• Millisena hindab Pärnu elanik oma kodukohta? 

• Kuidas mõjutavad elanike rahulolu oma kodukohaga sotsiaaldemograafilised näitajad? 

Ülevaade kirjandusest  

Eesti linnade arengut on tagant tõuganud Nõukogude perioodil kestnud linnastumine, mille 

tulemusel elas perioodi lõpus 71% Eesti elanikest linnades. Selline kiire linnastumine oli 

tingitud suuresti industrialiseerimisest, mis tekitas uusi töökohti linnades ja poliitilistest 

kaalutlustest, mis tähendas suurt immigrantide sissevoolu Venemaalt1. Tänapäeval on 

tööstuslinnu hakanud asendama teadmistepõhine linn, kus pöörataks üha enam tähelepanu mitte 

ainult taristule, vaid ka linnaruumi kui eluruumi kvaliteedile ning sellega kaasnevatele 

sotsiaalsetele aspektidele. Tänapäeva inimese elukohavalikut linnades mõjutavad paljud 

olulised tegurid, millest tähtsaimaks on linnakeskkonna kvaliteet2. See on üks määravamaid 

komponente, mis meelitab ligi ja hoiab kõrgharitud linnaelanike. Andekaid inimesi ei huvita 

pelgalt sissetulek, vaid hulk teisi kohapõhised karakteristikuid, mis loovad elukvaliteedi3. Kuna 

                                                           
1 Veskemaa, H. (2012). Uurimustele toetuv linnapoliitika Eestis: linnauurimused ja arendamine Eesti suurimates 
linnades, Tartu Ülikool, Riigiteaduste Instituut 
2 Hogan, M.J., Leyden, K.M., Conway, R., Goldberg, A. Walsh, D.,McKenna-Plumley, P.E. (2016). Happiness and 
health across the lifespan in five major cities: The impact of place and government performance. Social Science 
& Medicine 162. 
3 van Winden,W., van den Berg, L., Pol, P. (2007). European Cities in the Knowledge Economy: 
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enamus Eesti linnu iseloomustab rahvastiku arvu pidev vähenemine, on vaja mõelda, mis uusi 

elanikke linna juurde tõmbaks, tagamaks linnade majanduslikku jätkusuutlikkust. Pole sugugi 

imestamisväärt tõik, et linnade ja ettevõtete juhid seisavad hea selle eest, et luua erinevaid 

võimalusi noorte kõrgelt haritud uute elanike ligimeelitamiseks. See on saavutatav, kui luuakse 

parem elukeskkond, mis kätkeb endas kvaliteetset linnaruumi, kus pääseb lihtsalt ligi 

kohvikutele, rohealadele, transpordile, spordi- ja kultuuriasutustele ning ööelule. Pingutusi 

kõrgharitud elanike ligimeelitamiseks saadab edu siis, kui saadakse teada ja arvestatakse nende 

eelistustega linnakeskkonna kohta3. 

2. Metoodikast 

Valim moodustati kihtvalimina, kus valiku aluseks oli elukoht linnaosa täpsusega. Teades 

elanike arvu linnaosades, oli võimalik juhusliku valiku teel valida igast kihist, representatiivsust 

silmas pidades, kindel arv küsitletavaid. Selliselt saadi valim, mis esindab kogu linna 

populatsiooni. Selleks, et saada linnaosade suhtes proportsionaalne vastajate hulk sõltuvalt 

linnaosade elanike arvust, arvutati valim vastavalt allpool olevale valemile: 

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑐2

𝑠𝑠 = ___________________

1 +
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑐2 𝑁     

 

 

Joonis 1. Valimi arvutamise valem. Allikas: Sample size calculator, Survey Monkey 

Valemis tähistas z = z-skoor (95% usaldusnivoo puhul 1,96), p = levimus ja c = valimiviga. 

Valimi arvutamisel on lähtutud 95%-lisest usaldusnivoost ning 4%-lisest valimiveast ja 5% 

levimusest. Lisaks kasutati ebatõenäosuslikku valimit kvootvalimi näol. Neid kahte valimivõttu 

kombineerides jõuti soovitud valimini. 

Andmeid koguti perioodil 29. aprill – 10. juuni 2019. Vastajatel oli võimalik küsitlusele vastata 

ainult elektroonselt (eraldi programmeeritud veebiplatvormil, mille programmeeris ja 

käigushoidmise tagas Mapita OY Soomest), kuna ankeet sisaldas interaktiivseid 

kaardiküsimusi, kus vastajad said markeerida kaardil vastuse ning vastata lisaküsimustele. 

Ankeet sisaldas kokku 131 küsimust, millest väiteid oli 82 ning kaardiküsimusi oli 8. Ankeet 

oli jaotud 13 erinevaks linna arengu valdkonnaks: kergliiklusteed, ühistransport, 

liikluskorraldus ja parkimine, avalik ruum, looduskeskkond, eluase, vaba aeg ja puhkamine, 

avalikud teenused, töötamine, sotsiaalsed suhted ja kuuluvustunne, turvalisus, heakord ning 

kaasamine. Lisaks said vastajad lisada teema kohta käivad omapoolseid kommentaare.  

Väiteid hinnati kümnepallisel reitingskaalal, kus 1 tähistas „ei ole üldse rahul“ või „ei nõustu 

üldse“ ning 10 tähistas „väga rahul“ või „nõustun täielikult“. Väidete loomisel võeti arvesse 

piirkondlikku erinevust ning väited koostati nii, et need sobituksid nii osavaldade kui 

keskuslinna vastajatele. 

                                                           
Towards a Typology, Urban Studies, Vol. 44, No. 3, 525– 549, March 2007 
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Kirjeldava statistika osas analüüsiti kokku 2 543 indiviidi andmed ning andmelünkade tõttu 

võeti arvesse igale küsimusele ja väitele omapoolse hinnangu andnud vastanute arvud, mis 

küsimuste kaupa varieerusid. Valdkondade analüüsimisel lähtuvalt sotsiaaldemograafilistest 

tunnustest koondati esmalt sarnase funktsiooniga väited liittunnuseks, mis aitavad saada 

paremat ja kompaktsemat ülevaadet. Siin väheneb aga üksikute vastuste kaal, nähtavaks 

muutub vastaja vastamise üldine tendents. Enne liittunnuse loomist vaadeldi graafiliselt ja 

matemaatiliselt, kas liidetavad üksiktunnused on ühesuunalised, ehk kas väljendavad sarnast 

dünaamikat (tunnuste väärtused suurenevad samapalju ja samas suunas). Lisaks liittunnuste 

loomisele, kodeeriti ümber vanusegrupid vastavalt lähteülesandes püstitatud vanuserühmadele, 

koondades kolme vanuserühma: kuni 29-aastased, 30-64 aastased ja vanemad kui 65-aastased. 

Lisaks korrastati ja kodeeriti ümber haridustase ja majanduslik aktiivsus, mille eesmärgiks on 

anda kompaktsem ja selgem ülevaade vastajate hinnangutest lähtuvalt sotsiaaldemograafilistest 

tunnustest. 

Lahtistele küsimustele teostati kvalitatiivne sisuanalüüs temaatilise analüüsi läbi, kus iga vastus 

kategoriseeriti vastavalt arvamuses väljendatud aspektile või tunnusele. Mõni vastus võis 

sisaldada mitmeid erinevaid tunnuseid ning mõned vastused, mis sisaldasid tähti, punkte või 

üksikuid sõnu, eemaldati analüüsist.  

Andmed analüüsiti SPSS-s, joonised ja tabelid teostati MS Excelis. Joonistel on visuaalse info 

jaoks suurema ruumi jätmiseks väidete tekste lühendatud. Täpsem ülevaade väidetest on antud 

lisas 2. 

3. Tulemused 

3.1. Taustaandmed 

Vastanute tausta kohta oli küsimustikus kaheksa küsimust, mille tulemused tuuakse välja 

käesolevas peatükis. Sugudevaheline tasakaal on naiste poole kaldu (tabel 1), meeste 

osakaaluks on viiendik (20,5%) ning neid osales piisavalt, et meeste kohta tulemusi esitleda. 

Naisi osales küsitluses veidi enam kui kolm neljandikku (77,2%). Pärnu linnas elab vähemalt 

15-aastaseid mehi 01.01.2018 seisuga 45% ja vähemalt 15-aastaseid naisi 55%4.  

Vastanute keskmiseks vanuseks on 42 eluaastat, kõige enam on esindatud vastanute seas 30-64 

aastane vastaja (71%). Pärnu linna vanuselises jaotuses on selle vanuserühma elanikke 55%. 

Kuni 29-aastaseid oli vastanute seas 21,2% ning Pärnu linnavalitsuse andmetele tuginedes on 

vanuselises jaotuses selles vanuserühmas kokku 18%. Mõnevõrra vähem esindab küsitluses 

65+ vanuses inimesi, keda Pärnu linna vanuselises jaotuses on 26% ning küsitlusele vastas 

7,8%, kuid neid on piisavalt, et nende põhjal järeldusi teha (tabel 1). 

Tabel 1. Vastajate vanuseline ja sooline jaotus, % 

Sugu 
Vanuserühmad aastates 

KOKKU 
kuni 29 30 kuni 64 vanem kui 65 

naine 16,6% 54,4% 6,2% 77,2% 

mees 4,4% 14,9% 1,2% 20,5% 

                                                           
4 Pärnu Linnavalitsuse rahvastiku andmed 
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ei soovi vastata 0,2% 1,7% 0,4% 2,3% 

KOKKU 
n=276 n=925 n=102 n=1 303 

21,2% 71,0% 7,8% 100,0% 

Tuginedes Statistikaameti näitajatele ja lähteülesandes arvestatud vanusegruppe, on Pärnu 

linnas seisuga 01.01.2018 vähemalt 15-aastaste elanike haridustase proportsionaalne jaotus 

järgnev: põhiharidusega 21%, keskharidusega või kutseharidusega elanikke 48% ja 

kõrgharidusega 29%5. Vastanutest määratles veidi enam kui kolmandik (33,5%) oma 

hariduseks kõrghariduse ning kõige vähem on esindatud põhiharidusega vastaja (7,2%). 

Tabel 2. Vastajate vanuseline ja haridustasemeline jaotus, %  

Haridustase 
Vanuserühmad aastates 

KOKKU 
kuni 29 30 kuni 64 vanem kui 65 

kõrgharidus 4,8% 27,0% 1,6% 33,5% 

keskharidus 6,4% 15,3% 2,1% 23,7% 

kraad 1,2% 15,7% 2,8% 19,6% 

kutseharidus 3,9% 10,9% 1,2% 16,0% 

põhiharidus 4,9% 2,1% 0,2% 7,2% 

KOKKU 
n=276 n=925 n=102 n=1 303 

21,2% 71,0% 7,8% 100,0% 

Osalemisaktiivsus linnaosade kaupa vastab laias laastus Pärnu linnaosade elanikkonna 

proportsioonile. Suurema aktiivsusega osales ankeetküsitluses Rääma linnaosa 15,4%-ga, 

väikseima osalusega oli Tammiste, mis on üsna ootuspärane, kuna seal elab Pärnu linnast kokku 

0,4% elanikkonnast. 

Tabel 3. Osalus linnaosade/osavaldade kaupa vanuserühmades, % ning vähemalt 15 aastaste 

elanike jaotus % 

Elukoht 
Elanike 

jaotus % 

Vanuserühmad aastates 
KOKKU 

kuni 29 30 kuni 64 vanem kui 65 

Rääma 17,6% 4,0% 10,2% 1,2% 15,4% 

Audru osavald 11,6% 2,1% 8,9% 0,3% 11,3% 

Mai 14,9% 3,3% 6,7% 0,8% 10,7% 

Ülejõe 13,2% 2,7% 6,7% 0,9% 10,2% 

Eeslinn 13,7% 1,9% 7,0% 0,9% 9,9% 

Tõstamaa osavald 2,7% 1,0% 7,7% 0,8% 9,5% 

Kesklinn 3,0% 1,5% 5,4% 0,4% 7,2% 

Paikuse osavald 7,5% 1,2% 5,3% 0,5% 7,0% 

Raeküla 7,6% 1,2% 4,0% 1,1% 6,3% 

Rannarajoon 4,3% 0,5% 4,0% 0,5% 5,1% 

Vana-Pärnu 3,4% 0,9% 2,7% 0,3% 4,0% 

Tammiste 0,4% 0,6% 2,8% 0,1% 3,5% 

KOKKU 
100% 21,0% 71,3% 7,7% 100,0% 

41 259 n=271 n=919 n=99 n=1 289 

                                                           
5 Statistikaamet RV0232U 

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0232U
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On teada, et inimesed hindavad oma majanduslikku hakkamasaamist subjektiivselt ning 

indiviidi subjektiivne hinnang enese heaolule sõltub pigem sellest, kuidas ta hindab oma heaolu 

teiste ühiskonnaliikmete heaoluga võrreldes kui sellest, milline on tema objektiivne seisund6. 

Statistikaameti andmetele tuginedes oli Pärnu palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 2018. aastal 

13% väiksem Eesti keskmisest7. Pärnu linna elanik hindab oma majanduslikku hakkamasaamist 

küllalt heaks, vastanutest üle 60,2% saab oma leibkonnas sissetulekute põhjal hakkama. Veidi 

üle viiendiku vastanutest leidis oma leibkonna sissetulekute juures, et nad elavad mugavalt 

(tabel 4), raske on hakkama saada 14,9% küsitletutest ning 2,9% hindas leibkonna 

hakkamasaamist väga raskeks.  

Tabel 4. Leibkonna sissetulekute tase ja vanuseline jaotus, % 

Leibkonna sissetulekute tase 
Vanuserühmad aastates 

KOKKU 
kuni 29 30 kuni 64 vanem kui 65 

saan/saame hakkama 13,2% 43,0% 4,0% 60,2% 

elan/elame mugavalt 4,7% 16,1% 1,2% 22,0% 

raske on hakkama saada 2,9% 10,1% 2,0% 14,9% 

väga raske on hakkama saada 0,4% 2,0% 0,5% 2,9% 

KOKKU 
21,2% 71,1% 7,7% 100,0% 

n=274 n=919 n=99 n=1 292 

Kõige enam on esindatud vastanute seas töötavaid inimesi (66,2%). Teised majandusliku 

aktiivsuse põhjal jaotud grupid on esindatud alla 10% osalusega (tabel 5). 

