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Sissejuhatus
Käesoleva aruande fookuses on Pärnu linna kesklinna ja Papiniidu piirkondade äriprofiilide ja
arengupotentsiaalide analüüs nii lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis. Analüüs sisaldab
Pärnu kaubanduse ja teeninduse arengu võimalikke stsenaariumeid ning nendega
kaasnevate mõjude hinnangut. Tulenevalt Pärnu linna poolt püstitatud ülesandest ja
Kaubamajaka soovist arendada senises kaubandus- ja teeninduskeskuses välja
meelelahutuse funktsioon (sh kobarkino), käsitletakse aruandes lisaks kaubanduse ja
teeninduse arengu trendidele eraldi ka kino arenguid, Töö lõpus esitatakse analüüsi
koostajate ettepanekud Pärnu Linnavalitsusele. Dokumendi lisas on Turu Ülikooli
geograafiaprofessori ja Tartu Ülikooli linnageograafia dotsendi Jussi S. Jauhiaineni
eksperthinnang „Teeninduse ja kaubanduse ümberpaiknemise trendid rohkem arenenud
riikides ja Pärnus“.
Koostamisel olevas Pärnu linna üldplaneeringu 2025 seletuskirjas1 seatakse eesmärgiks
Kesklinna ruumilise arengu toetamine ja positsiooni igakülgne tugevdamine linnakeskusena
ning sidumine kuurordi ja jõeäärsete aladega. Olulliseks peetakse kesklinna ruumilise
kvaliteedi tõusu, linnaruumi elavust, kasutuseta ning välja arendamata alade
arenduspotentsiaali parandamist ja linnaruumiga sidumist, jalakäijasõbralikkuse
suurendamist, funktsioonide mitmekesistamist (elu, äri, töö, 24-h tegevused), linnakeskkonna
turvalisuse tõstmist, avalike teenuste hoidmist kesklinnas, piirkonnale juurdepääsu
(ühistranspordiga, kergliiklusega, jalgsi, autoga) ja liikluskorralduse (rahustatud, sujuv, selge)
parandamist.
Püstitatud eesmärgi saavutamiseks tuleb hinnata Pärnu tänast olukorda ning prognoosida
arenguid eelkõige kaubanduse, teeninduse ja meelelahutuse valdkondades. Seda enam, et
Papiniidu piirkonnas, mis on Pärnu linna teine keskus, asuv kaubanduskeskus Kaubamajakas
soovib ärilistes huvides laiendada oma tegevust ja suurendada vaba aja tegevuste osakaalu,
mille tulemusena kasvab konkurents äritegevusele Kesklinnas.
Eelnevast tulenevat püstitati töö läbiviimisele kolm põhilist küsimust:
1. Milline keskuste areng ja millise profiiliga on Pärnu linna tuleviku huvides?
2. Kuidas soodustada kahe keskusega Pärnu linna positiivset arengut, vältides lühikese
kasvuperspektiiviga kaubanduse, teeninduse ja vaba aja veetmise võimaluste
arendamist?
3. Kas Papiniidu keskuse profiili laiendamine, kesklinnaga konkureeriva meelelahutuse
sisse toomise läbi, võib ohustada Pärnu kesklinna arengu jätkusuutlikust?
Töö teostasid Pärnu linnavalitsuse tellimusel OÜ Cumulus Consulting ja OÜ Geomedia.
Aruande teksti kirjutasid Mihkel Laan ja Rivo Noorkõiv, andmete kogumises ja töö
koostamises osales ka Cumuluse konsultant Jaan Urb ning Tartu Ülikooli geograafiatudeng
Kaisa Laur. Töö täitjad tänavad Pärnu Linnavalitsust esindanud tellijaid avatud ja sisukate
arutelude eest. Samuti täname kõiki intervjuudes osalenuid, kes leidsid aega püstitatud
teemadel aruteluks ja oma seisukohtade esitamiseks.

Koostamisel olev Pärnu linna üldplaneering 2025. Seletuskiri.
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/Seletuskiri_2_05.pdf
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1. Töö koostamise metoodika
1.1. Uuringualade piiritlemine
Analüüsitavate linnapiirkondade piiritlemisel võeti aluseks Pärnu linna välja kujunenud
ruumiline olukord ja kehtiva ning koostatava üldplaneeringu maakasutuse lahendus.
Kaubanduse ja teeninduse osa on võimalik Pärnus välja tuua kaks selget tõmbekeskust,
milleks on Pärnu kesklinn ja Papiniidu piirkond (joonis 1).
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Joonis 1. Pärnu linna asendiplaan ning peamised kaubandus-teeninduspiirkonnad (1kesklinn; 2-Papiniidu)2
Joonistel 2 ja 3 on välja toodud kesklinna ja Papiniidu piirkondade täpsemad asukohad.
Pidevjoonena on märgitud vastav piirkond ning katkendjoonega selle mõjupiirkond. Kesklinna
kokkuleppeline piir lähtub kehtiva üldplaneeringu järgsest maakasutusest. Kesklinna piirideks
loetakse siinkohal Pärnu jõge, Ringi, Võimlemise, Aia, Vanapargi ja Vingi tänavat.
Kontaktvööndina võetakse arvesse veel Tallinna mnt ümbrust kuni Noorte väljakuni, samuti
kinnistu Suur-Jõe 10//12, Suur-Jõe, Väike-Sepa, Suur-Sepa, Väike-Kuke, Suur-Posti ja VäikePosti tänavad (joonis 2).
Papiniidut käsitletakse siinkohal kitsamas mõttes kui Papiniidu tänava läheduses asuvat
ärifunktsiooniga piirkonda, mis piirneb Liivi tee, Energia tn 7, Riia mnt 108c, Riia mnt, SuurJõe tänava, Lao tn 5 kinnistu ja Pärnu jõega. Kontaktvööndiks saab pidada Rail Baltica
arenduse piirkonda Liivi teest Pärnu jõe suunas, samuti ala, mis piirneb Riia mnt, Raja tn,
Metsa 21 ja 19, Papiniidu 50, Papiniidu tänava, A. H. Tammsaare puiestee, Suur-Jõe tänava,
Suur-Jõe 52a kinnistu ja Pärnu jõega, hõlmates endas ka Junga, Madruse, Pootsmani,
Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna arendust (joonis 3).