Tabel 5. Majanduslik aktiivsus vanuselises jaotuses % 

Majanduslik aktiivsus 
Vanuserühmad aastates 

KOKKU 
kuni 29 30 kuni 64 vanem kui 65 

töötan 10,6% 54,0% 1,7% 66,2% 

endale tööandja 0,7% 8,5% 0,2% 9,4% 

pensionär 0,1% 1,2% 5,2% 6,5% 

õpin 5,5% 0,4% 
 

5,9% 

kodune 1,0% 3,1% 
 

4,1% 

lapsehoolduspuhkusel 1,5% 1,7% 
 

3,2% 

töötan ja õpin 1,6% 0,8% 
 

2,5% 

töötu 0,2% 1,0% 
 

1,2% 

töötav pensionär 
 

0,2% 0,7% 0,9% 

KOKKU 
21,2% 71,0% 7,8% 100,0% 

n=276 n=925 n=102 n=1 303 

Küsisime linlaste peamise igapäevase liikumise kohta teada saamaks, kuhu Pärnu linna elanik 

oma igapäevatoimetusi tehes liikleb. Selgus, et Pärnu keskuslinn (linn endistes piirides) on nii 

linnaelanikule kui osavaldade elanikule kõige tihedam sihtkoht, kus aetakse oma igapäeva asju, 

käiakse tööl ja poes ning viiakse lapsi kooli (82% kõigist tegevustest). Vaba aega veedetakse 

Pärnu keskuslinna kõrval ka vähemal määral ka mujal Eestis (5% kõigist nimetatud 

                                                           
6 A.Kaasa. (2004). Majandusliku ebavõrdsuse mõjurid Eestis regionaalsel tasandil  
7 Statistikaamet sissetulekute andmed 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/09Sissetulek/09Sissetulek.asp
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tegevustest). Siiski on vastajate peamine liikumine suunatud oma elu- ja töökoha järgselt, 

kaasates teisi igapäeva tegevusi ning tõmbekeskuseks on siin Pärnu keskuslinn (joonis 2). 

 
Joonis 2. Liikumine osavaldade ja keskuslinna suunas, jaotus arvudena 

Üldise rahulolu osas oma elukohaga selgus, et linnaosade/osavaldade lõikes olid enim oma 

elukohaga rahul Rannarajooni vastajad, mõnevõrra vähem olid rahul Audru osavalla vastajad, 

kelle keskmiseks skooriks oli 7,5 (tabel 6), mis on kahtlemata positiivne tulemus.  

Tabel 6. Üldine rahulolu oma elukohaga, n=2 517 

Elukoht Kui rahul olete oma elukohaga? 

Rannarajoon 8,5 

Paikuse osavald 8,2 

Raeküla 8,2 

Kesklinn 8,1 

Eeslinn 8,1 

Tammiste 8,0 

Ülejõe 7,8 

Tõstamaa osavald 7,8 

Vana-Pärnu 7,7 

Mai 7,7 

Rääma 7,6 

Audru osavald 7,5 

Küsimusele, kas plaanite oma kodukohta vahetada, vastas eitavalt 58% ning jaatavalt 20% 

vastanuist (n=2 513). Oma tulevaste plaanide osas elukohavahetusest olid ebakindlad 23% 

vastanutest. 
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3.2. Kergliiklusteed 

Kergliiklusteede plokis said vastajaid hinnata kaheksat esitatud väidet. Oma kodukoha 

kergliiklusteedega on enam rahul Mai vastajad (keskmine 8,1 hindepunkti), järgneb 

Rannarajooni vastajate hinnang (keskmine 7,8 hindepunkti). Tõstamaa osavalla vastajate 

keskmine on 3,7 hindepunkti ja Audru osavalla vastajad hindasid oma elukoha kergliiklusteede 

üldist rahulolu 5,0 hindepunktiga. Nende kahe osavalla vastajad olid kergliiklusteede kõigi 

järgnevate väidete osas kõige vähema positiivse arvamusega, kõigi hinnangute keskmine 

Audrul 4,2 ja Tõstamaal 3,6. Audrus ja Tõstamaal ei ole väga palju kõiki piirkondi siduvaid 

kergliiklusteid, mistõttu hindasid nende osavaldade vastajad järgnevaid väiteid võrreldes teiste 

piirkondade vastajatega madalamalt. 

Väitega “Minu kodukohas on piisavalt kergliiklusteid, kus ma saan liigelda“ nõustusid 

kõige enam Mai ja Rannarajooni vastajad (mõlemal keskmine 8,4 hindepunkti). Kõige enam 

nõustus väidetega „Minu kodukohas on jalgratturitele ja jalakäijate loodud turvalised ja 

mugavad võimalused liiklemiseks“ samuti Mai vastaja (keskmine 7,8 hindepunkti) ning ka 

järgmise väitega „Minu kodukohas on jalakäijatele ja jalgratturitele head ühendused 

näiteks kooli, parkidesse, poodi ja bussipeatustesse“ nõustus Mai vastaja kõige enam, andes 

keskmiseks hindepunktiks 8,0 (joonis 4). Tõstamaa vastajad ei nõustunud väidetega, mis 

puudutasid kergliiklusteede piisavust ja kergliiklejatele loodud turvalisi ja mugavaid 

võimalusi liikumiseks, andes mõlema väite keskmiseks vastavalt 3,4 ja 4,0 hindepunkti. 

Näiteks kommenteeris üks Tõstamaa vastanu järgmiselt: Hädasti on vaja kergliiklusteed. 

 
Joonis 3. Kergliiklusteede väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Väitega „Minu kodukohas asuvad teed on nii jalakäijatele kui jalgratturite jaoks talvel 

kvaliteetsed ja turvalised“ nõustusid kõige enam Mai vastajad (keskmine 6,0). Väitega „Minu 

kodukohas asuvad teed on nii jalakäijatele kui jalgratturitele jaoks suvel kvaliteetsed ja 

turvalised“ nõustusid kõige enam Mais elavad vastanud (keskmine 7,9 hindepunkti). Väitega 

„Minu kodukohas olevate teede ääres on piisavalt puhkamisvõimalusi“ anti üldiseks 
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keskmiseks 5,2 hindepunkti. Kõige enam nõustus selle väitega Mai ja Rannarajooni vastaja 

(keskmine mõlemal 6,8). Väitele „Jalgratastele on piisavalt parklaid/hoidlaid“ anti üldiseks 

keskmiseks 4,7 hindepunkti. Väitega nõustusid nõustusid enim Mai vastajad (keskmine 6,1), 

olles kõikide kergliiklusteede kohta käivate väidete osas kõige positiivsemalt meelestatud 

(üldine väidete keskmine Mai elanikel 7,4 lisa 1). 

Küsimusele „Kuidas ja kas parandaksid oma kodukoha kergliiklusteede olukorda?“ anti 

kokku 818 vastust. Siin loodi vastuste põhjal valdkondlikud kategooriad (tabel 7) ning vastused 

võisid sisaldada mitmeid erinevaid aspekte, mis kategoriseeriti erinevate kategooriate alla. 

Allpool tuuakse välja peamised leitud kategooriad vastajate lõikes, mis erinevate linnaosade 

elanike arvates vajavad lahendamist.  

Linnaosade kaupa koorus antud kommentaaridest välja kümme kategooriat. Sagedasemini 

mainiti arvamusi, mis kategoriseeriti üldise kategooria „Rohkem kergliiklus- ja kõnniteid“, mis 

moodustas 26,2% vastustest. Teiseks suuremaks kategooriaks osutus „Kvaliteetsemad ja korras 

kergliiklusteede katendid“, mis moodustus vastustest 15%. Millised piirkonnad seda probleemi 

enam tõstatasid, saab vaadata joonisel 4, kus on täpselt kategooriate kujunemise arvud 

linnaositi/osavallati välja toodud. 

Kolmas suurem kategooria, mida vastajad välja tõid, oli kergliiklusteede parem hooldus, seda 

eriti talvel ning see moodustus vastustest 10,4%. Vanemaealisematele kergliiklejate jaoks toodi 

välja vajadust lisada kergliiklus- ja kõnniteede äärde pinke ning üldise korrashoiu jaoks 

prügikaste. Näiteks arvas Ülejõe elanik järgnevalt: Tihedamalt puhkamise kohti, kuna 

piirkonnas on vanu inimesi, kes vajavad tihedamalt puhkamise kohti. 

Varia tähistab siin ja edaspidi kategooriat, mis sisaldab vastanute arvamusi, kus mainiti 

erinevaid aspekte küllalt vähe, et eraldi kategooriat moodustada või sisaldasid erisuguseid 

arvamusi, millele ei saanud kategooriat moodustada. Lisaks on siin kommentaarid, mida ei 

eemaldatud, kuid mis ei kvalifitseeru valdkonna alla. 

Tabel 7. Kuidas ja kas parandaksite oma kodukoha kergliiklusteede olukorda? Jaotus vastustest 

% 
Kategooria arv % 

Rohkem kergliiklus-ja kõnniteid 214 26,2% 

Kvaliteetsemad ja korras teekatendid 123 15,0% 

Parem kergliiklusteede hooldus, ka talvel 85 10,4% 

Pingid/prügikastid teede äärde 67 8,2% 

Jalgratturite ja jalakäijate eraldamine 59 7,2% 

Sujuvamad sõiduteedest üleminekud 57 7,0% 

Piisav/ei muudaks/hea 51 6,2% 

Kergliiklusteede valgustamine 30 3,7% 

Rattaparkalid/hoidlaid 30 3,7% 

Sillal kergliiklus korda 23 2,8% 

Varia 79 9,7% 

KOKKU n=818 100% 
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Linnaositi/osavallati olid elanike tähelepanu erinevate teemade juures erineva raskuskaaluga. 

Osavallad paistsid silma vajadusega rajada uusi kergteid nii jalakäijatele kui jalgratturitele. 

Audru osavalla vastajad mainisid 69-l korral vajadust uute kergliiklusteede järgi. 

Kvaliteetsemat teede katendit nii kergliiklus- kui kõnniteedele soovisid eelkõige Ülejõe 

linnaosa vastajad (30 mainimist). Paremat hooldust mainiti enam Eeslinna ja Kesklinna 

vastajate poolt, rohkem pinke ja prügikaste soovisid aga Mai vastajad (joonis 4). 

 
Joonis 4. Kergliiklusteede parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade lõikes, 

jaotus arvudes 

Kaardiküsimused sisaldasid kahte küsimust, kus ühes sai märkida enda poolt kõige 

sagedasemini kasutatavad kergliiklusteed ning teisena paluti vastajal öelda, milliseid 

kergliiklusteid oleks veel juurde vaja. Joonisel 5 antakse ülevaade vastajate enimkasutatavatest 

kergliiklusteedest. 
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Joonis 5. Olemasolevate kergliiklusteede kasutamine 

Küsimusele „Millist kergliiklusteed sagedasimini kasutate“ tuli kokku 376 vastust. Kõige 

enam kasutatakse Jaansoni raja kergliiklusteed, mida mainiti 41,2% vastustest (tabel 8). Sellele 

järgneb Ranna kergliiklustee ehk siia koondati vastajate poolt mainitud erinevad rannapargi 

kergliiklusteed (14,0% vastustest). Kolmas tihedalt kasutatav kergliiklustee on Ehitajatee tee 

kergliiklustee (11,8% vastustest). 

Tabel 8. Vähemalt kümne mainimisega kõige sagedamini kasutatavate kergliiklusteede jaotus 

% vastanute arvust 

Enimkasutatav kergliiklustee arv % 

Jaansoni rada 112 29,8% 

Ranna  38 10,1% 

Ehitajate tee 32 8,5% 

Audru 21 5,6% 

Mai 20 5,3% 

Raeküla 13 3,5% 

Tõstamaa  12 3,2% 

Audru-Pärnu 11 2,9% 

Tammiste 11 2,9% 

Südalinn 10 2,7% 

Erinevad suunad, alla 10 mainimise 96 25,5% 

KOKKU n=376 100% 

Kõige enam kasutatavad vastajad kergliiklusteid jala käimiseks vaba-aja veetmise eesmärgil 

ning sellele järgneb jalgrattaga sõitmine samuti vaba-aja tegevusena (joonis 6). Tööle minnakse 
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pigem jalgrattaga. Sportimise eesmärgil kasutatakse kergliiklusteid nii jala kui jalgrattaga 

enam-vähem võrdselt. 

 
Joonis 6. Millised eesmärgil Te kergliiklusteed kõige sagedasemini kasutate ja kas kasutate 

seda enam jala, jalgrattaga või rulluiskuidel? Jaotus arvudes 

Küsimusele, milliseid kergliiklusteid veel juurde oleks vaja, tuli väga palju erisuguseid 

soovitusi ning siin anti kokku 422 vastust, mille tulemused on nähtaval tabelis 9. Siin mainiti 

ka väga palju neid teid, mis juba on olemas ning need kategoriseeriti varia alla. Kõige enam 

mainiti Audru erinevaid suundi, millest peamised olid Audru-Lindi, Audru-Jõõpre, Audru-

Põldeotsa ja Audru-Lavassaare. Eraldi toodi välja Audru-Valgeranna, kuna seda mainiti teistest 

suundadest kõige enam. Paikuse osavallas mainiti kõige tihedamalt Paikuse-Seljametsa, 

Käärasoo ja Paikuse-Sindi ühendust. 

Tabel 9. Milliseid kergliiklusteid veel juurde vaja? Vähemalt kümme mainimist, jaotus % 

Kergliiklusteid juurde arv % 

Audru  (erinevad suunad v.a. Valgeranda) 61 14,5% 

Rääma 30 7,1% 

Tõstamaa 26 6,2% 

Paikuse 24 5,7% 

Uus ja Vana-Sauga 17 4,0% 

Jaansoni rajale läbimurded erinevad kohad 14 3,3% 

Audrust Valgeranda 12 2,8% 

Jaama  12 2,8% 

Jannseni/Jaansoni pikendus 11 2,6% 

Lottemaale lõpuni 11 2,6% 

Lille tänav 10 2,4% 

Merimetsa 10 2,4% 

Erinevad suunad, mainitud alla 9 korra 76 18,0% 

Varia 108 25,6% 

KOKKU n=422 100% 
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Tõstamaa osavalla vastajad mainisid kõige enam Tõstamaa-Ermistu ja ühendusi 

naaberomavalitsustega. Keskuslinna elanike, eriti Rääma vastajate meelest on suurim vajadus 

rajada kergliiklusteid Räämale. 

 
Joonis 7. Milliseid kergliiklusteid veel juurde vaja on? 

3.3. Ühistransport 

Pärnu linnas pakub ühistransporditeenust Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Viimaste aastate 

sõitmise trendid näitavad, et bussiga liiklemine hoogustubOsavaldade elanikud kasutavad 

liiklemiseks ka teiste vedajate teenuseid, näiteks kasutatakse üpris palju Sindit ja linna 

ühendavat liini nr 40, vedajaks Atko Bussiliinid AS.  

Küsimusele, kui tihti kasutate ühistransporti, vastas kokku 1 457 vastanut. Neist ei kasuta üldse 

ühistransporti 30% ning igapäevaselt teeb seda 9% vastanutest. Vastajate hulgas on veidi üle 

kolmandiku (34%) neid, kes kasutavad ühistransporti vähemalt korra nädalas. Vastanutest 

kõige sagedasem ühistranspordi kasutaja elab Räämal. Samas on Rääma vastanute hulgas kõige 

enam ka neid, kes kasutab ühistransporti harva või üldse mitte (tabel 10). Siin tuleb vaadata 

neid arve mööndusega, kuna vastajate seas oligi kõige enam esindatud Rääma vastaja (tabel 3). 
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Tabel 10. Ühistranspordi kasutajad mõned korrad nädalas kuni iga päev ja üldse mitte või 

mõned korrad kuus, % 
Elukoht Üldse mitte kuni mõned 

korrad kuus 
Mõned korrad nädalas kuni 

iga päev 

Rääma 6,8% 7,0% 

Audru osavald 6,6% 6,4% 

Ülejõe 5,6% 5,1% 

Eeslinn 6,2% 3,4% 

Mai 3,6% 5,5% 

Kesklinn 5,0% 3,5% 

Paikuse osavald 4,9% 3,3% 

Raeküla 3,4% 4,1% 

Tõstamaa osavald 3,9% 2,6% 

Rannarajoon 3,1% 2,2% 

Vana-Pärnu 1,9% 1,9% 

Tammiste 1,9% 1,8% 

KOKKU 
53,0% 47,0% 

n=762 n=676 

Ühistranspordiplokis esitati kokku seitse väidet. Kõige rahulolevamad oma kodukoha 

ühistranspordiga on Kesklinnas elavad vastajad (keskmine 7,6 hindepunkti), järgnevad Mai 

ja Vana-Pärnu vastajad (keskmine mõlemal 7,5 hindepunkti). Kõige vähem väljendasid 

rahulolu Paikuse osavalla vastajad (keskmine 4,6 hindepunkti). 

Väidet „Kasutan ühistransporti, kuna see on mugav liikumisviis“ hindas kõige kõrgemalt 

Kesklinnas elav vastaja (7,2 hindepunkti), kõige kesisemalt hindas seda väidet Paikuse osavalla 

vastaja (keskmine 4,8). Väitega „Olen rahul pakutavate marsruutidega, kuna pääsen 

ühistranspordiga igale poole“ nõustus enim Mai vastaja (keskmine 7,6 hindepunkti), kõige 

vähem nõustus selle väitega Tõstamaa vastaja (keskmine 5,5). Ajagraafikut hindas oma 

vajadustele vastavaks kõige enam Mai vastaja (keskmine 7,5), kõige vähem Tammiste vastaja, 

andes siin keskmiseks hindepunktiks 5,3 (joonis 8). 

Kõige vähem nõustus taskukohaste hindadega Kesklinna, Paikuse osavalla, Rääma ja 

Raeküla vastajad (kõigil keskmine hindepunkt 6,6). Kõige enam nõustus taskukohaste 

hindadega Tõstamaa osavalla (keskmine hindepunkt 8,7) ja Audru osavalla vastajad (keskmine 

hindepunkt 8,3).  

Tervikuna hindasid kõik vastajad väidet „Bussipeatused asuvad minu kodukohast 

jalutusteekonna kaugusel“ küllaltki kõrgelt. Siin andis kõrgeima keskmise hindepunkti Mai 

vastajad (9,3), mõnevõrra madalama keskmise hindepunkti andsid Paikuse osavalla vastajad 

(8,1) ja Tõstamaa osavalla vastajad (keskmine 7,7). Väitega „Bussid on kvaliteetsed, 

hooldatud ja mugav kasutada“ nõustus kõige enam Vana-Pärnu vastaja (keskmine 8,7), 

järgnevad Mai ja Rannarajooni vastajad (mõlemal keskmine 8,2). Kõige vähem nõustusid selle 

väitega Paikuse osavalla vastajad, andes sellele väitele keskmiseks hindepunktiks 4,1. 
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Joonis 8. Ühistranspordi väidete keskmised osas, sulgudes n vastajate arvud 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha ühistranspordiga seonduvat?“ 

anti kokku 173 erinevat kommentaari ning vastustest koorus seitse kategooriat (tabel 11). Enim 

toodi välja vajadust tihedamate ajagraafikute järgi (22,0% vastustest). Nii arvab üks Raeküla 

vastaja: Nr 14 bussi intervall on praegu 20 min, võiks olla 15 min. Teiseks kategooriaks tuli 

vajadus puhaste, uute ja parema teenindusega busside järele. Paljud linlased kasutavad sõiduks 

liini nr 40-t ning just seda liini kasutavad vastajad mainisid kõige enam vajadust busside 

korrashoiu järele. Kolmanda suurema kategooria moodustasid kõik mainimised, mis 

kategoriseeriti hinnakujunduse alla, kus mainiti erinevaid aspekte, mis puudutasid tasuta sõitu 

ja ühtlast hinnakujundust (11,0% vastustest). 

Tabel 11. Kas ja kuidas parandaksite kodukoha ühistranspordiga senduvat? Jaotus vastustest 

% 

Kategooria arv % 

Tihedam ajagraafik (sh õhtusel ajal) 38 22,0% 

Bussid korda (uued bussid/parem teenindus,/puhtamad) 34 19,7% 

Hinnakujundus (tasuta/ühtlane hind kõigile) 19 11,0% 

Bussiootekojad kvaliteetsemaks, juurde/parem hooldus 19 11,0% 

Uusi liine erinevatesse suundadesse 17 9,8% 

Rohkem otseliine 15 8,7% 

Tipptundidel/teatud liinidel suuremad bussid 6 3,5% 

Varia 25 14,5% 

KOKKU n=173 100% 

Linnaosade/osavaldade lõikes on murekohtade kaalukus küllaltki erinev (joonis 9). Paikuse 

osavalda teenindab bussiliini nr 40, mille kvaliteedi osas olid Paikuse vastajad väga 

rahulolematud nagu väljendas üks Paikuse osavalla vastaja: No meil siin 40 ei anna isegi 

kommenteerida :D alustame sellest, et küll jäävad hiljaks, siis ei tule, põlevad maha ja kui 
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linnaliinile tahta siis need ajad ei ole ka kooskõlas. Jääd maha, kuna buss ei jõua õigel ajal 

peatusesse. Konditsioneere ka pole. 

 
Joonis 9. Ühistranspordi osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

Audru osavalla vastanute sagedasemaks väljatoodud kategooriaks oli vajadus tihedama 

ajagraafiku osas ning nii arvas üks Audrus elav vastaja: Audru poole buss tihedamini liikuma 

ja Valgeranda suvel eraldi bussid, mitte vana marsruudi parandus.  

3.4. Liikluskorraldus ja parkimine 

 „Kas kasutate liikumiseks peamiselt autot?“ küsimusel analüüsiti 1 414 vastust ning selgus, 

et autot kasutab 45%, mittekasutajataid on 22% ning kolmandik (33%) kasutab autot 

vaheldumisi teiste transpordivahenditega, sh jalgsi. 

Selles plokis esitati kokku viis erinevat väidet. Oma kodukoha liikluskorraldusega ja 

parkimisega on kõige enam rahul Tammiste elanik (keskmine 7,3), kõige vähem väljendas 

rahulolu Kesklinna vastaja, andes keskmiseks hindepunktiks 5,5 (joonis 10). 

Üldiselt leidsid vastanud, et autodel on eelised kergliiklejate ees, üldine keskmine on 6,5 

hindepunkti ning kõige enam nõustusid selle väitega Audru osavalla vastanud, andes 

keskmiseks 7,3 hindepunkti, mis võib seostada sellega, et Audru osavalla elanikud kasutavad 

ka enam autot asjatoimetuste tegemiseks. Kodukoha liiklust pidas rahulikuks, vaikseks ja 

õhku puhtaks enim Vana-Pärnu vastaja (keskmine 7,9 hindepunkti), kõige vähem nõustus selle 

väitega Rannarajooni elanik (keskmine 6,4). 
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Joonis 10. Väidete keskmised liikluskorralduse ja parkimise osas, sulgudes n vastajate arvud 

Hästi lahendatud parkimisega ja parklaid on piisavalt nõustusid kõige enam Paikuse 

osavalla vastajad (keskmine 6,9). Selle väite üldine keskmine on 5,8, näidates vastajate küllaltki 

madalat hinnangut ning valdkonnaga rahulolematust. Kõige vähem nõustus selle väitega 

Kesklinna ja Rannarajooni vastaja (mõlemal keskmine 4,5). Väitega „Liikluskorraldus vastab 

minu vajadustele“ nõustub enim Tammiste vastaja, andes keskmiseks hindepunktiks 7,5 ja 

kõige vähem nõustus selle väitega Rääma vastaja (keskmine 5,9 hindepunkti). 

Lahtine küsimus sisaldas küsimusi: „Kuidas ja kas parandaksid oma kodukoha 

liikluskorraldust ja parkimist? Mida võiks Sinu arvates parkimiskorralduse juures teisiti 

teha? Millistel tingimustel oleksid nõus auto kasutamisest loobuma?“ Siin anti kokku 241 

vastust ning analüüs teostati kahe küsimuse lõikes: mida parandaksid kodukoha 

liikluskorralduses ja parkimises ning millistel tingimistel oleksid nõus autost loobuma. Esimese 

küsimuse juures ilmnes sisuanalüüsi käigus seitse suuremat kategooriat, millele soovivad 

vastajad rohkem tähelepanu pöörata (tabel 12). Eranditult enam kõneaineks oli vastajatel 

parkimise parem korraldamine, 36,1% vastustest puudutas parkimisega seotud probleeme. 

Toodi välja nii linnas olevate parkimiskohtade puudused kui kortermajade juures olevate 

parklate puudused. Täpsemad jaotused linnaositi/osavallati on toodud välja allpool joonisel 11. 

Teiseks, küll kordades väiksema olulisega teemaks osutus korras teekatendid (3,7% vastustest).  

Autost loobumist soodustavad või takistavad mitmed tegurid. Autost loobumist soodustab 

alternatiivsete liikumisviiside olemasolu, 25,7% vastustest mainiti seda kategooriat kõige 

enam. Eelkõige mainiti siin tihedamat ja tasuta bussiliiklust ning kergliiklusteid. Nii vastas üks 

Audru osavalla vastaja: Kui külas oleks kergliiklusteed, siis liiguks kindlasti rohkem jalgsi või 

jalgrattaga. Paljud vastajad märkisid, et autost ei saa loobuda töö ning selle kasutamise kiiruse 

ja mugavuse tõttu. 
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Tabel 12. Kuidas ja kas parandaksid oma kodukoha liikluskorraldust ja parkimist? Millistel 

tingimustel oleksid nõus auto kasutamisest loobuma? Jaotus vastustest % *varia kokku kategooria 

ja autost takistava/soodustava teema osas 

Kategooria arv % 

Parkimine paremaks (sh KÜ, linn, tsoonid, 

soodus/tasuta, nähtavus) 

87 36,1% 

Teekatendid korda 9 3,7% 

Kirusepiirangud 6 2,5% 

Fooritsüklid loogilsemaks 6 2,5% 

Ülekäiguradu juurde 3 1,2% 

Autovaba ala suurendamine 3 1,2% 

Lamavad politseinikud 2 0,8% 

Mis takistab/soodustab autost loobumist arv % 

Alternatiivseid liikumisviise (ühistransport, 

kegliiklusteed) juurde 

62 25,7% 

Töö tõttu 12 5,0% 

Kiire ja mugav 8 3,3% 

Ilmastikuolude tõttu 6 2,5% 

Pereliikmete transport 4 1,7% 

Tervislikel põhjustel 2 0,8% 

*Varia 31 13,0% 

KOKKU n=241 100% 

Linnaositi suuri erinevusi ei esinenud, parkimiskorraldus oli kõigi elanikele, olenemata 

elukohast, suurimaks probleemkohaks (joonis 11). Enamuses vastati siin silmas pidades 

parkimist kesklinnas, kuid toodi välja ka oma elukohajärgsed parkimisküsimused. Näiteks 

häiris Mai elanikke parkimise juures kõige enam parkimiskohtade puudus kortermajade juures, 

kuid Raeküla elanikke just ülelinnaline probleemistik.  

 
Joonis 11. Liikluskorralduse ja parkimise osas parandamist vajavate teemade tähtsus 

linnaosade/osavaldade lõikes, jaotus arvudes 
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Liikluskorralduse ja parkimise plokk sisaldas kahte kaardiküsimust. Neist esimese, „Kuhu 

sõidate autoga kõige sagedasemini“ tulemust näeb joonisel 12. 

 
Joonis 12. Kuhu sõidate autoga kõige sagedamini? 

Teiseks küsimuseks oli „Kus pargite kõige sagedamini?“ ning tulemus nähtub joonisel 13. 

 
Joonis 13. Kus pargite kõige sagedamini? 
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3.5. Avalik ruum 

Linna omadusteks on liikumine ja kohtumised, mis toimuvad erinevates ruumides. Need 

ruumid võivad olla kergesti ligipääsetavad ja hea atmosfääriga kohtades või niisugused, mida 

inimesed kipuvad hoopis vältima8. Traditsiooniliselt loetakse avalikuks ruumiks linnas 

tänavaid, parke ja väljakuid. Avaliku ruumi kujunemist mõjutavad tegurid on aja jooksul 

muutunud – religioon, võim, transport9 ning avalik ruum on kõige vahetum linnaruum, kus 

linnaelanik liigub seda ruumi tarbides. 

Avaliku ruumi plokis esitati kokku seitse erinevat väidet. Kõige enam väljendas oma 

kodukoha avaliku ruumiga rahulolu Rannarajooni vastaja (keskmine hindepunkt 7,4), vähem 

rahul olid aga Audru osavalla ja Ülejõe linnaosa vastajad (mõlemal keskmine hinnang 6,6 

hindepunkti). 

Oma kodukoha üldilmet pidas kõige meeldivamaks Tõstamaa ja Paikuse osavalla vastajad 

(keskmine 8,1 hindepunkti), mõnevõrra vähem hindas kodukohta meeldivaks Ülejõe vastaja 

(7,2 hindepunkti). 

Kõige positiivsemalt hinnati väidet „Minu kodukoha avalik ruum on loogiline ja lihtne (ma 

orienteerun oma kodukohas hästi)“, kus kõrgeima keskmise hindepunkti andsid 

Rannarajooni vastajad (8,7 hindepunkti), ka teised linnaosad/osavallad andsid siin keskmiselt 

üle 8 hindepunkti. 