Pärnu linna üldplaneering, 2025 http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-japlaneerimine/detailplaneeringud
2
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Joonis 2. Kesklinna ja selle kontaktvööndi (katkendliku joonega) kokkuleppeline piir3

Joonis 3. Papiniidu ja selle kontaktvööndi kokkuleppeline piir4
3
4

Pärnu Linnavalitsus
Ibid.
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Pärnu Kesklinna ja Papiniidu piirkondade maakasutus kehtiva üldplaneeringu järgi on välja
toodud joonistel 4 ja 5.

Joonis 4. Pärnu kesklinna üldplaneeringu kohane maakasutus 2017. aasta seisuga5

Joonis 5. Papiniidu piirkonna üldplaneeringu kohane maakasutus 2017. aasta seisuga6
5
6

Pärnu Linnavalitsus
ibid
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1.2. Kasutatud uurimismeetodid
Statistiline andmete analüüs hõlmas Pärnu linna rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi, Pärnu
külastajate ja liikumisandmete jms analüüsi. Lisaks koguti teavet kino arengute kohta Eestis.
Täiendavalt analüüsiti Ehitisregistri (www.ehr.ee) andmeid kesklinna ja Papiniidu piirkonna
äripindade osas.
Ehitisregistri andmete analüüsil käsitleti kesklinnas ja Papiniidus ning nende kontaktvööndites
(vt peatükk 1.1) asuvaid toitlustus-, büroo-, meelelahutus-, kaubandus- ja teeninduspindasid
(EHR kategooriad: 12130 toitlustushooned, 12200 büroohooned, 12310 kaubandushooned,
12330 teenindushooned, 12610 meelelahutushooned). Ehitisregistrist saadud Pärnu linna
ehitisi puudutavast andmestikust eristati kokkuleppelistes piirides olevad vastavaid otstarbeid
sisaldavad hooned, mille seisundiks oli märgitud kas “kasutusel”, “ehitamisel” või “ehitusluba
antud”. Kokkuleppelistesse piiridesse suhtuti paindlikult ehk kui vaatlusala piir oli märgitud
keset tänavat (nt Ringi tänava puhul), võeti siiski arvesse ka teisel pool tänavat ehk rangelt
võttes väljaspool piiri asuvad hooned. Leitud hooned jaotati nelja piirkonnakategooriasse:
kesklinn, kesklinna kontaktvöönd, Papiniidu ja Papiniidu kontaktvöönd. Iga hoone puhul toodi
välja eelpool nimetatud kasutamise otstarbeid sisaldavad pinnad ruutmeetrites, mis
summeeriti nii otstarvete kui ka piirkondade lõikes.
Dokumendianalüüsi käigus käsitleti Pärnu linna arengukava, Pärnu linna üldplaneeringut
ning Pärnu linna eelarvestrateegiat. Eraldi analüüsiti kehtivaid ja koostamisel olevaid
detailplaneeringuid. Töö raames kanti Maa-ameti geoportaalist pärit kaardile vaatlusalustes
piirkondades kehtestatud või koostamisel detailplaneeringud, mille andmestik pärines Pärnu
Linnavalitsuse ja Linnavolikogu dokumendiregistrist. Analüüsile lisati Pärnu linnaarhitekti
Henri Eessalu poolt saadetud täiendavad planeeringulised materjalid. Detailplaneeringute
analüüsi tulemiks on hinnang piirkondadesse lubatud ärifunktsiooniga pinna lisandumise
mahu kohta. Selle arvutamise sisendiks oli detailplaneeringutes toodud hoonete ehitisealune
pind, mis korrutati läbi maksimaalse korruselisuse ja maksimaalse ärifunktsiooni osakaaluga.
Arvesse võeti vaid need hooned, mis sisaldavad ärifunktsiooni. Näiteks, kui ühe
detailplaneeringuga lubati ehitada kaks büroohoonet ja üks tootmishoone, võeti arvutuskäigus
arvesse vaid büroohoonete mahud. Saadut tulemit võrreldi Ehitisregistri andmetega
planeeringualas asuvate toitlustus-, büroo-, meelelahutus-, kaubandus- ja teeninduspindade
kohta. Arvesse võeti vaid nimetatud otstarvetega hooned ehk kui planeeringualas paiknes
näiteks eluhoone, ei kajastunud see arvutustes.
Analüüsi koostamise käigus viidi läbi intervjuud kolme Pärnu suurima kaubanduskeskuse
juhiga - Port Arturi tegevjuhi Mari-Liis Lembituga, Pärnu Keskuse juhi Jaan Lotiga ja
Kaubamajaka kaubanduskeskuse juhi Ivar Pinseliga. Lisaks toimusid arutelud Pärnu
Linnavalitsuse planeeringuosakonna töötajatega ning viidi Pärnu Linnavalitsuse planeeringu
osakonna poolt kutsutud osalejatega seminar, milles käigus tutvustati töö esialgseid tulemusi
ja arutleti eri osapoolte seisukohti Pärnu linna võimalike tulevike osas.
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2. Pärnu linna lühiülevaade ja olulisemad arengud
linnaruumis
2.1. Pärnu maakonna ja linnapiirkonna rahvastik
Pärnu linna arengukavas 20257 püstitatakse visioon, et Pärnu on atraktiivne elamuskuurort
Läänemere ääres, kõrge elukvaliteediga linn elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Pärnu linn
on üks viiest (Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve ja Jõhvi, Pärnu ning Narva koos ümbritsevate
kohalike omavalitsustega) Eesti linnapiirkonnast8. Linnapiirkonnaks loetakse keskuslinna ning
seda ümbritsevat tiheasustusega tagamaad, mille ulatuse määratlemisel võetakse arvesse
tiheasustusega ala ning kasvava rahvastikuga ala ulatust ning igapäevast pendelrännet.
Pärnu linna lähitagamaa omavalitsusi iseloomustab elanike koondumine Pärnu vahetusse
lähedusse, ca 15 km raadiusesse. Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 1.01.2017 Pärnu
linnapiirkonnas 61 000 inimest, neist Pärnu linnas 40 705, Sindi linnas 3 906, Audru vallas 5
812, Paikuse vallas 3 906, Sauga vallas 4 237 ja Tahkuranna vallas 2 434. Pildi Pärnu linna
senisest positsioonist maakonna kohalike omavalitsuste suhtes Statistikaameti rahvastiku
andmetel annab joonis 6.

Joonis 6. Pärnu rahvastik maakonna omavalitsuste taustal9

Pärnu linna arengukava aastani 2025.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4071/0201/6003/Arengukava_uus_sept2016.pdf
8 Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020.
http://www.parnu.ee/failid/arengukavad/Jatkusuutliku_arengu_strateegia.pdf
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020, peatükk 2.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade
areng, kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/public/UKP_rakenduskava_final.pdf
9 Statistikaamet
7
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Peale kohalike omavalitsuse volikogu korralist valimisi oktoobris 2017. aastal moodustus
Pärnu linna, Audru valla, Paikuse valla ja Tõstamaa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus,
mille nimeks on Pärnu linn. Rahvastikuregistri andmetel on seisuga 01.01.2017 uues
omavalitsusüksuses elanikke 51 733 (61,3% Pärnumaa elanikest). Uue moodustuva
omavalitsuse pindala 855 km².
Pärnu linna laienemine omavalitsuste ühinemise tulemusena toob linnaplaneerimise
valdkonnas kaasa uue olukorra, kuna tiheasustusalade kõrval tuleb edaspidi hakata tegelema
ulatuslike hajaasustusega piirkondadega, tagada omavalitsuse eesmärgistatud areng nii linna
kui maapiirkonnas ning asustuse sidusus senisest linnapiirkonnast erinevates
administratiivpiirides.
Pärnu Linnavalitsuse andmetel on linna elanikkond ajavahemikul 2012-2017 vähenenud
1 130 inimese võrra, so 2,8%. Kõige suurem on elanike vähenemine olnud vanuses 20-24
(joonis 7), järgnevad vanusrühmad 70-74 ja 0-4. Kõige enam on kasvanud eakate 85+
vanusrühm. Pärnu linna rahvastik on aeglaselt vananev.
Elanike arvu muutus Pärnu linnas vanusegruppide lõikes 2012-2017
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Joonis 7. Elanike arvu muutus Pärnu linnas 2012-2017 vanusegruppide lõikes (%)10
Pärnu jõgi jagab Pärnu linna kaheks osaks ning elanikkond nendes jaotub enam-vähem
võrdselt mõlemal pool jõge. Alates 2000. aastast ei ole Pärnu linnas rahavastik linnaosade
lõikes proportsionaalselt oluliselt muutunud. Elanike arvult on suurim Rääma linnaosa (8694
elanikku, ehk 22,4%), järgnevad Mai linnaosa (7393, 19,1%) ja Eeslinn (7007, 18,1%).
Südalinnas elab 1472 inimest, mis moodustab 3,8% Pärnu elanikest. Linnaosade lõikes on
aastatel 2012-2017 elanike arv vähenenud kõige kiiremini Mai linnaosas (-6,9%), Ülejõe
linnaosas (-5,3 %), Raeküla linnaosas (-5,2%), Rannarajoonis (-4,7%), Vana-Pärnus (-3,8%)
ja Räämas (-1,9%). Südalinnas (8,4%), Tammiste linnaosas (7,7%) ja Eeslinnas (2,8%) on
olnud kasv.
Rahva ja eluruumide loenduse andmetele 2011 tuginev Statistikaameti rahvastikuprognoos
näitab, et aastaks 2040 toimub rahvaarvu vähenemine Pärnumaal, seda 18,7% ja langedes
elanike arvuni 67 759 (joonis 8). Pärnu linna (haldusreformi eelsetes piirides) rahvaarvu
vähenemist prognoosiperioodi lõpuks ennustatakse 19,1%. Ühe arenguna nähakse küll ette
sündimuse iibekordaja (laste arv naise kohta) tõusu praeguselt 1,56-lt 1,8-le, ent selle mõju
vähendab väljaränne. Pärnu linna rahvastiku loomuliku potentsiaali tõttu väheneks elanikkond
2040. aastaks 7,1%.
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Joonis 8. Pärnu linna ja maakonna rahvastikuprognoos11
Kuigi Statistikaamet Pärnu linna lähitagamaa kohta prognoosi ei koostanud, võib oletada, et
linnaregiooni prognoos on optimistlikum ja haldusreformi järgse Pärnu linna elanikkond
väheneb seniste naaberomavalitsuste (eelkõige Audru ja Paikuse) rahvastikupotentsiaali tõttu
märksa vähem. Eeldusel, et rahvastiku väljarännet linnapiirkonnast õnnestub targa poliitikaga
vähendada, mis hõlmab ka jätkusuutliku linnaplaneerimise, on võimalik, et elanikkonna
kahanemine ei ole suurem kui 10% praegusest. See tähendab, et Pärnu linnapiirkonnas elab
ka 2040 aastal ca 55 000 inimest.
Seega võib kokkuvõtvalt väita, et elanike arvu muutus ei mõjuta lühiajalises
perspektiivis (kuni 5 a) eelduslikult kaubanduse-teeninduse-meelelahutuse tarbimist
Pärnu linnapiirkonnas, pikemas perspektiivis võib sellel olla teatud mõju (aastaks 2040
-10%), kuid see ei ole väga suur. Senise Pärnu linna elanike arvu vähenemise tempot
aitab pidurdada linnaregioon – tänastes linnalähedastes valdades on elanike arv kas
stabiilne või teatud kohtades ka kasvav.

2.2. Pärnu ettevõtluskeskkonna ja turismi arengud
Pärnu linnapiirkonna majandusarengu, tööturu ja ettevõtluse keskseteks teemadeks on
kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine. Selle eeldusteks on panustamine
logistikasse - Via Baltica, Rail Baltic, Pärnu sadam ja lennujaam - et muuta Pärnu
kättesaadavaks mitmeliigilist, kiiret ja turvalist transpordiühendust kasutades. Lisaks
ettevõtluse rahvusvahelistumisele on oluline, et laieneks Pärnu külastuskeskkond, mis
võimaldab pakkuda paremaid teenuseid ning mis omakorda viiks suurema lisandväärtuse
suunas ja võimaldaks tõsta Pärnu imagot Läänemere riikide linnade seas kvaliteetse
elukeskkonna pakkujana.
2017. aasta alguse seisuga oli Pärnu linnas 18 259 töötajat (tabel 1). Neist ligi neljandik leidis
rakenduse töötlevas tööstuses (24,8%), järgnesid majutus ja toitlustus (11%) ning tervishoid
ja sotsiaalhoolekanne (10,5%).
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Tabel 1. Pärnu linnas (haldusreformi eelne) registreeritud asutuste ja ettevõtete töötajate arv
Tööregistri andmetel 01.01.2017
Majandussektor
Töötlev tööstus
Majutus ja toitlustus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Hulgi- ja Jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Haridus
Ehitus
Veondus ja laondus
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kinnisvaraalane tegevus
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Muud teenindavad tegevused
Haldus- ja abitegevused
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Tegevusala puudub
Mäetööstus
Info ja side
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
Finants- ja kindlustustegevus
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
KOKKU