 
Joonis 14. Avaliku ruumi väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Arendustegevuse läbi keskkonna väärtuslikumaks muutumisega nõustus enim Kesklinna 

vastaja (keskmine 7,3 hindepunkti), Audru osavalla vastaja andis siin keskmiseks hindeks 6,3 

hindepunkti. Kodukohta pidasid kõige turvalisemaks ka öösel ja erinevatel aastaaegadel 

                                                           
8 Pikner, T 2010 https://bioneer.ee/linna-avalik-ruum-%E2%80%93-mis-see 
9 Sömer, T. 2009 https://bioneer.ee/avalik-ruum-%E2%80%93-mis-ja-miks 
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Mai vastajad (keskmine 7,5 hindepunkti). Kõige vähem nõustusid siin aga Kesklinna elanikud 

(keskmine 6,8). 

Viimase viie aasta jooksul toimunud muudatusi pidas paremaks kõige enam Rannarajooni 

vastaja (keskmine 7,7), kõige vähem nõustus siin Tammiste ja Audru osavalla vastaja (mõlema 

keskmine 6,8). Väite osas „Minu kodukohas ei ole palju avaliku ruumi rikkuvaid tegureid“, 

ei nõustunud Kesklinna vastaja, andes keskmiseks hindepunktiks 4,7, mis tähendab, et selle 

linnaosa vastajate meelest esineb linnaosas küllaltki palju avalikku ruumi rikkuvaid tegureid. 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha üldilmet“, anti kokku 539 vastust 

ning siin ilmnesid mitmed teemad, mis koondati kümne kategooria alla (tabel 13). Kategooria 

„üldine korrashoid paremaks“ alla liigitati kõik see, mis seostub üldise korrashoiuga nii 

tänavatel kui teedel, sealhulgas teede katendid, tolm ja üldine linna puhtus. Siin leidis 

vastajatest 25,0%, et sellest kategoorias on parandamist vajavaid aspekte. Näiteks mainis 

järgnevalt üks Rääma linnaosa elanik: Korrastaksin kõnni- ja sõiduteed. 

Teiseks suuremaks avaliku ruumi parandamist vajavaks aspektiks toodi välja lagunenud või 

mahajäetud hoonete lammutamine või kordategemine (15,6% vastustest): Lammutada 

lagunevad vanad kalatehase jms hooned (Audru osavalla elanik). Haljasalasid rohkem/korda, 

lilli/puid juurde on kolmas suurem kategooria (13,4% vastustest). Nii kirjutas üks Eeslinna 

vastaja järgnevalt: mahavõetud puude asemele tuleks kindlasti uued istutada. 

Kuna Rüütli tänavat on peetud linnasüdameks ja vanalinna osana olulise kultuuri- ja 

sümbolväärtusega piirkonnaks10, tunnevad ka linnaelanikud selle tänava pärast muret. 

Ülelinnaliselt, olenemata elukohast, toodi 8 korral (1,5% kommentaaride arvust) Rüütli tänava 

kurb seisukord ning enamasti sooviti tänaval olevate lagunevate majade kordategemist. Nii 

näiteks arvas Rääma vastaja: korrastaks Rüütli tänava hooned.  

Tabel 13. Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha üldilmet? Jaotus vastustest % 
Kategooria arv % 

Üldine korrashoid paremaks 135 25,0% 

Lagunenud või mahajäetud hooned lammutada/korda 84 15,6% 

Haljasalasid rohkem/korda, lilli/puid juurde 72 13,4% 

Valgustus korda/rohkem 64 11,9% 

Mängu-puhke- ja spordiplatse juurde/korda 40 7,4% 

Pingid/prügikastid, tihedam tühjendus 37 6,9% 

Planeerimine terviklikumaks 26 4,8% 

Õhusaaste vähendamine (müra, hais) 22 4,1% 

Rüütli tänav elule tagasi 8 1,5% 

Koertepark 6 1,1% 

Varia 45 8,3% 

KOKKU n=539 100,0% 

 

                                                           
10 Pärnu arengukava aastani 2035 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4111/0201/8009/arengukava.pdf
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Täpsemalt linnaosade/osavaldade lõikes on välja toodud kategooriate kaalukus sõltub vastaja 

elukohast ja tema vaatest ruumi kvaliteedile (joonis 15). Kõige enam mainis Rääma vastaja 

vajadust üldise korrashoiu järele, tuues siin välja erinevaid aspekte, mis sobitusid üldise 

korrashoiu alla. Räämale järgnes Ülejõe vastaja, tuues välja teede- ja tänavakatendite halva 

seisukorra, mõnel juhul kõnniteede olukorra. 

Audru osavalla ja Tõstamaa ning Tammiste vastajad tundsid enim muret puuduliku valgustuse 

pärast ning üks Tõstamaa arvas järgnevalt: Minu kodukoha kõrvaltänavad on öösiti pimedad 

(Tõstamaa elanik), mis ilmselgelt mõjutab avaliku ruumi kvaliteeti ja hinnanguid selle kohta. 

Rohkem parke, olemasolevate korrastamist ning rohkem lilleilu, mis võeti kokku kategooria 

„Haljasalasid rohkem/korda, lilli/puid juurde“ alla, tundis enam muret Rääma linnaosa ja Audru 

osavalla vastaja. Näiteks arvas üks Rääma elanik järgnevalt: Rääma park on hooldamata ning 

selle ümbrus. Soovitan lähemalt uurida. Samas on oma arvamust avaldanud Audru osavalla 

elanik: Audru park vajab renoveerimist ja laululava lõpetamist(pealtvaatajate ala, kõnniteed, 

pingid), mõisa ees olev rippsild vajab uuendamist (on ohtlik). 

Lagunenud hoonestuse lammutamise või renoveerimist mainisid kõige enam Audru osavalla 

elanikud (19 mainimist – 4% arvamustest). Nii kirjutas üks Audru osavalla elanik: Audru 

alevikus kasutuseta, lagunevad hooned käidavates kohtades korrastada vähemalt tänava poolt. 

 
Joonis 15. Avaliku ruumi osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

Kokkuvõtvalt tunnevad osavalla elanikud enam muret korraliku valgustuse ja avaliku ruumi 

rikkuvate tegurite, seda eelkõige lagunevate ja räämas majade pärast. Keskuslinna vastajad 

muretsevad enam aga üldise puhtuse ja korra pärast, mis on samuti üks oluline avaliku ruumi 

aspektidest. 

Avaliku ruumi plokis esitati kaardiküsimus, kus vastajad said märkida objektid (eristuvad 

hooned, suured puud, allee) ja alad (piirkonnad, park, tänavalõik, teede ristumiskoht), 
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mis vastaja jaoks linnaruumis väärtuslikud ja olulised (ilusad, huvitavad, märgilised). 

Joonisel 16 on välja toodud vastajate poolt märgitud maamärkide asukohad. 

 
Joonis 16. Maamärk, mis iseloomustab kõige enam kodukohta 

Lisaks said vastajad täpsustada märgitud maamärke ning siin anti kokku 762 vastust. Pärnakale 

kohaselt on rand kõige olulisem maamärk, mida ta oma kodukohas kõige iseloomulikumaks 

peab (13,1% vastustest). Teisena nimetati rannaga lähedalt seotud maamärki, milleks oli 

rannapark ja kolmandaks nimetati erinevaid parke üle Pärnu linna, mis koondati „Pärnu pargid“ 

alla. Siin nimetati palju üksikuid objekte, mis koondati tabelis 14 muud objektid alla, näiteks 

nimetati siin Elisabeti kirikut (7 korda), Iseseisvusväljakut (6 korda ) ja palju teisi maamärke. 

Tabel 14. Vähemalt kümne mainimisega kodukoha eristuvobjekt, maamärk, jaotus % 

Eristuv objekt (maamärk) arv % 

Rand 83 10,9% 

Rannapark 71 9,3% 

Pärnu pargid 40 5,2% 

Vallikäär 39 5,1% 

Jaansoni rada 34 4,5% 

Muul 28 3,7% 

Pärnu alleed 17 2,2% 

Paikuse ühiskondlikud hooned 16 2,1% 

Tõstamaa mõis 16 2,1% 

Koidula park 14 1,8% 

Valgerand 14 1,8% 

Rannapromenaad 13 1,7% 

Jõgi 12 1,6% 
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Rannaniidu laudtee/vaatlustornid 12 1,6% 

Vanalinn 11 1,4% 

Jahtklubi 10 1,3% 

Munamägi 10 1,3% 

Muud objektid alla 10 mainimist 189 24,8% 

Varia 133 17,5% 

KOKKU n=762 100% 

3.6. Looduskeskkond 

Omavalitsuse haldusalast on metsamaa 56%, looduslik rohumaa moodustab 7% ja 

põllumajanduslik maa 18%, ülejäänud on muu maa ning Pärnu linna haldusala kaitsealune maa 

moodustub kokku kogu pindalast 4%11. Audru vallas on metsamaad 55%, Paikuse vallas 65% 

ja Tõstamaal 59%. Pärnu keskuslinnas on metsamaad kokku 0,1 ha. Seega on looduskeskkonnal 

Pärnus oluline osakaal, enam küll osavaldades, aga ka keskuslinnas. Linnaloodus on linna 

kopsudeks, aidates tasakaalustada füüsilist taristut. 

Siin plokis esitati kokku viis väidet kodukoha looduskeskkonna kohta. Kõige enam väljendasid 

rahulolu oma kodukoha looduskeskkonnaga Tõstamaa osavalla vastajad (keskmine 8,6 

hindepunkti), veidi vähem rahul olid oma kodukoha looduskeskkonnaga Ülejõe, Vana-Pärnu ja 

Rääma vastanud (kõigil 7,5 hindepunkti). 

Väitega „Minu kodukohas on piisavalt korrastatud rohealasid“ nõustus kõige enam 

Rannarajooni vastaja, andes keskmiseks siin 8,4 hindepunkti. Kõige vähem nõustus selle 

väitega Ülejõe vastanu (keskmine 6,7 hindepunkti). 

Takistamatu juurdepääsuga kõikjale (veekogudele, metsa, parki) nõustusid enam Mai 

vastajad (keskmine 8,4), millele järgnes Kesklinna ja Rannarajooni vastajad (keskmine 8,3). 

Vähem nõustus väitega aga Audru osavalla vastaja, andes keskmiseks hindepunktiks 7,1. 

Väitega „Minu kodukoha väärtust ei vähenda negatiivsed tegurid“ ei nõustunud Ülejõe 

vastajad (keskmine 4,9 hindepunkti), ehk siis nende meelest negatiivsed tegurid vähendavad 

kodukoha väärtust. Väitega nõustus kõige enam Tõstamaa osavalla vastaja (7,0 hindepunkti) 

ehk nende meelest ei vähenda negatiivsed tegurid kodukoha väärtust. 

Kodukoha looduskeskkonna täisehitamise või kadumise ohtu ei näe Tõstamaa osavalla 

vastaja, andes keskmiseks 7,4 hindepunkti. Samas  näeb Mai linnaosa vastaja ohtu oma linnaosa 

loodusekeskkonna hävimisel (keskmine 4,3 hindepunkti). 

Kahe viimase väite juures mängib väga suurt rolli elukeskkonna linnalisus või maalisus. Mida 

kaugemal elatakse keskuslinnast, seda vähem kardetakse looduskeskkonna kadumist ja mida 

tihedama asustusega kohas elatakse, seda enam leitakse, et looduskeskkonda ohustab hävimine 

(joonis 17). 

                                                           
11 Pärnu  arengukava aastani 2035 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4111/0201/8009/arengukava.pdf
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Joonis 17. Looduskeskkonna väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Lahtisele küsimusele „Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha looduskeskkonnaga 

seonduvat?“ anti kokku 373 vastust, mille hulgast koorus seitsmesse kategooriasse koondatud 

teemad (tabel 15).  

Kõige suuremaks kategooriaks, mis moodustas 27,6% vastustest, tuli „Rohkem 

rohealasid/parke/puid ja nende parem hooldamine“. Teiseks kategooriaks ilmnes mure 

looduskeskkonna hävimise pärast erinevate tegevuste, peamiselt ehitustegevuse läbi, mis oli 

omane rohkem keskuslinna vastajale. Osavaldade vastaja mainis siin enam lageraiet või 

karjääride avamist/laiendamist. Kolmandale kohale platseerus mainimiste järgi prügimajanduse 

halb korraldus (15,5% vastustest), mis mõjutab linna rohealade puhtust ja looduskeskkonna 

üldist kvaliteeti. 

Tabel 15. Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha looduskeskkonnaga seonduvat? Jaotus 

vastustest %  
Kategooria arv % 

Rohkem rohealasid/parke /puid ja nende parem hooldus 103 27,6% 

Rohealade säilitamine ehitustegevuse/kaevanduste 

piiramisega 
69 18,5% 

Prügimajandus korda/parem sorteerimine 58 15,5% 

Õhusaaste (müra, hais, heitgaasid) vähendamine 28 7,5% 

Ranna-ala pikendamine ja korrashoid/ligipääs paremaks 

veekogudele/rohealadele 
18 4,8% 

Röövlindude/rottide arvukuse piiramine 6 1,6% 

Talgud rohealade korrastamiseks 4 1,1% 

Varia  87 23,3% 

KOKKU n=373 100% 
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Linnaositi/osavallati oli näiteks Rääma vastaja suurimaks väljatoodud kategooriaks soov 

„Rohkem rohealasid/parke/puid ja nende parem hooldus“. Siin esitati mitmeid selle kohta 

käivaid arvamusi ning näiteks arvas üks Rääma elanik järgmist: Osa rohealasid (Härma 

keskuse juures jne) on pidevalt hooldamata - peaks niitma ja trahvima, kui seda ei tehta. 

Enam mainisid rohealade säilitamisvajadust Audru osavalla vastajad, seda eriti 

kruusakarjääride osas ning üks Audru osavalla vastaja tundis järgnevat muret: Kruusakarjääri 

avamine võiks ära jääda. See seaks meie lapsed ja elukeskkonna ohtu. Linnaosadest Mai ja 

Rääma vastajad mainisid ehitustegevuse piiramist rohealade säilitamiseks. Näiteks arvati Mai 

vastajate poolt üheksal korral, et liigse ehitustegevuse tõttu kaovad pargid, rohealad. Nii kirjutas 

üks Mai vastaja: Mere äär võiks jääda puutumata ehitustest ja uutest majadest. Rannaniidu 

jalutusrajad, tornid, muuliteed jms on tervitatav, aga hooneid küll pole juurde vaja./.../. 