Töötajate arv
4531
2005
1921
1871
1858
1376
754
669
659
518
439
418
406
295
188
103
92
79
74
3
18 259

Pärnu (haldusreformi eelne) töötajaskonnast elab Pärnu linnas 8 407 inimest (46%).
Lähiomavalitsustest käib Pärnusse tööle arvestatav hulk inimesi - Sauga vallast 728 (4%),
Audru vallast 722 (4%), Paikuse vallast 594 (3,3%), Sindi linnast 566 (3,1%), Tahkuranna
vallast 292 (1,6%), Saarde vallast 266 (1,5%) ja Halinga vallast 232 elanikku (1,3%). Tallinnast
on Pärnu ettevõtetes tööl 664 inimest (3,6%). Teistest omavalitsustest jääb Pärnusse tööle
tulijate arv alla 200 inimese. Pärnust mujale käib tööle 7525 elanikku, neist Tallinnasse 4053
(53,9%). Suuremad tööandjad Pärnu elanikele on veel Tartu linnas 442, Sauga vallas 311,
Paikuse vallas (272), Rae vallas (223), Sindi linnas (145), Saue linnas (138) ja Tahkuranna
vallas (129).
2017. aasta alguse seisuga oli Pärnus registreeritud 6168 ettevõtet (tabel 2), millest aktiivsed
on 2500 (40,5% ettevõtetest). Enim on aktiivseid ettevõtteid hulgi- ja jaekaubanduses ning
mootorsõidukite ja mootorrataste remondi valdkondades (17,9%), järgnevad kinnisvaraalane
tegevus (14,2%), ehitus (12,2%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (11,6%).
Tabel 2. Pärnu linna ettevõtete jaotus majandussektorite lõikes, 1.01.2017
Ettevõtete arv

Majandussektor
Hulgi- ja Jaekaubandus; mootorsõidukite ja
mootorrataste remont
Kinnisvaraalane tegevus
Ehitus
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Muud teenindavad tegevused
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Töötlev tööstus

1091
863
734
635
454
380
369
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sh aktiivsed
448
355
304
290
141
87
191

Haldus- ja abitegevused
Veondus ja laondus
Majutus ja toitlustus
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Info ja side
Haridus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Finants- ja kindlustustegevus
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Mäetööstus
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga
varustamine
KOKKU

340
275
264
206
172
136
111
105
14
7
7

106
149
127
85
53
65
65
13
9
3
6

5
6168

3
2500

Pärnumaa panus Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) on suhteliselt tagasihoidlik
ulatudes vaid ca 4%ni. SKP elaniku kohta on Pärnumaal sarnaselt teiste Eesti piirkondadega
aasta-aastalt küll kasvanud (vt joonis 9), kuid see ulatub vaid ca 65%ni Eesti keskmisest ning
on enam kui kaks korda väiksem kui Harjumaal. Vahe Eesti keskmisega on perioodil 20122015 pigem suurenenud. SKP elaniku kohta on Pärnumaal võrreldav Ida-Virumaa, LääneVirumaa, Viljandimaa ja Järvamaaga, ülejäänud Eesti maakondi (v.a. Harjumaa ja Tartumaa)
Pärnumaa siiski edestab.
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Joonis 9. SKP elaniku kohta Eesti suuremates maakondades 2012-2016 (eurodes)12
Keskmine brutopalk on oluline ostujõu näitaja, mida ka kaubanduse-teenindusemeelelahutuse puhul tuleb arvestada. Viimastel aastatel on keskmine brutopalk Pärnumaal
kasvanud ca 5-7% aastas, samas on keskmine brutopalk Eestis kasvanud pisut kiiremini ning
see ületab Pärnumaa oma 2016. a. seisuga 23% võrra (joonis 10). 2017. a. kahe esimese
kvartaliga on palgakasv Eestis veelgi kiirenenud ning see ületas II kvartalis Pärnumaal
esmakordset 1000 euro piiri.
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Joonis 10. Keskmine brutopalk Eesti suuremates maakondades perioodil 2012-2016
(eurodes)13
Tänu Pärnu heale loodusgeograafilisele asukohale ja liivarannale on linna üks olulisi
tegevusvaldkondi turism. Pärnu on tuntud kuurortlinn. Pärnu olulisust maakonnas ilmestab
asjaolu, et ööbimiste arvust ligi 90% on registreeritud Pärnu linnas (haldusreformi eelne
territoorium).
Majutatute ja ööbimiste arvu poolest on Pärnu ning Pärnumaa selgelt Tallinna ja Harjumaa
järel teisel kohal. Nt ööbimiste arvu poolest edestab Pärnumaa järgnevat maakonda
(Tartumaa) enam kui kaks korda. Maakonnas tervikuna tehti 2016. a. Statistikaameti andmetel
ca 850 000 ööbimist, mis on 14% ööbimiste arvust Eestis ning 25% kõigist ööbimistest
väljaspool Tallinna. Ligikaudu 55% Pärnumaal majutatutest on välisturistid, kes reeglina
ööbivad Pärnu kesklinna piirkonna spades ja hotellides ning kellel on otsene seos kesklinna
piirkonna teeninduse-kaubanduse-meelelahutusega.
Majutatute arv Pärnu linnas on perioodil 2012-2016 kasvanud ligi 40%, mis teeb keskmiseks
aastaseks kasvuks 10%. Samal perioodil on ööbimiste arv Pärnus kasvanud ligi 18% ulatudes
ligi 765 000ni 2016 aastal (joonis 11). Võrreldes eelneva aastaga on kõige kiirem kasv olnud
2016. aastal, mil ööbimiste arv kasvas 8% ehk ligi 60 000 võrra. Ööbimiste arvu kasv on Pärnu
linnas võrreldes Eesti keskmisega kasvanud ligi 50% kiiremini (keskmine kasv oli Eestis samal
perioodil ca 12%).
Ööbimiste arvu väiksem kasv võrreldes majutatute arvu kasvuga tähendab seda, et keskmine
ööde arv ühe majutatu kohta on perioodil jooksul vähenenud 2,67-lt 2,26-ni.
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Joonis 11. Ööbimiste ja majutatute arv Pärnu linnas perioodil 2012-201614
Kokkuvõtvalt võib väita, et viimastel aastatel pole Pärnumaa oma majandusnäitajate
poolest Eesti keskmisele lähenenud. SKP elaniku kohta on Pärnumaal vähem kui 65%
Eesti keskmisest, mis tähendab, et maakond tervikuna pole kõrgemat lisandväärtust
pakkuva majandusstruktuuri poole kuigi jõudsalt liikunud. Ka keskmine palk on
Pärnumaal ca 20% madalam kui Eestis tervikuna, samas on palgakasv viimasel ajal
olnud kiire.
Kaubanduse-teeninduse-meelelahutuse arenguid toetab aga majutatute ja ööbimiste
arvu järjepidev kasv, mis on olnud oluliselt kiirem kui Eestis keskmisena. Välisturistide
suur osakaal tähendab aga ka kõrgemaid ootuseid teenuste valiku ja kvaliteedi osas.
Üheks lisavõimaluseks on kruiisturistide arvu kasv.

2.3. Elanike liikumine ja arengud linnaruumis
Elanike liikumismustrid Pärnu linnas on mitmekesised. Seejuures võib aga rääkida kahest
tugevast tõmbepiirkonnast, milleks on kesklinn ning Papiniidu piirkond. Üldvaates on kesklinn
oma tugeva positsiooni tõmbepiirkonnana säilitanud (eriti suveperioodil ja tööpäeviti), kuid
mobiilpositsioneerimise andmed näitavad, et ka Papiniidu piirkonna tähtsus inimeste
tegevuspiirkonnana on kasvanud. Seda eriti nädalavahetustel, kui mõlemad piirkonnad on
kaubanduse ja teeniduse osas tõmbekeskustena enam-vähem võrdse tähtsusega. Küll aga
pakub Kesklinn Papiniiduga võrreldes rohkem meelelelahutust, seda eriti ka õhtuti ja öösiti,
mil tegevust Papiniidu piirkonnas praktiliselt pole. Tertsiaarse tähtsusega piirkonnaks linnas
on veel Pärnu haigla ja Pärnu kutseharidusekeskuse piirkond, mis jääb teisele poole Pärnu
jõge.
Mobiilpositsioneerimise 2012. aasta andmed15 näitavad, et Papiniidu piirkonna olulisus on
kasvanud eelkõige seal elavate inimeste ja Pärnu linnaregiooni elanike hulgas. 2012. aastal
külastas Papiniitu linnaregioonist keskmiselt 2053 inimest ning kesklinna 1975 inimest
päevas. Kesklinna külastajad olid valdavalt Pärnu kesklinna ja Ülejõe piirkonna elanikud.
Kesklinna külastas kesklinna elanikest 3473 inimest päevas (linnaregioonist 1975 inimest)
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päevas. Arvestama peab, et sel ajal ei olnud Pärnu kesklinnas veel tugevat Pärnu Keskust ja
Kaubamajakas ei olnud veel laienenud.
Tänaseks on olukord mõneti muutunud. Kui linnaegiooni külastajate mõistes kahe keskuse
vahel varasemalt olulist vahet ei olnud, siis tänaseks on kesklinn märksa olulisem ka
piirkondlikul tasandil. Jätkuvalt on kesklinn suunatud välisturistidele ning väljastpoolt
maakonda tulijatele. Samas on Mai piirkonna ja linnaregiooni elanikud kesklinna asemel
hakanud oluliselt enam kasutama Papiniidu piirkonda. Kesklinn on jätkuvalt rohkem suunatud
välisturistidede ning väljastpoolt maakonda tulijatele. Seega on Pärnu linna kahele keskusele
iseloomulik mõnevõrra erinev tarbijaskond. Kesklinn on jätkuvalt hästi kättesaadav nii bussiga,
jalgsi kui jalgrattaga liikejale ning suund on kesklinnas kergliiklejate ruumi parendamisele.
Papiniidu keskusega on kesklinnal hea bussiühendus, kuid sinna liikumine kesklinnast võtab
aega. Küll aga on Papiniidu hea kättesaadavus tema eelis Paikuse-Sindi ning Tahkuranna
suunast tulijatele ning Tallinn-Riia-transiitliiklust arvestades.
Pärnu linna jätkusuutliku ruumilise arengu jaoks on vajalik vältida transiitliiklust läbi kesklinna.
Tänavavõrgu planeerimisel16 on vajalik täpsemalt määratleda tänavate funktsioonid, sh linna
kahe keskuse omavaheline liikluskorraldus ja nende põhilised juurdepääsuteed. Kui
liikluskoormus kesklinnas olulisel määral kasvab, on sellel kindlasti negatiivne mõju
kuurortlinnale - müra, heitgaasid, liiklusohutus jne.
Käesoleva analüüsi kontekstis on Pärnu linnaruumi viimaste aastate olulisemateks
arenguteks olnud järgnevad arendused:
 2014 aastal lõppesid Pärnu Keskuse laiendustööd (Aida 7/Lai 5), mille tulemusena on
Pärnu Keskusel kesklinnas ligi 15 000 m2 kaubandus-teeninduspinda, sh kolme
saaliga kobarkino (Apollo);
 2014. aastal valmis kaubanduskeskuse Kaubamajakas kolmas laiendusprojekt, mille
tulemusena on Kaubamajakas ca 23 500 m2 kaubandus-teeninduspinda;
 2017. aastal avati põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud Pärnu turg (Suur-Sepa 18), kus
on mh viie söögikohaga toidutänav;
 2017. aastal valmis kruiisikai Pärnu jõel, toimub kruiisilaevade vastuvõtt;
 2017. aasta lõpus valmib kesklinnas Martensi maja (Pikk 12), kuhu tuleb Rimi kauplus
ning erinevad äripinnad ja korterid 5 korrusel;
 2018. aasta alguses valmib kesklinnas Malmö maja (Malmö 23), kuhu tulevad
äripinnad ning 40 korterit;
 2018. aastal veebruaris valmib kesklinnas uus ühistranspordi keskterminal, sh
jalgrataste hooldusjaam ja enam kui 40 jalgratta hoiukohta (Pikk 13);
Täiendavalt võib arengutest välja tuua bussijaama ümbruse heakorrastamise – Rüütli platsi,
Rüütli tn ja Ringi tn rekonstrueerimise, samuti jalakäijate ala suurendamise ning
ühiskasutuses tänavaruumi loomise Rüütli ja Ringi tänavale. Eraldi on oluline kergliiklusteede
rajamine ning kesklinna ühendamine erinevate linnaosadega.
Perspektiivsetest arengutest (2-5 aastat) on kesklinna ja Papiniidu piirkonnas olulisemad:
 kaubanduskeskuse Port Artur 2 ühendamine parkimismajaga ning täiendavate
äripindade loomine aadressile Aida 10 (2018-2019);
 Kaubamajaka perspektiivne laienemine (kuni 9000 m2), sh kobarkino rajamine (20182019);
 Port Artur Grupi poolt väljaarendatav kaubandus-teenindus-meelelahutuspiirkond
Pärnu jõe ääres (hotell, ärikeskus jms)
 Läänemere kunstipargi rajamine Pärnu jõe äärde (Lai tn 2);
Pärnu linna üldplaneeringu liikumisruumi välja töötamine. Olemasoleva olukorra analüüs“. OÜ
Stratum, 2012.
16