Kolmandaks suuremaks kategooriaks osutus „Prügimajandus korda/parem sorteerimine“ ning 

erinevaid aspekte siin kategooria all mainiti enam Raeküla, Audru osavalla ja Rääma vastajate 

poolt. Peamisteks murekohtadeks oli prügikonteinerite vähesus. Nii näiteks arvas üks Raeküla 

elanik: Lisaks rohkematesse asukohtadesse taaskasutatava prügikonteinerid, et motiveerida 

inimesi oma kotte mitte metsa alla viia või talvel keskküttes põletada. Üldse mainiti Raeküla 

elanike poolt seda kategooriat puudutavaid aspekte kümnel korral (joonis 18). 

 
Joonis 18. Loodusekeskkonna osas parandamist vajavate teemade tähtsus 

linnaosade/osavaldade lõikes, jaotus arvudes 

Looduskeskkonna plokis esitati vastajatele kaardiküsimus, kus paluti vastajal märgistada enda 

poolt kõige sagedamini külastatav roheala. 
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Joonis 19. Sagedamini kasutatav roheala 

Rohelade osas said vastajad lisaks kaardile märkimisele nimetada enda poole enamkasutatavad 

rohealad, kus anti kokku 545 vastust, millest enam leidis äramärkimist erinevad Pärnu pargid 

ja rohealad (42,8% vastustest), järgnes rannaala koos rohealadega. Siia koondati kokku ka need 

vastused, milles nimetati randa koos ümbritseva pargiga või rohealadega. Eraldi tuuakse välja 

rannaniidu mainimised, mida oli 4,0% vastustest.  

Tabel 16. Sagedasemini kasutatav roheala, vähemalt 13 mainimisega, jaotus % 

Sagedasemini kasutatav roheala arv % 

Pärnu pargid ja rohealad 233 42,8% 

Rannaalad koos rohealaga 49 9,0% 

Valgeranna terviserajad/mets 34 6,2% 

Jaansoni rada 30 5,5% 

Vallikäär 24 4,4% 

Raeküla terviserajad 23 4,2% 

Rannaniit 22 4,0% 

Rabad (erinevad nimetused) 17 3,1% 

Tõstamaa mõisa park 14 2,6% 

Metsarajad 13 2,4% 

Teised rohealad, alla 10 mainimist 49 9,0% 

Varia 37 6,8% 

KOKKU n=545 100% 

Küsimusele „Millisel eesmärgil Te neid rohealasid külastate?“ vastati, et suuremalt jaolt 

tehakse seda jalutamise eesmärgil ja seda aastaringselt. Puhkamine on olulisuselt teisel kohal 

ning treeninguteks minnakse rohealadele rohkem suvel kui muudel aastaaegadel (joonis 20). 
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Joonis 20. Rohealade kasutamine aastaaegade ja tegevuste lõikes, jaotus arvudes 

3.7. Vaba aeg ja puhkamine 

Vaba aja ja puhkamise kohta esitati kokku kaheksa erinevat väidet. Kõige enam olid rahul oma 

kodukoha puhkamisvõimalustega Rannarajooni vastanud (keskmine 7,3 hindepunkti), kõige 

vähem aga olid rahul Audru osavalla vastajad (keskmine 6,0 hindepunkti).  

Mitmekesiste võimalustega vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks erinevas eas inimestele 

nõustusid samuti kõige enam Rannarajooni vastajad (keskmine 7,5 hindepunkti), kõige 

kesisema keskmise hindepunkti (5,1) andsid kokku Tammiste vastajad. Rannarajooni vastajad 

hindasid kõrgeks veel väited, mis puudutasid puhkamiskohtade kvaliteeti ja korrashoidu 

ning aktiivset kasutust (keskmised hindepunktid vastavalt 7,6 ja 7,7). Kõige vähem nõustus 

puhkamiskohtade kvaliteedi ja korrashoiuga Tammiste ja Ülejõe vastajad (mõlemal keskmine 

5,7).  

Üldiselt hinnati väidet, et „Minu kodukohas on lastele erinevaid mängimise ja ajaveetmise 

võimalusi“ vastanute poolt küllaltki madalaks (kõigi vastanute keskmine 5,8 hindepunkti). 

Tõstamaa ja Raeküla vastaja nõustus selle väitega kõige vähem (mõlemal keskmine hindepunkt 

4,7), enim nõustus Rannarajoon (keskmine 7,0 hindepunkti). Vana-Pärnu vastajad hindasid 

väidet „Kogukond suhtub positiivselt laste õues mängimisse“ kõige kõrgemalt (keskmine 

8,0), kõige madalama hindepunkti andsid sellele väitele Rääma vastajad (keskmine 6,9).  

Puhkekohtade kasutamisega igal aastaajal nõustus kõige enam Rannarajooni vastaja 

(keskmine 6,9), kõige vähem Ülejõe vastaja (5,4 hindepunkti). Ööpäevaringse 

ligipääsetavusega nõustusid enam Rannarajooni vastaja (keskmine 6,9 hindepunkti), vähem 

nõustus sellega Raeküla vastaja (keskmine 5,4 hindepunkti) 
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Joonis 21. Vaba aja ja puhkamise väidete keskmised osas, sulgudes n vastajate arvud 

„Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha vaba puhkamisvõimalusi? Kas Teie meelest 

peaks vabaaja veetmise kohti juurde rajama?“ anti kokku 364 vastust. Neist teise küsimuse 

osas sisuanalüüsi tulemusel koorus välja kolm peamist kategooriat (tabel 17), 52,7% vastustest 

mainiti „Rohkem puhke/vabaajaveetmise kohti“ ning teiseks kategooriaks ilmnes 

olemasolevate puhkekohtade parem hooldus/täiustamine (16,8% vastustest) ning kolmandaks 

kategooriaks ilmnes kohtade piisavus (10,7% vastustest), ehk siis paljud vastajad ei arva, et 

peaks vabaaja veetmise kohti juurde rajama.  

Vastajad, kelle meelest on vaja juurde vabaaja veetmise kohti, olid aktiivsed välja pakkumaks, 

millistest vabaajaveetmise või puhkekohtadest nad puudu tunnevad (tabel 17). Kõige enam 

mainiti laste mänguväljakuid (19,5% vastustest). Teiseks mainiti välijõusaali (5,5%) ning 

kolmandaks lõkkeplatse ja istumiskohti (4,7% vastustest). 

Tabel 17. Kas Teie meelest peaks vabaaja veetmise kohti juurde rajama? Jaotus vastustest % 
Kategooria arv % 

Rohkem puhke-/vabaaja veetmise kohti 192 52,7% 

Olemasolevate puhkekohtade korrastamine/täiustamine 61 16,8% 

Ei pea vabaaja veetmise kohti juurde rajama 39 10,7% 

KOKKU 292 80,2% 

Milliseid kohti  juurde? arv % 

Lastemänguväljakud 71 19,5% 

Välijõusaal 20 5,5% 

Lõkkeplatsid/istumiskohad 17 4,7% 

Spordiplatsid 13 3,6% 

Uisuväljak 11 3,0% 

Koerte park 10 2,7% 

Matka/terviserajad juurde/korda 9 2,5% 

Kergliiklusteed 8 2,2% 
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Rand atraktiivsemaks/kasutajasõbralikumaks 6 1,6% 

WC-d puhkealadele 6 1,6% 

Ujumiskohti 6 1,6% 

KOKKU 177 48,6% 

 n=364  

Linnaosati/osavallati on mõningad erinevused, kõige enam mainis soovi lisada oma kodukohta 

laste mänguväljakuid Rääma elanik (11 korral mainitud), järgnevad Tõstamaa osavalla ja 

Raeküla linnaosa vastajad.  

 
Joonis 22. Väljapakutud uued vabaaja veetmise kohad linnaosade/osavaldade lõikes, jaotus 

arvudes 

3.8. Avalikud teenused 

Avalikud teenused katavad järgmisi valdkondi nagu haridus, raamatukogud, arstiabi ja erinevad 

sotsiaalteenused. Avalike teenuste arendamise üldeesmärk on tagada elanikele teenuste 

kättesaadavus ja kvaliteet ning hoida seejuures soodsaimat kulu–tulu suhet12. 

Kokku esitati avalike teenuste plokis viis erinevat väidet. Kõige enam oli pakutavate avalike 

teenustega rahul Eeslinna vastajad (keskmine 7,5 hindepunkti), vähem oli rahul Tammiste 

vastaja (keskmine 6,1 hindepunkti). Üldiselt olid vastajad  oma hinnangutes küllaltki 

homogeensed, teistest linnaosades/osavaldadest eristuvad mõnevõrra Tammiste vastajad, kelle 

keskmised hindepunktid väidete osas on teiste linnaosadega võrreldes madalamad (joonis 23). 

                                                           
12 Uuus, M., Vinni, R. (2014) Kas kodanikud ja vabaühendused võtavad avalike teenuste pakkumise üle? 

file:///C:/Users/rainer.aavik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SGXOZ6KD/Kas%20kodanikud%20ja%20vabaühendused%20võtavad%20avalike%20teenuste%20pakkumise%20üle%3f
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Joonis 23. Avalike teenuste väidete keskmised osas, sulgudes n vastajate arvud 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha avalikke teenuseid? Kas mõnest 

teenusest on puudu või mõni on ülearune?“, analüüsiti 277 erinevat kommentaari, millest 

koorus välja kümme kategooriat (tabel 18), millest sagedasemini mainiti aspekte, mis 

kategoriseeriti „Arstiabi parendamine/kättesaadavaks“ alla (18,1% vastustest) ning 10,8% 

vastustest väljendas rahulolu avalike teenustega. Kolmandaks kategooriaks osutus „Hariduse 

kättesaadavus ja kvaliteet paremaks“ (7,2% vastustest) alla.  

Lisaks neile teenustele, mis on omavalitsuse korraldada, tunti muret ka riikliku postiteenuse 

kadumise pärast, seda eriti osavaldades (Audru ja Tõstamaa). Nii näiteks arvas Audru osavalla 

elanik: Postkontorit ei ole, või siis kasvõi pakiautomaat võiks olla. Teine kategooria, mis  ei ole 

kohaliku omavalitsuse korraldada, ilmnes puudust poest/kohvikust. Täpsemad jaotused 

erinevate kategooriate osas linnaositi/osavallati on toodud joonisel 24. 

Tabel 18. Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha avalikke teenuseid? Jaotus vastustest % 
* Riigi või eraettevõtja poolt pakutav avalik teenus 

Kategooria arv % 

Arstiabi parendamine/kättesaadavamaks 50 18,1% 

Olen rahul 30 10,8% 

Hariduse kätesaadavus ja kvaliteet paremaks 20 7,2% 

Sotsiaalteenused paremaks/info 16 5,8% 

Puudust poest/kohvikust * 15 5,4% 

Postiteenuse parendamine/säilitamine* 12 4,3% 

Huvitegevuse sh täiskasvanutele kättesaadavuse suurendamine 10 3,6% 

Ametiasutustes viisakam, objektiivsem ja kiirem asjaajamine 9 3,2% 

Juurdepääsu/teenuseid ei ole 9 3,2% 

Lasteaedade kohamaksud liigkõrged 6 2,2% 

Varia 100 36,1% 

KOKKU n=277 100% 
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Arstiabi kättesaadavust mainis kõige Eeslinna vastaja ja Audru osavalla vastaja. Neist viimane 

tundis enam muret perearstiteenuse kadumise pärast oma kodukohas. Ühe Eeslinna vastaja 

arvamus arstiabi parendamise kategoorias kõlab järgmiselt: Eriarstile pääsemine pikk ja 

vaevaline. 

 
Joonis 24. Avalike teenuste osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

3.9. Töötamine 

Kõige enam on kodukoha töötamise võimalustega rahul Kesklinna vastaja (keskmine 6,5 

hindepunkti), kõige vähem oli rahul Paikuse osavalla vastaja (keskmine 4,8 hindepunkti). 

Paikuse osavalla vastajad nõustusid kõige vähem sellega, et kodukohas leidub piisavalt 

erinevaid töökohti kõigile soovijaile, andes siin keskmiseks hindepunktiks 3,5 (joonis 24). 

Väitega, et kodukohas on loodud kõigile elanikele tingimused oma oskuste arendamiseks 

nõustusid kõige enam Vana-Pärnu vastajad (keskmine 6,2). Kõige vähem nõustusid selle 

väitega Audru ja Tõstamaa osavalla vastajad (mõlemal keskmine 4,1). 

Väidet „Minu kodukohas leidub piisavalt erinevaid töökohti kõigile soovijatele“ andis 

madalaima keskmise hindepunkti Paikuse osavalla vastaja (keskmine 3,5). Väidet „Elanikud 

saavad tööd olenemata nende vanusest, soost, rahvusest ja erivajadusest“ hindas samuti 

kõige madalamalt Paikuse osavalla vastaja (keskmine 3,8).  
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Joonis 25. Töötamise väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Töötamise valdkonnas anti küsimusele „Kas ja kuidas parandaksite töötamise ja 

tööleidmise võimalusi?“ kokku 248 kommentaari. Siin võeti kategooriad kokku ülelinnaliselt, 

mitte linnaosade järgi, sest töötamine kui valdkond on ülelinnaline ja mida ei saa piirata 

lokaalsena (tabel 19). Samas osavaldade vastajad avaldasid arvamust pigem oma kodukoha 

töötamise võimalusi kaaludes. Erisused tuuakse välja allpool. Kõige suuremaks väljatoodud 

kategooriaks, 25,8% vastustest, osutus töökohtade nappus ning soov näha rohkem erinevaid 

töökohti, eelkõige avalikus sektoris ja IT valdkonnas. Paljud vastajad leidsid, et töökohtade 

mitmekesisusele aitab kaasa kindlasti uute õppekavade lisamine nii Pärnu kolledžis kui 

Kutsehariduskeskuses, mis kategoriseeriti „Uusi õppekavu (IT, meditsiin)“ alla. Seda 

kategooriat esindab 7,7% vastustest. 

Tabel 19. Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha töötamise ja tööleidmise võimalusi? 

Jaotus vastustest % 
Kategooria arv % 

Töökohti juurde, eelkõige avalik sektor, IT/töövõimalused ahtad 64 25,8% 

Uusi  õppekavu (IT, meditsiin..) sh PK/KHK-s 19 7,7% 

Teeninduse suur osakaal/tootmist suurendada 19 7,7% 

Palk konkurentsivõimelisemaks 18 7,3% 

Rohkem soosida ettevõtlust 15 6,0% 

Arendada infrastruktuuri, sh bussiliiklus 14 5,6% 

Konkursid töökohtadele läbipaistvaks/ausaks 13 5,2% 

Informatsiooni töötamise võimaluste kohta 11 4,4% 

Paindlikud töökohad/ajad 4 1,6% 

Töökohtade sisekliimaga tegelemine/teavitustöö 2 0,8% 

Varia 69 27,8% 

KOKKU n=248 100% 
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Veel toodi Pärnu tööturu probleemina välja suur suunatus turismile ja sellega kaasnevale 

töökohtade ülekaalule teenindussektoris (7,7% vastustest), mis on kolmas sagedamini mainitud 

teemadest ilmnenud kategooria.  