15






kesklinna sadamapiirkonna arendus, Pärnu jõe äärse avaliku promenaadi ning äri- ja
eluhoonete rajamine;
kruiisituristide arvu kasv;
lennujaama arendus, rahvusvahelised tellimuslennud;
Riigimaja rajamine (Aia 2/Pargi 1).

Kümne aasta perspektiivis on ettevalmistamisel kaks suurt avaliku sektori
investeeringuprojekti:
 uus silla rajamine üle Pärnu jõe, mis ühendaks kesklinna ja Rääma piirkonda;
 Rail Baltica terminali rajamine Papiniidu piirkonda.

3. Kaubandus, teenindus ja linnade planeerimine
Teenindus ja kaubandus on dünaamilised majandusharud, mis on laienenud paljudesse
majandustegevustesse ning mille tähtsus jätkuvalt kasvab. Enam arenenud riikides annavad
sisemajanduse kogutoodangust teenindus ja kaubandus üle kolme neljandiku. Ennekõike
toimuvad arengud linnades, mis spetsialiseeruvad aina enam teenindus- ja
kaubandustegevusele, mistõttu linnade arendamises tuleb selle dünaamilise protsessiga
arvestada. Samuti ei tohi tähelepanuta jätta, et ka tööstusaladel on olulisi
teenindusfunktsioone. Arenenud riikide linnades võib näha, et teenindus ja kaubandus
integreeruvad ning kobarduvad suurematesse tarbimiskeskustesse.
Kaubanduskeskuste arv on Eestis kiiresti kasvanud. Suhtarvuliselt (kaubanduspind per
capita) kuulub Eesti Euroopa Liidu esikümnendikku. Kaubanduspindade kiire kasv on leidnud
aset ka meie naaberriikides Soomes ja Rootsis, kellega Eestil on tihedad majandussidemed.
Teeninduses ja kaubanduses toimuvad muutused on nii sisulised – mida ja kuidas toodetakse,
pakutakse ja müüakse –, kui ka ruumilised ehk kus teenindamine, kauba tootmine, pakkumine,
müümine toimub ja kuidas nende tegevuste paiknemine areneb. Seejuures ei tähenda
spetsialiseerumine rohkem tegevust mingis kitsas majandussektoris, vaid lisandväärtuse
loomist igas majandusharus teeninduse ja kaubanduse abil. Tähelepanuta ei tohi jätta
digitaliseerumist/e-kaubandust, mis muudab teenuste ja kaupade kättesaadavuse
paindlikuks ning ajast ja kohast enam sõltumatuks. Seega muutub ka tarbijate käitumine
ruumis, mis muudab olemasolevaid füüsilisi struktuure ja nende asukohta. Sellegipoolest
eksisteerib kaupu ja teenuseid, mille tootmises ja tarbimises on konkreetne koht ja aeg
vajalikud. Digitaliseerumine loob võimaluse kiire tootlikkuse ja käibe kasvu jaoks. See
tähendab ka seda, et osa teenindus- ja kaubategevusest automatiseerub täielikult. Oluline on
teada, millised on digitaliseerumise mõjud lähimate kümnendite jooksul ning millist teenindust
ja kaubandust soovitakse arendada. See aitab vältida lühikese kasvuperspektiiviga
materiaalse linnakeskkonna arendamist ja ehitamist.
Teeninduse ja kaubanduse ruumiline struktuur avaldub nende kobardumises,
koospaiknemises ja lahkuminekus. Eriti selgelt on koospaiknemine näha ärikeskustes.
Kaubanduskobaras saavad poed jagada kulusid näiteks infrastruktuuri (parkla jne)
kasutamisel ja igapäevaselt tarbitava teeninduse (turvamehed, koristus jne) pakkumisel.
Samuti võimaldab spetsialiseerunud kaubanduse kobardumine meelitada oma
mitmekesisusega kliente, sest ühe tarbimisreisi jooksul on võimalik soetada mitmekesiseid
kaupu ja kasutada erinevaid teenuseid. Taoline kobardumine võimaldab ka väga kitsaste
äriniššide tekkimise. Nii on kaubanduskeskustes võimalik leida väga spetsialiseerunud kui ka
üldisema ja mitmekesisema valikuga poode ja teenuseid. Samuti võimaldab see eri pakkujatel
arengus rõhuda erinevatele funktsionaalsetele aspektidele. Näiteks hinnale, suurele valikule,
elamusele jne.
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Teeninduse ja kaubanduse jaoks on olulisel kohal seosed teiste poodidega ning nende
kättesaadavus. Kaubanduse kobaraid tekib suurte ankurettevõtete (nt IKEA) ümber, samuti
sobiva asukoha puhul ka kesklinnas, eriti transpordi sõlmpunktide, näiteks bussi- ja
raudteejaamade läheduses. Sellise praktikaga on survestatud väiksema valikuga poode ja
mitmete traditsiooniliste väikepoodidega tänavate pilt on muutunud. Samas on tekkinud uus
trend, kus teenindust ja kaubandust ümbritseva keskkonnaga kohanedes paigutatakse
väiksemaid poode südalinna, mis võimaldab teenindada kohalikke elanikke, optimeerida
kinnisvarakulusid, reklaamida tooteid ja olla klientidega igapäevaselt seotud. Strateegilised
on suuremate ettevõtete väikesed söögipoed südalinnas, Eestis näiteks Rimi. Muutused
on toimunud ka linnaservades, kus kaubanduskeskustest väljaspool asuvate poodide arv on
vähenenud ning paljud teenindusfunktsioonid ja isegi avaliku sektori funktsioonid on kolinud
kaubanduskeskustesse. Taolistes keskustes saab mitmekesistumise ja meelelahutusliku
tarbimise kasvu situatsioonis rääkida elustiilikeskuste tekkest, kus vedav roll on just
teeninduse osakaalu kasvul.
Tavaliselt kobarduvad enim riide- ja autopoed, mille läheduses toimub sektoriaalne asutuste
koospaiknemine. Reeglina leiab nende lähedusest ka muid sama alaga haakuvaid teenuseid
ja kaubandust. Samuti kobarduvad söögi-, spordi-, tervise-, ehituspoed ja bensiinijaamad. Eriti
koonduvad väiksemad poed. Taoliste arengute tarvis on eriti olulise tähtsusega
ankurettevõtted, mis meelitavad kohale suure hulga inimesi. Ankurettevõtteid on lihtsam uude
kohta meelitada soodustustega, kas siis rendi, kättesaadavuse või muude lahenduste
eelistega.
Teenindust ja kaubandust saab planeerida nii re- kui proaktiivselt. Reaktiivne lähenemine
tähendab negatiivselt kulgenud arengutrajektoori tagantjärgi kohandamist, proaktiivne aga
positiivse trajektoori soodustamist enne konkreetsete arenguprojektide käivitamist. LääneEuroopas ühtne seisukoht või praktika nende lähenemiste osas puudub. Samas on viimaste
aastate majanduslik areng kasvatanud vajaduse proaktiivse poliitika ning leebema ja
paindlikuma maakasutuse arendamise jaoks. Samuti on vajalik avaliku ja erasektori vaheline
koostöö konkreetsete arenguprojektide puhul avalikus linnaruumis, et saavutada pikaajaliselt
säästlik areng teeninduse ja kaubanduse valdkonnas. Oodata võib teeninduse ja kaubanduse
suuremate projektide kasvavat rahvusvahelistumist, seda ka Eestis. Samas, kui
kaubanduskeskuse tootlikkus on liiga väike, võib ta vaid kitsa ärifunktsiooni tõttu kaotada
arendaja huvi, mis viib koha allakäiguni. Tänapäeval on kaubanduskeskuste regulaarne
uuendamine linnaruumis eriti tähtis, kuna lisanduvad ärid meelitavad kliente enda