Lisaks tihedamalt mainitud kategooriate kõrval toodi üksikmainimistena välja, et Pärnus on 

keeruline leida tööd üle 50. aastastel inimestel: Kui vanus on 50+, siis ei ole ei Pärnus ega kogu 

Eestis töö leidmine lihtne. Tunnistavad ju kõik et sellise vanuse CV-sid isegi ei loeta /.../ 

(Raeküla elanik). 

Huvitavatest ettepanekutest tööturu valdkonnas tõi välja üks Rääma elanik: Maakondlik või 

linna fookusega arendusideede häkaton kuluks ära, koos korraliku auhinnafondiga. Kaasav 

eelarve justnagu oleks, aga see paneb raha ainult betooni (investeeringuks) + sisuliselt taandub 

turundusvõistluseks: kes paremini ennast oskab reklaamida see võidab. Sisuliselt on vaja 

tekitada heade Pärnu arendamisele suunatud ideede konkurss + valida võitjad meeskonna 

tugevuse (elluviimise potentsiaal)  ja idee sisulise läbimõelduse alusel. 

3.10. Eluase 

Siin plokis esitati kuus erinevat eluasemega seonduvat väidet. Kõige enam väljendasid 

rahulolu oma kodukoha eluaseme võimalustega Paikuse, Tammiste ja Vana-Pärnu vastajad, 

neist viimase vastajad oli enamiku väidete juures positiivsemalt meelestatud kui teiste 

piirkondade vastajad (joonis 25). 

Väidet „Eluhooned on kvaliteetsed ja vajadustele vastavad“ hindas kõige kõrgemalt Vana-

Pärnu kõrval ka Paikuse vastajad (keskmine 7,4), madalaima keskmine hinde andsid Audru 

osavalla vastajad (6,5). 

Eluaseme kättesaadavusega nõustus enim Vana-Pärnu vastaja (keskmine 6,5) ja kõige vähem 

nõustus siin Rannarajooni vastaja (keskmine 4,8). Erineva hinnaklassiga elamispinna 

ostmisega nõustus samuti Vana-Pärnu vastaja (keskmine 7,0), vähem nõustus Rannarajooni ja 

Tõstamaa osavalla vastaja (keskmine 4,3). 

Erineva hinnaklassiga üürimise osas aga nõustuti kõigi piirkondade vastajate poolt kõige 

vähem. Siin andsid vastajad üldiseks keskmiseks hindepunktiks 5,2 ning kõige suuremat 

probleemi näevad siin Raeküla ja Tõstamaa vastajad, andes keskmiseks hindepunktiks küllaltki 

madala keskmise 4,3. 

Väitega „Vajaduste muutumisel leidub piirkonnas sobiv uus elukoht“ nõustus enim Vana-

Pärnu vastaja (keskmine 6,5), kõige vähem nõustus aga Rannarajooni vastaja (keskmine 4,8). 



36 
 

 
Joonis 26. Eluaseme väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Lahtise küsimuse „Kas ja kuidas parandaksid eluaseme kättesaadavust kõigile elanikele?“ 

anti kokku 237 kommentaari ning siin selgus seitse sagedasimini mainitud kategooriat (tabel 

20). Kõige suurema osakaaluga murekohaks on vastajate meelest kinnisvara ostmise ja 

üürimise kallidus (22,4% vastustest). Teiseks suuremaks kategooriaks osutus sesoonne üüriturg 

(16,0% vastustest).  

Tabel 20. Kas ja kuidas parandaksite eluaseme kättesaadavust kõigile elanikele? Jaotus 

vastustest % 
Kategooria arv % 

Kinnisvara ostmiseks/üürimiseks kallis 53 22,4% 

Üüriturg on sesoonsusele orienteeritud 38 16,0% 

Munitsipaalmaju 27 11,4% 

Kortermaju juurde 14 5,9% 

Sotsiaalpindasid juurde 11 4,6% 

Toetatud elukohad noortele 8 3,4% 

Toetatud elukohad noortele ja peredele 6 2,5% 

Varia 80 33,8% 

KOKKU n=237 100% 

Piirkondade arvamused mõnevõrra erinevad omavahel (joonis 27). Kõige enam on kinnisvara 

ostmise/üürimise kallidust mainitud Rannarajooni, Eeslinna ja Kesklinna vastajate poolt ning 

samades piirkondades on välja toodud ka üürituru sesoonsusele orienteeritus. Osavaldadest 

Tõstamaa ja Audru suuremaks murekohaks osutus kortermajade vähesus (Audrust 7 mainimist, 

Tõstamaalt 6 mainimist). Nii näiteks arvab üks Tõstamaa vastaja: Osavaldades pole piisavalt 

võimalusi erinevas hinnaklassis üüripindadele, samuti ka vabu eluasemeid, mida osta. Soovijad 

peavad pigem ootama ja võimalusi passima kui kuskil midagi vabaneb ja müüki tuleb.  
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Joonis 27. Eluaseme osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade lõikes, 

jaotus arvudes 

3.11. Sotsiaalsed suhted ja kuuluvustunne 

Vaadates nüüd sotsiaalseid suhteid ja kuuluvustunde valdkonda, siis joonistub siin kõige 

suurem erisus linnalise ja maalise eluviisi vahel. Siin plokis esitati viis erinevat väidet. Kõige 

enam olid erinevate sotsiaalsete suhete ja kuuluvustunde kohta käivate väidetega nõus 

Tõstamaa osavalla vastanud (kõigi väidete keskmine 7,3 vt lisa 1), kõige vähem nõustusid siin 

aga Mai vastajad (väidete keskmine kokku 5,1), Tõstamaa osavalla vastajad tunnevad oma 

kodukohaga kõige suuremat sidet (keskmine 8,4 hindepunkti). Väitega „Suhtlen naabritega 

aktiivselt ja tunnen kõiki oma naabreid“ nõutus kõige enam samuti Tõstamaa osavalla 

vastaja (keskmine 7,5), kõige madalama hindepunkti andsid sellele väitele Mai vastajad (5,0). 

Kogukondlike sündmuste korraldamise väitega nõustusid kõige vähem Ülejõe ja Mai 

vastajad (mõlemal keskmine 4,2 hindepunkti). Ülejõe vastajad pidasid ennast kõige 

passiivsemateks sündmustest osavõtjateks, andes väitele „Minu kodukohas võtavad inimesed 

aktiivselt osa avalikest sündmustest“ keskmiseks hindepunktiks 4,6. Ehk on siin seos sellega, 

et Ülejõel konkreetselt sündmuseid väga ei korraldada ning üritused koonduvad pigem 

kesklinna ja rannarajooni. 
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Joonis 28. Sotsiaalsete suhete ja kuuluvustunde väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha kogukondlikku kuuluvust“ anti 

kokku 197 vastust ning siin koorus välja seitse kategooriat (tabel 21). Olulisemaks peetakse 

vastajate meelest erinevate kogukondlikke sündmuste korraldamist (19,8% vastustest), siin 

kategooria all nimetati korduvalt Augustiunetust (mida mainiti 3% kõigist vastustest). Teiseks 

kategooriaks ilmnes enda aktiivsus, kas üldse tahetakse üritustest osa võtta (18,8% vastustest). 

Kolmanda suurema kategooriana ilmnes ühistegevuste vajadus (13,7% vastustest). Ühe Rääma 

vastaja arvamus kõlas ürituste korraldamisest järgnevalt: Erinevates linnaosades (nt vana-

pärnu, rääma, mai jt) korraldada ühiseid nn talguid, mis kutsub inimesed kokku ja tehakse linna 

jaoks midagi huvitavat/keskkonda aitavat (Rääma elanik). 

Tabel 21. Kas ja kuidas parandaksite oma kodukoha kogukondlikku kuuluvust? Jaotus 

vastustest % 

Kategooria arv % 

Erinevaid kogukonna/tänavafestivale/sündmuseid 39 19,8% 

Aktiivsus sõltub endast 37 18,8% 

Ühistegevused 27 13,7% 

Koosolemise koht 23 11,7% 

Tegijate väärtustamine/toetamine 15 7,6% 

Hoolivust naabritega suhtlemisel 5 2,5% 

Teavitus tegevustest/sündmustest 5 2,5% 

Varia 46 23,4% 

KOKKU n=197 100% 

Linnaositi/osavallati väljendasid Rääma ja Audru osavalla vastajad kõige enam vajadust 

erinevate kogukondlike sündmuste järele (joonis 29). Tammiste ja Ülejõe vastajatel oli 

suurimaks murekohaks koosolemise koha puudumine, Raeküla vastajad vajavad rohkem 

ühistegevusi ning teistest enam leidsid Audru, Ülejõe ja Rääma vastajad, et aktsiivus sõltub 
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endast, nii kirjutas üks Rääma vastaja: Ma ei ole kindel, et selles osas midagi ette võtaksin. 

Kogukond on ju tore, aga kui see muutub liiga intensiivseks, siis hakkab see mõjutama 

privaatsust. Suhtlemine peab olema vaba valik (Rääma elanik). 

 
Joonis 29. Kuuluvustunde osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

Kokkuvõtteks, mida kaugemal elatakse keskuslinnast, seda rohkem ollakse sotsiaalsel tasandil 

omavahel suhtlemas ning korraldatakse ja osaletakse erinevatel sündmustel. Samas on 

arvamused sotsiaalse suhtlemise osas seinast seina, leidub neid, kelle meelest on liiga vähe 

sündmuseid ja leidub neid, kes arvavad, et eestlane ei olegi suurem asi suhtleja nagu kirjutas 

üks Audru osavalla vastaja: Kes eestlased ühendaks... 

3.12. Turvalisus 

Turvalisuse plokis esitati hindamiseks kokku viis erinevat väidet. Oma kodukoha 

turvalisusega on kõige enam rahul Paikuse vastajad (keskmine 8,1), kõige madalamalt hindas 

üldist rahulolu oma kodukoha turvalisusega Kesklinna vastaja (keskmine 6,6). Paikuse ja 

Tõstamaa vastajad peavad oma kodukohta turvaliseks (keskmine 8,3). Tõstamaa vastaja ei 

nõustu väitega, et teed ja tänavad on öösiti valgustatud (keskmine 4,6).  

Väitega „Minu kodukohas ei esine kuritegeliku ja ühiskonnavastast käitumist“ ei 

nõustunud Kesklinna vastaja (keskmine 5,2), ehk teisisõnu on Kesklinnas kuritegeliku 

käitumisega probleeme. Enim nõustus selle väitega aga Paikuse osavalla vastanud (keskmine 

7,4), pidades oma kodukoha turvalisust teistest piirkondades kõrgemaks, mida näitavad 

ülejäänud  Paikuse osavalla vastajate selle valdkonna väidete kõrged keskmised. 
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Joonis 30. Turvalisuse väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksite turvalisust oma kodukohas?“ anti kokku 224 

kommentaari ning siin koorus kokku üheksa kategooriat (tabel 22). Tänavalgustus, liiklusolude 

parandamine ja kergliiklusteede lisandumine olid peamised teemad, mis liiklusturvalisuse alla 

kuuluvad. Kuna tänavalgustus osutus suurimaks murekohaks, vaadeldi seda siiski eraldi, mitte 

lisades seda „Liiklustuvalisuse parandamine“ alla kokku ning 28,1% vastustest mainiti 

„Tänavavalgustus paremaks“. Teiseks suureks kategoorias ilmnes politsei nähtavuse 

suurendamine (23,7% vastustest). 

Tabel 22. Kas ja kuidas parandaksite turvalisust oma kodukohas? Jaotus vastustest % 
Kategooria arv % 

Tänavavalgustus paremaks 63 28,1% 

Politsei nähtavamaks/patrulle rohkem 53 23,7% 

Liiklusturvalisuse parandamine (liiklus, kergliiklusteed) 24 10,7% 

Valvekaameraid 19 8,5% 

Noortekampade ohjamine/tegevusi noortele 15 6,7% 

Kodanikuaktiivsus turvalisuse tagamiseks 10 4,5% 

Alkoholi tarbimiskultuuri mõjutamine 7 3,1% 

Asotsiaalsete inimeste ohjamine 6 2,7% 

Avaliku ruumi kvaliteedi tõstmine 4 1,8% 

Varia 23 10,3% 

KOKKU n=224 100% 

Tänavavalgustuse osas väljendasid suurimat rahulolematust Audru osavalla vastajad, mainides 

18-korral (8% vastustest) valgustuse puudumisega seotud aspekte ning ühe Audru elaniku 

arvamus kõlab järgnevalt: Suurem puudus tänavavalgustuses, keskuse osas puudub täielik 

valgustus. Ülejõe ja Rääma linnaosade elanikud mainisid kõige enam vajadust rohkem 

politseipatrullide järgi. 
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Joonis 31. Turvalisuse osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

Vastajad andsid 177 kommentaari ebaturvalisuse põhjustest vastajate kodukohas. Eranditult 

suurima kategooria moodustas vastustest noortekambad (30,5% vastustest), millele järgnes 

alkoholi/narkojoobes inimesed (23,2% vastustest). 

Tabel 23. Sagedasemini mainitud ebaturvalisusese põhjused % 

Kategooria arv % 

Noortekambad 54 30,5% 

Alkoholi/narkojoobes inimesed 41 23,2% 

Pime ala (valgustamata) 31 17,5% 

Kihutavad autod 14 7,9% 

Asotsiaalsete kalduvustega inimesed 7 4,0% 

Rünnatud inimesi 6 3,4% 

Lagunemisohtlikud hooned 5 2,8% 

Varia 19 10,7% 

KOKKU n=177 100% 

3.13. Heakord 

Linna heakorra osas esitati kaheksa erinevat väidet. Kõige enam oli oma kodukoha 

heakorraga rahul Tõstamaa osavalla vastaja (keskmine 6,9) ning ka teiste väidete juures on 

Tõstamaa vastaja andnud kõrged hindepunktid. 

Rannarajooni vastaja ei nõustu väitega „Minu kodukohas ei esine prügi mahapanekut“, 

andes keskmiseks hindepunktiks 4,1 ehk siis pigem arvab Rannarajooni vastaja, et tema 

kodukohas esineb prügistamist.  
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Joonis 32. Heakorra väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Tõstamaa osavalla vastaja nõustus kõige enam väidetega, et kodukohas ei esine erinevaid 

heakorra probleeme nagu prügi mahapanek (keskmine 6,1), vandalismi (keskmine 7,0). 

Loomade/lindude poolt tekitatud kahjude osas näeb probleeme kõige enam Mai ja Vana-

Pärnu vastaja (keskmised hindepunktid mõlemal 5,9). Vandalismi esinemises näeb probleeme 

kõige enam Kesklinna elanik, andes väitele „Minu kodukohas ei esine vandalismi“ kõige 

madalama keskmiseks hindepunktiks 5,2. 

Raeküla vastaja nõustus kõige vähem väitega „Prügi kogumiseks, sorteerimiseks ja 

taaskasutuseks on loodud head tingimused“ (keskmine 4,9) ning Raeküla vastaja näebki 

probleemi selles, et inimesed ei tea oma kohustusi heakorra osas ning nõustudes kõige vähem 

väitega „Elanikud teavad oma kohustusi heakorra osas ja tegutsevad vastavalt“ (Raeküla 

keskmine 5,4, vastukaaluks Tõstamaa 7,2). 

Küsimusele „Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha heakorraga seonduvat?“ anti 

kokku 264 kommentaari, mis koondati seitsme kategooria alla (tabel 24). Eespoolgi mitmeid 

kordi ilmnenud murekohaks on prügimajandusega seotud teemad. „Liigiti kogumise 

konteinerid/prügikaste juurde, kiirem tühjendus“ kategooria all mainiti 45,1% vastustest enim 

parandamist vajavaid aspekte. Teiseks kategooriaks oli „Teede ja tänavate parem hooldus“ 

(11,4% vastustest) ning kindlasti aitaks heakorrale kaasa linnaelanike parem teavitus 

prügisorteerimisest, mis on kolmas suurem kategooria (10,2% vastustest). 

Tabel 24. Kas ja kuidas parandaksid oma kodukoha heakorraga seonduvat? Jaotus vastustest 

%, 
Kategooria arv % 

Liigiti kogumise konteinereid/prügikaste juurde, kiirem tühjendus 119 45,1% 

Parem koristus teedel, tänavatel, parkides 30 11,4% 

Prügi sorteerimiseks parem teavitus 27 10,2% 

Arusaadavam/mugavam prügikogumise süsteem 16 6,1% 
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Tasuta prügivedu (lehed, eriliigid) 12 4,5% 

Pürgikastid lindude kindlaks 9 3,4% 

Hooldamata kinnistute hooldus 8 3,0% 

Varia 43 16,3% 

KOKKU n=264 100% 

Linnaositi/osavallati eristusid esimese suure kategooria juures (liigiti kogumise...) Näiteks 

kirjutab üks Audru osavalla vastaja: Haja-asustusalal puuduvad head võimalused prügi 

sorteerimiseks nt klaastaara või pakendikonteineri tasuta tühjendamine. Rannaalal ja 

terviserajal pole prügikaste. Ka Raeküla vastajad mainisid selle kategooria all enam 

parandamist vajavat ning ühe Raeküla elanik arvamus kõlav järgnevalt: Pakendikonteinereid 

peaks olema rohkem ja neid tuleks ka vastavalt vajadusele tühjendada-hetkel on need alati kõik 

täis ja rohkemgi veel. Tihedamalt tuleks võimaldada inimestel vana kodutehnikat tasuta ära 

anda.  

Vastanute arvates aitab prügimajanduse korrastamisele kaasa parem teavitustöö, et inimesed 

teaksid ja oskaksid oma prügi sorteerida ja kasutada vastavaid prügikaste. Nii arvab üks 

Raeküla elanik: Lisaks prügikonteinereid, informeeriks inimesi rohkem mitte ainult prügi 

sorteerimise võimalikkusest, vaid ka vajalikkusest. 

Kokkuvõtteks näevad vastajad linna heakorras vastutajana kohalikku omavalitsust, kuid 

tegelikkuses puuduvad suurel osal inimestel teadmised, kuidas prügi liigiti sorteerida, kus 

asuvad liigiti kogumise konteinerid ning kuhu saab suuremat prügi ära anda. 

 
Joonis 33. Heakorras osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade lõikes, 

jaotus arvudes 

3.14. Kaasamine 

Kaasamise tähendab seda, et igat ühiskonnaliiget puudutavaid otsuseid tehakse koos nendega, 

keda need otsused tulevikus mõjutama hakkavad. Huvirühmade ja kodanike laialdasem 
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kaasamine tagab avatud ja läbipaistava otsuste tegemise protsessi ning suurendab kodanike 

usaldust omavalitsuse suhtes ja demokraatia kvaliteeti tervikuna13. 

Kaasamise plokis esitati kokku neli erinevat väidet. Kõige enam oli oma kodukoha 

kaasamisega rahul Vana-Pärnu vastaja (keskmine hindepunkt 6,3), kõige vähem väljendasid 

rahulolu kaasamisega Ülejõe vastajad (5,0). Üldiselt hindasidki Ülejõe vastajad esitatud väiteid 

kõige madalamate keskmiste hindepunktidega.  

Vastajad olid väga kasina hinnanguga väite “KOV suhtleb aktiivselt elanikega ning arvestab 

linna arendamisel nende vajadustega“ hindamisel, kus üldiseks keskmiseks hindepunktiks 

anti 4,8. Väitele „Inimesed on teadlikud erinevatest kaasarääkimise võimalustest“ andsid 

madalaima keskmise hindepunkti Ülejõe vastajad (4,0). Siin võib olla seos kaasamise üldisele 

madalala hinnangule, mis võib tuleneda sellest, et inimesed ise ei ole teadlikud erinevatest 

kaasarääkimise võimalustest. Vana-Pärnu ja Raeküla vastajate positiivseid arvamusi kahe 

esimese väite osas (rahulolu kaasamisega, elanikud saavad kaasa rääkida...) mõjutab ehk see, 

et linnaosades on aktiivsed asumiseltsid. 

 
Joonis 34. Kaasamise väidete keskmised, sulgudes n vastajate arvud 

Küsimusele “Kas ja kuidas parandaksid kaasamise valdkonda?“ anti kokku 195 vastust 

ning siin koorus välja kuus suurimat kategooriat (tabel 25), kus kõige osakaalukamaks 

kategooriaks osutus „Suhtlus omavalitsuse poolt kiiremaks ja 

arvestavamaks/rahvakoosolekuid“, mis moodustus 31,8% vastustest. Teiseks suuremaks 

kategooriaks osutus „Parem ja kvaliteetsem teavitustöö (veeb/leht)“, mida mainiti 20,5% 

vastustest. 

 

 

 

                                                           
13  Praxis (2003-2004) Kaasamine ka otsuste tegemine kaasamise protsessis 

http://www.praxis.ee/tood/kaasamine-ja-osalemine-otsusetegemise-protsessis/
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Tabel 25. Kas ja kuidas parandaksid kaasamise valdkonda? Jaotus vastustest % 

Kategooria arv % 

Suhtlus KOV poolt kiiremaks ja 

arvestavamaks/rahvakoosolekuid 
62 31,8% 

Parem ja kvaliteetsem teavitustöö (veeb/leht) 40 20,5% 

Selliseid küsitlusi tihedamini otseposti/ veebi vahendusel 27 13,8% 

Elanikel endal peab ka huvi olema 14 7,2% 

Linna/külaseltside kaasamine 9 4,6% 

Veebikeskkond kodanike ettepanekuteks 8 4,1% 

Varia 35 17,9% 

KOKKU n=195 100% 

Osavallati/linnaositi mainiti Rääma vastajate poole kõige enam erinevaid aspekte, mis sobitusid 

kategooria „Suhtlus KOV poolt kiiremaks...“ alla. Teavitustööd mainiti kõikides piirkondades 

suhteliselt võrdselt, sama on ka sarnaste küsitluste korraldamise osas (joonis 35). 

 
Joonis 35. Kaasamise osas parandamist vajavate teemade tähtsus linnaosade/osavaldade 

lõikes, jaotus arvudes 

4. Sotsiaaldemograafilistest tunnustest tulenevad hinnangud 

Alljärgnevalt kajastatakse taustatunnustest, milleks on vastajate vanusegrupid, haridustase, 

sugu, majanduslik aktiivsus ja leibkonna sissetulekute tase,  tulenevad hinnangud valdkondade 

kaupa. Selleks, et anda kompaktsem ülevaade, koondati valdkondlikud väited 

ümberkodeerimise käigus üheks liittunnuseks (vt Metoodika ptk). Vastajad said soo märkimisel 

valida sugu või valida ka variant „Ei soovi vastata“, mis kaasati analüüsimisele. Ka see näitab 

elanike vastamise trendi ning on analüüsil oluline. Allpool antakse lühiülevaade igast 

valdkonnast lähtuvalt sotsiaaldemograafilistest tunnustest. Tulemused linnaosade lõikes on 

antud joonistena lisas 1. Taustatunnuste juures eemaldas programm automaatselt 

andmelünkadega ankeedid ning arvestas ankeete, kus olid vastused kõigile valdkonna väidetele. 
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Kergliiklusteed 

Kergliiklusteede liittunnuse analüüsil võeti arvesse 1 665 vastanu ankeedid. Töötaval 

pensionäril on kõrgeim hindepunkt (7,6) ning madalaim hindepunkt on vastajal, kes määratles 

oma majandusliku aktiivsusena kodune. Hinnangut mõjutab tugevalt leibkonna sissetulekute 

tase ning võrdlemisi madal keskmine hindepunkt on neil, kellel oma leibkonna sissetuleku 

taseme juures on raske ja väga raske hakkama saada (mõlemal keskmine 5,3 hindepunkti). 

Vanusegruppidest on madalaim keskmine hindepunkt keskmises vanusegrupis olev vastaja 

(keskmine hindepunkt 5,9), kõrgem hinnang kergliiklusteede osas on kuni 29-aastasel vastajal. 

 
Joonis 36. Kergliiklusteede liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=1 665 

Ühistransport 

Ühistranspordi osas on kõrgem hindepunkt töötul (keskmine hindepunkt 8,7) ning  vanemal kui 

65 aastasel vastajal (keskmine 8,3 hindepunkti). Madalaim keskmine hindepunkt on töötaval 

õpilasel (keskmine 6,7 hindepunkt). Naised hindavad ühistransporti kõrgemalt (naiste keskmine 

7,4) kui mehed (meeste keskmine hindepunkt 6,9). Väga raskelt hakkamasaajad on ilmselt 

ühistranspordi tihedamad kasutajad ning nende keskmised hindepunktid on teiste leibkonna 

sissetulekute tasemega võrreldes kõrgemad (7,7) (joonis 37). 
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Joonis 37. Ühistranspordi liittunnuse agregeeritud keskmised taustanunnuste lõikes, n=647 

 

Liikluskorraldus ja parkimine 

Liikluskorralduse ja parkimise väidete liittunnuse keskmine näitab, et siingi on naiste 

hinnangud meeste omast kõrgemad (naiste 6,6 ja meestel 6,4 hindepunkti). Kõige kõrgemalt 

hindas liikluskorraldust ja parkimist töötav pensionär keskmise hindepunktiga 7,8. 

Vanemaealisel üle 65 aastasel vastajal on keskmiseks hindepunktiks 7,3, olles nooremaealistest 

kõrgema hinnanguga. Haridustaseme näitajate on kõrgem hindepunkt keskharidusega vastajal 

(6,8), madalam hindepunkt on kutsekeskharidusega vastajal (6,3). Leibkonna sissetulekute 

baasil mugavalt hakkamasaajal on kõrgem hinnang (6,7) kui raskelt hakkamasaajal (5,7 

hindepunkti). 

 
Joonis 38. Liikluskorralduse ja parkimise liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=580 

Avalik ruum 

Oma kodukoha avalikku ruumi hindas kõige kõrgemalt töötav pensionär (keskmine 7,6 

hindepunkti), madalaimalt hindasid need, kes saavad leibkonna sissetulekuga väga raskelt 

hakkama (keskmine 5,8). Keskharidusega vastajad on siingi kõige positiivsema hinnanguga 

(7,3 hindepunkti). Vanusegruppides väga olulist vahet ei ole. Naised hindasid avalikku ruumi 

meestest mõnevõrra kõrgemalt (naistel 7,2, meestel 7,0). 
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Joonis 39. Avaliku ruumi liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=1 143 

Looduskeskkond 

Looduskeskkonna liittunnuse keskmise puhul näeme, et kõige madalam hindepunkt on vastajal, 

kes saab leibkonna sissetulekuga väga raskelt hakkama (keskmine 5,5 hindepunkti). Kõrgeim 

hindepunkt on töötaval pensionäril (7,3) ja endale tööandjal (7,1), looduskeskkonda hindas 

küllalt madalalt töötu (keskmine 6,1 hindepunkti). Põhiharidusega vastajal on mõnevõrra 

madalam keskmine hindepunkt (6,6) kui teistel haridustasemetel. 

 
Joonis 40. Looduskeskkonna liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=1 069 

Vaba aeg ja puhkamine 

Vaba aja ja puhkamise liittunnuse keskmist vaadeldes näeme, et siin hindas kõige kõrgemalt 

töötu (keskmine 7,6 hindepunkti), järgneb töötav pensionär 6,9 hindepunktiga. Kõige 

madalamalt hindas vaba aja ja puhkamise valdkonda kodune (5,9 hindepunkti) ja need, kelle 

leibkonna sissetulekute juures on kas raske ja väga raske hakkama saada. (keskmine kõigil 5,9 

hindepunkti). Olulist vahet küll meeste ja naiste hinnangul ei ole, kuid mõnevõrra enam on 

vabaaja ja puhkamise valdkonda hinnanud mees (meestel 6,4 ja naistel 6,3). 
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Joonis 41. Looduskeskkonna liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=976 

Avalikud teenused 

Avalike teenuste liittunnuse puhul näeme, et siin on kõrgeim hindepunkt töötaval pensionäril 

(keskmine 8,4) ja töötul (8,2), samas kui kõige madalam hindepunkt on oma leibkonna 

sissetulekute taseme juures raskelt hakkama saaval vastajal (mõlemal keskmine 6,4 

hindepunkti). Naised hindavad meestest avalikke teenuseid kõrgemalt (naistel 7,2, meestel 6,9 

hindepunkti). Samuti hindavad nooremaealist kuni 29 aastased avalikke teenuseid kõrgemalt 

(7,4 hindepunkti) kui teised vanuserühmad. 

 
Joonis 42. Avalike teenuste liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=921 

Töötamine 

Töötamise liittunnuse keskmise osas nähtub, et siin on kõigil vastajatel küllaltki madalad 

hindepunktid. Kõige madalam keskmine hindepunkt on vastajal, kellel väga raske leibkonna 

sissetulekute juures hakkama saada (keskmine 4,0). Ka raskelt hakkamasaajal on suhteliselt 

madal keskmine hindepunkt (4,3) ning pensionäril (keskmine 4,4 hindepunkti). Sugude vahel 

olulist erinevust ei ole, naised hindavad veidi kõrgemalt töötamise valdkonda kui mehed. 