juurde ka keskustest väljapool.
Teeninduse ja kaubanduse paiknemine allub oma loogikale, olles seotud linna füüsilise
struktuuri ja rahvastiku paiknemisega. Olulised on ka traditsioonid, sest vajalik infrastruktuur
on rajatud varasemast arengupraktikast lähtuvalt. Teenindus ja kaubandus on vastastikuses
seoses linnadega, nende planeerimisel on oluline arvestada mitte ainult linna, vaid ka selle
tagamaaga, kogu linnastu mõjupiirkonnaga. Ruumilise planeerimise praktikas on kaks
äärmust – selge maakasutuse tsoneering ja vaba maakasutuse areng. Paljudes linnades
tegeleb avalik sektor reaktiivse tsoneeringuga, mis võimaldab suunata arengut tugeva
majanduskasvu situatsioonis, kus raha investeerimiseks jätkub ja näiteks mingi piirkonna
eelisarendamisega soovitakse linnaruumi tasakaalustada, et see ei kaotaks oma
funktsionaalsust. Suurbritannia kogemused on näidanud, et taolise poliitika rakendamine võib
tuua kaasa tootlikkuse ja tõhususe vähenemise kaubanduses. Samas on planeerijate
sekkumisel ka eeliseid peamiselt „elava vanalinna“ arengu toetamisel. Eesti
planeerimispraktika kaldub pigem seisukohale, et maaomanikul on põhimõtteline õigus
arendada oma äri ja selleks vajalikku maakasutust.
Teenindust ja kaubandust võib arendada nii piirkondi ja ehitisi taaskasutades kui uusi keskusi
rajades. Taaskasutuses võetakse kasutusele vanad (tööstus, transport)alad nii kesklinna
läheduses kui ka pisut kaugemal, kus on aastakümneid olnud head transpordiühendused
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kesklinnaga. Uusi teenindus- ja kaubandusalasid võib olemasolevale taristule tuginedes
rajada kesklinna, kus on ajalooliselt vastavad piirkonnad paiknenud. See tähendab
maakasutuse tihendamist ning piisavalt suure vaba ruumi leidmist, milleks tihti tuleb väiksema
mahuga majad lammutada, ehitada kõrgemad hooned või teha seda rohealade arvelt. Taoline
arendusviis on leidnud palju kriitikat, kuna ühiskonna ja kogukondade huvides on rohealade
ja ajalooliste piirkondade säilitamine. Tänapäeval võib näha uusi kaubandus- ja
teeninduspindu otse maanteede või raudteede ääres või bussi-, lennu- ja rongijaamades.
Kolmas viis on uute suurte pindade arendamine linna servadesse, seda ümbritsevate
teede, tihti ringteede kõrvale. Üldiselt on sealne maa hind oluliselt odavam kesklinnaga
võrreldes, ümberehitamisega seonduvad kulud puuduvad ning suurt ruumi vajavad tehnilised
pinnad, näiteks parklad, on suhteliselt lihtsalt teostatavad.
Teeninduse ja kaubanduse arenduse käigus tuleks mõelda taaskasutamise võimalustele,
näiteks kaubanduskeskuse muutmine osaliselt elamupiirkonnaks, hoonetele uute
funktsioonide andmine kooliruumideks, loengusaalideks või meelelahutustegevusteks. Sageli
ehitatakse kaubandus- ja teeninduskeskused juba algusest peale mitmekesist funktsiooni
silmas pidades. Samuti võib oodata praeguste linna ääres paiknevate kaubandus- ja
teeninduskeskuste funktsionaalset mitmekesistumist lähimate aastakümnete jooksul.
Jussi S. Jauhiainen17 on seisukohal, et teeninduse ja kaubanduse arendamises ning
planeerimises ei ole otstarbekas vastandada vana kesklinna ja linnaäärseid piirkondi,
vaid toetada mõlema arengut. Selleks tuleb võimaldada neile ruumiline kättesaadavus
ja piisavalt seotud, kuid erinev profiil. Linna arengu seisukohast on oluline, et piirkonnas
oleks vähemalt üks tugev, huvitav ja arenev elustiilikeskus (suur ja funktsionaalselt
mitmekesine teenindus-majanduskeskus), mis lisaks töökohtade loomisele, kaupade ja
teenuste pakkumisele kujundab ka linna brändi, võimaldab huvitavate avalik-eraruumide
arengut ning teeb elanike ja külastajate elu lihtsalt meeldivamaks.
Teeninduse ja kaubanduse tuleviku puhul toob Jussi S. Jauhiainen välja järgmist:
 Teenindus ja kaubandus muutuvad hetkel digitaliseerumise ning e-kaubanduse ja eteeninduse tõttu oluliselt. E-kaubandus moodustas 2015. aastal kogu maailma
kaubandusest 7% ning arvatakse, et aastaks 2020 e-kaubanduse osakaal
kahekordistub.
 Logistikal on e-kaubanduse puhul tähtis roll. Äärelinnas ja kesklinnas arendatakse
kohti, kust on võimalik e-kaubanduse teel tellitud kaubad kätte saada.
 Teeninduse ja kaubanduse muutused mõjutavad oluliselt kesklinnade ja äärelinnade
maakasutuse arengut. See tuleneb eelpool mainitud digitaliseerumisest, kuid ka
„mobiilse internetipõlvkonna“ tarbimisharjumuste ja -soovide erinevusest võrreldes
eelnevate põlvkondadega. Teeninduse ja kaubanduse tarbimine on võrreldes
varasemaga järjest enam meelelahutus.
 Selleks, et teenindus- ja kaubandusettevõtted ja neid ümbritsev linnakeskkond
areneksid ka tulevikus hästi, peavad kohaliku arengu planeerijad arvestama
tarbimismuutusi praegu proaktiivselt, mitte reaktiivselt kümne aasta pärast. Ei ole
mõistlik, et kohalik avalik võim ja linnapoliitikud püüaksid takistada või pöörata
globaalseid teeninduse trende või kaubanduse arengudünaamikat.
 Pärnu puhul on vajalik mõelda arengustrateegiale, mis võimaldab nii kesklinna
teeninduse ja kaubandustegevuse kui ka Papiniidu arengut. Uurimused osutavad, et
ilma meelelahutuse olulises mahus sissetoomiseta kaubanduskeskustesse ja selle
pideva arendamiseta, kaubanduskeskused kahanevad. Suur väljakutse on ka
kesklinna suurematel kaubamajadel, millesse ei ole alati võimalik paigutada
meelelahutust poodide kõrvale.
 Kesklinna teenindus- ja kaubanduspiirkonda ei ole mõistlik arendada täpselt
samamoodi kui suurt kaubanduskeskust. Kesklinnas on varasemast rohkem vaja
17
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pöörata tähelepanu teeninduse ja kaubanduse kvaliteedile. Lisaks sellele, et
pakutavad tooted on kvaliteetsed, on tähtis ka see, kuidas neid tooteid ja teenuseid
pakutakse. Kliendi spetsiifilisest tarbimiskogemusest saab väga oluline, tihti otsustav
osa kaubandusest. See toimub isegi väikestes söögipoodides, mida rajatakse
kesklinna. Peenemate ja kallimate toodete jaoks ehitatakse näituse ruume
(showrooms). Nendes on klientidel võimalik saada kõrgekvaliteetset personaalset
teenindust, mis on ühendatud e-kaubandusega.
Logistilised sõlmpunktid nagu kiirrongijaamad ja bussijaamad on head sihtkohad ka
kaubanduse ja teeninduse jaoks, juhul kui nendesse rajatakse mitmekesised
meelelahutusvõimalused toetama kaubanduse ja teeninduse arengut.