Mugavalt hakkamasaaja on töötamise valdkonda hinnanud teiste leibkonna tasemega võrreldes 

kõrgemalt (5,4).  
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Joonis 43. Töötamise liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=903 

Haridustasemelt on kõrgem hinnang põhiharidusega ja kutseharidusega vastajatel (mõlemal 

keskmine 5,3 hindepunkti) ning mida noorem on vastaja, seda kõrgem on töötamise valdkonna 

hinnang (joonis 43). 

Elusase 

Eluaseme liittunnuse keskmist vaadeldes selgus, et kõrgeim keskmine hindepunkt on oma 

sissetulekute taseme juures mugavalt hakkamasaajal (7,9), madalaim neil, kellel on leibkonna 

sissetulekute taseme juures raske ja väga raske hakkama saada. Vanusegruppidest on 

nooremaealisel kõrgem hinnang (keskmine 7,6) kui teistel vanusrühmadel. Meestel on siin 

naistest kõrgem hinnang (naistel 7,0, meestel 7,4 hindepunkti). Samuti hindavad eluaseme 

valdkonda kõrgemalt õppurid (keskmine 7,8) kui seda hindasid  töötavad ja õppivad vastajad 

(keskmine 6,0) 

 
Joonis 45. Eluaseme liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=871 

Sotsiaalsed suhted ja kuuluvustunne 

Sotsiaalsete suhete ja kuuluvustunde liittunnuse keskmist vaadeldes selgub, et siin on 

keskmised küllaltki sarnased ja väga suuri erisusi ei ilmne. Mugavalt hakkamasaajad hindavad 
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sotsiaalsete suhete valdkonda kõrgemalt (keskmine 6,1) kui teiste sissetulekute tasemete 

esindajad. Keskmine vanusegrupp hindab samuti sotsiaalsete suhete valdkonda kõrgemalt kui 

seda nooremaealised kuni 29 -aastased või vanemad kui 65-aastased. Madalama 

haridustasemega vastajad hindavad samuti seda valdkonda kõrgemalt kui kõrgema haridusega 

vastajad. Töötav pensionär hindab sotsiaalsete suhete valdkonda kõrgemalt (6,6 hindepunkti) 

kui endale tööandja (5,5 hindepunkti). 

 
Joonis 46. Sotsiaalsete suhete ja kuuluvustunde liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, 

n=883 

Turvalisus 

Turvalisuse liittunnuse keskmise osas on kõrgem hindepunti töötaval pensionäril (keskmine 8,8 

hindepunkti) ning madalaim hindepunkt on vastajal, kellel on oma leibkonna sissetulekute 

taseme juures väga raske hakkama saada (keskmine 5,8 hindepunkti). Vanematel kui 65 

aastastel on kõrgem keskmine hindepunkti (7,2) kui nooremaealistel (6,9). Meestel on naistest 

kõrgem hinnang turvalisuse osas (7,1). Madalaimalt hindab turvalisuse valdkonda oma 

leibkonna sissetulekute taseme juures väga raskelt hakkamasaaja (5,8). 

 
Joonis 47. Turvalisuse littunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=872 
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Heakord 

Heakorra liittunnuse keskmist vaadeldes selgus, et siin on kõrgeim keskmine töötaval 

pensionäril (keskmine 6,8 hindepunkti). Haridaseme juures on kriitilisemad kraadiga vastajad 

(keskmine 6,0) kui põhiharidusega vastaja (6,3 hindepunkti). Sugude vahel erinevust ei ole. 

Nooremaealine hindab heakorra valdkonna mõnevõrra teistest vanusegruppidest kõrgemalt, 

kuid need vahed ei ole oluliselt suured. 

 
Joonis 48. Heakorra liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=852 

Kaasamine 

Kaasamise liittunnuse keskmise osas näeme, et siingi on kõrgema keskmise hindepunktiga 

töötav pensionär (6,8) ja töötu (6,3). Madalaima keskmise hindepunktiga on vastaja, kellel on 

oma leibkonna sissetuleku taseme juures väga raske hakkama (4,3). Meestel on naistest 

kaasamise osas madalam hinnang (meestel 4,9, naistel 5,2) ning haridustaseme juures on 

madalama hinnanguga kraadiga vastaja (5,0) kui näiteks põhiharidusega vastajal (keskmine 5,8 

hindepunkti) Vanusegruppe vaadeldes nähtub, et nooremaealine on teistest kriitilisem (kuni 29 

a keskmine 5,0 hindepunkti), teistel gruppidel on hinnang mõnevõrra, kuid mitte oluliselt 

kõrgem. 

 
Joonis 49. Kaasamise liittunnuse keskmised taustatunnuste lõikes, n=850 
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Kokkuvõtteks on taustatunnuste valguses kõige enam positiivselt meelestatud töötav pensionär, 

kellel 13-st valdkonnast kümne puhul on kõrgeimaid keskmised hindepunktid (seda nii üldiselt 

kui majandusliku aktiivsuse grupis). Sugude vahel suurt olulist erinevust ei ole, kuid mõningane 

erinevus siiski on. On valdkondi, kus meestel ilmnesid naistest kõrgemad hindepunktid 

(turvalisus, sotsiaalsed suhted, eluase ja looduskeskkond) ja on valdkondi (ülejäänud 

valdkonnad), kus naiste hinnangud ületasid meeste omi. Üldiselt need, kes märkisid, et saavad 

oma leibkonna taseme juures raskelt või väga raskelt hakkama, kõikide valdkondade suhtes 

kriitilisemalt meelestatud ehk siin oli paljudes valdkondades selle grupi esindajate poolt 

madalaimad keskmised hindepunktid. Mida mugavamini vastaja oma sissetulekute taseme 

juures hakkama saab, seda kõrgemad hindepunktid ilmnesid. Lisaks sõltuvad hinnangud ka 

sellest, kui palju on vastajad kokkupuuteid valdkonnaga. Näiteks mugavalt hakkamasaajatel on 

ühistranspordi keskmine hindepunkt 7,4 kui väga raskelt hakkamasaajad on 7,7. Kuigi vahe ei 

ole väga suur, võib siin arvata, et väga raskelt hammasaajad kasutavad ühistransporti enam kui 

need, kes saavad kasutada isiklikku autot. 
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Lisa 1. Ülevaade hinnangutest linnaosade/osavaldade kaupa  

 

 
Joonis 1. Audru osavalla valdkondade koond 

 

 
Joonis 2. Eeslinna valdkondade koond 

 
Joonis 3. Kesklinna valdkondade koond 

 

 
Joonis 4. Mai valdkondade koond 

 
Joonis 5. Paikuse osavalla valdkondade koond 

 
Joonis 6. Raeküla valdkondade koond 
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Joonis 7.Rannarajooni valdkondade koond 

 
Joonis 8. Rääma valdkondlik koond 

 
Joonis 9. Tammiste valdkondade koond 

 
Joonis 10. Tõstamaa osavalla valdkondade koond 

 
Joonis 11. Vana-Pärnu valdkondade koond 

 
Joonis 12. Ülejõe valdkondade koond 
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Joonis 12. Valdkondade ülelinnaline koond 

 

Lisa 2. Valdkondlikud väited 

Tabel 1. Esitatud väited valdkondade kaupa 

KERGLIIKLUSTEED 

Kui rahul olete oma kodukoha kergliiklusteedega?  

Minu kodukohas on piisavalt teid, kus ma saan liigelda 

Minu kodukohas on jalgratturitele ja jalakäijatele loodud turvalised ja mugavad võimalused 
liiklemiseks 

Minu kodukohas on jalakäijatele ja jalgratturitele head ühendused näiteks kooli, parkidesse, poodi 
ja bussipeatustesse 

Minu kodukohas asuvad teed on nii jalakäijatele kui jalgratturite jaoks TALVEL kvaliteetsed ja 
turvalised (hooldatud, valgustatud) 

Minu kodukohas asuvad teed on nii jalakäijatele kui jalgratturite jaoks SUVEL kvaliteetsed ja 
turvalised (valgustatud) 

Minu kodukohas olevate teede ääres on piisavalt puhkamisvõimalusi (nt pinke) 

Jalgratastele on piisavalt parklaid/hoidlaid 

ÜHISTRANSPORT 

Kui rahul olete oma kodukoha ühistranspordiga?  

Kasutan ühistransporti, kuna see on mugav liikumisviis 

Olen rahul pakutavate marsruutidega, kuna pääsen ühistranspordiga igale poole 

Olen rahul ühistranspordiaegadega, kuna need vastavad minu vajadustele 

Hinnad on taskukohased 

Bussipeatused asuvad minu kodust jalutusteekonna (maks. 15 min kuni 1 km) kaugusel 
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Bussipeatused on varustatud ootekodadega 

Bussid on kvaliteetsed, hooldatud ja mugav kasutada 

LIIKLUSKORRADUS JA PARKIMINE 

Kui rahul olete oma kodukoha liikluskorralduse ja parkimisega? 

Autodel on eelised jalgratturite ja jalakäijate ees 

Minu kodukohas on liiklus rahulik, vaikne ja õhk on puhas 

Parkimine on hästi lahendatud, parklaid on piisavalt 

Liikluskorraldus vastab minu vajadustele 

AVALIK RUUM 

Kui rahul olete oma kodukoha avaliku ruumiga 

Minu kodukoha üldilme on meeldiv 

Minu kodukohas toimuv arendustegevus (hoonete ehitus ja renoveerimine, teede ehitus ja 
haljastustööd) muudab olemasoleva keskkonna väärtuslikumaks 

Minu kodukohas  ei ole palju avalikku ruumi rikkuvaid tegureid (nt mahajäetud hooned, 
hooldamata krundid, müra), mis vähendavad avaliku ruumi väärtust 

Minu kodukoha avalik ruum on loogiline ja lihtne (ma orienteerun oma kodukohas hästi) 

Minu kodukoht on ka öösel ja erinevatel aastaaegadel meeldiv ja turvaline 

Minu kodukoht on viimaste 5 aasta jooksul muutunud paremaks 

LOODUSKESKKOND 

Kui rahul olete oma kodukoha looduskeskkonnaga? 

Minu kodukohas on piisavalt korrastatud rohealasid 

Minu kodukohas on takistamatu ligipääs kõikjale (veekogud, metsad, pargid) 

Minu kodukoha looduskeskkonna väärtust ei vähenda negatiivsed tegurid nagu nt müra, prügi või 
halb õhukvaliteet 

Minu kodukoha looduskeskkonda  ei  ohusta tulevikus  hävimine (täisehitamine, rohealade 
kadumine) 

VABA AEG JA PUHKAMINE 

Kui rahul olete oma kodukoha vabaaja veetmise ja puhkamisvõimalustega?  

Minu kodukohas on mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks erinevas eas 
inimestele 

Puhkamiseks mõeldud kohad on kvaliteetsed ja korras 

Puhkamiseks mõeldud kohad on aktiivses kasutuses 

Minu kodukohas on lastele erinevaid mängimise ja ajaveetmise võimalusi 

Kogukond suhtub positiivselt laste õues mängimisse 

Puhkekohad on igal aastaajal kasutatavad 

Puhkekohad on ööpäevaringselt ligipääsetavad ja turvalised 

AVALIKUD TEENUSED 

Kui rahul olete oma kodukoha avalike teenustega?  

Pakutavad avalikud teenused vastavad minu vajadustele 

Pakutavad avalikud teenused on kõigile kättesaadavad 

Pakutavad teenused toetavad piisaval määral minu heaolu 

Pakutavad teenused on hea kvaliteediga 

TÖÖTAMINE 

Kui rahul olete oma kodukohas töötamise võimalustega?  

Minu kodukohas leidub piisavalt erinevaid töökohti kõigile soovijaile 
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Minu kodukohas on loodud kõigile elanikele tingimused oma oskuste arendamiseks (nt 
haridusasutused, praktikavõimalused) 

Elanikud saavad tööd hoolimata nende vanusest, soost, rahvusest, erivajadusest 

Minu kodukohas on ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte laiendamiseks loodud sobivad 
tingimused 

ELUASE 

Kui rahul olete oma kodukoha eluaseme võimalustega? 

Minu kodukohas asuvad eluhooned on kvaliteetsed ja vajadustele vastavad 

Minu kodukohas on eluasemed kättesaadavad erineva sissetuleku ja suurusega leibkondadele 

Minu kodukohas on võimalik osta erineva hinnaklassiga elamispinda 

Minu kodukohas on võimalik üürida erineva hinnaklassiga elamispinda 

Elanike vajaduste muutumisel (nt. pere suurenemine, vananemine) leidub piirkonnas sobiv uus 
elukoht 

SOTSIAALSED SUHTED JA KUULUVUSTUNNE 

Suhtlen naabritega aktiivselt ja tunnen kõiki oma naabreid 

Tunnen oma kodukohaga tugevat sidet 

Minu kodukohas on erinevaid kohti, kus inimesed saavad kohtuda ja omavahel suhelda 

Minu kodukohas korraldatakse erinevaid kogukondlikke sündmuseid 

Minu kodukohas võtavad inimesed aktiivselt osa avalikest sündmustest 

TURVALISUS 

Kui rahul olete oma kodukoha turvalisusega? 

Minu kodukoht on turvaline 

Teed ja tänavad on öösiti valgustatud 

Minu kodukohas ei esine kuritegelikku ja ühiskonnavastast käitumist 

Minu kodukoht on viimase 10 aasta jooksul muutunud turvalisemaks 

HEAKORD 

Kui rahul olete oma kodukoha heakorraga? 

Avalikud kohad, hooned ja pargid on üldiselt korras 

Minu kodukoha teed ja tänavad on heas korras 

Minu kodukohas ei esine heakorda puudutavaid probleeme nagu prügi mahapanek 

Minu kodukohas ei esine heakorda puudutavaid probleeme nagu vandalism 

Minu kodukohas ei esine heakorda puudutavaid probleeme nagu loomade/lindude poolt tekitatud 
kahju 

Prügi kogumiseks, sorteerimiseks ja taaskasutuseks on loodud head tingimused 

Elanikud teavad oma kohustusi heakorras osas ja tegutsevad vastavalt 

KAASAMINE 

Kui rahul olete kaasamisega oma kodukohas?  

Elanikud saavad kaasa rääkida kogukonna arengut mõjutavatel teemadel 

Kohalik omavalitsus suhtleb aktiivselt elanikega ning arvestab linna arendamisel nende 
vajadustega 

Inimesed on teadlikud erinevatest kaasarääkimise võimalustest oma kodukoha elu korraldamisel 

 