Kokkuvõtvalt võib Pärnu linna planeerimistegevusse sisendina tuua välja, et kaubandus ja
teenindus:
 on
globaalselt
kasvav
äritegevus,
mis
integreerub
kõikidesse
majandustegevustesse;
 on glokaliseerunud ehk tegevused leiavad aset erinevatel ruumilistel mõõtkavadel.
On kohalikud aspektid, näiteks konkreetsed majad, teed, infrastruktuur, linna
maakasutuse arenduspoliitika, ulatuslikumad riiklikud protsessid nagu seaduslik
regulatsioon ja globaalsed trendid, näiteks majanduse kasv või kahanemine,
tootmise paiknemine, kliima- ja trendimuutused jne;
 on linnade jaoks tähtsaim kasvav äritegevus, mis pakub töökohti ja lisandväärtust.
Seejuures mõjutavad kohalikku olukorda rahvusvahelistumise trendid, poliitikad
jms. Kohalik poliitika võib üldtrende soodustada või takistada, kuid seejuures tuleb
arvestada võimalikku mõju linna arengule tervikuna;
 sulavad linnades kokku meelelahutusliku tarbimisega elustiiliks, mida
kohandatakse eri tarbimisgruppide jaoks. Seetõttu hakatakse seda rõhutama ka
keskuste maakasutuses ja disainis. Funktsioonid segunevad, kaupluste vahel võib
leida kortereid ja kontoreid, avaliku sektori teenuseid jne. Seejuures on oluline, kas
tarbimine kobardub suurteks üksusteks, tükeldub väikesteks või liigub paindlikult
koos tarbijaga;
 paiknemises on tähtis funktsionaalne kättesaadavus. Praegune trend on
teeninduse ja kaubanduse koondumine suurematesse üksustesse, kuna see
võimaldub äris tõhusamalt tegutseda. Samas on näiteid väikeste poodide tekkimist
südalinnadesse, mis on seotud kinnisvarakulude kokkuhoidmise ja püsiva
klientuuri arendamisega;
 asukoha dünaamika sõltub laiemast linnastumise trendidest, keskuse ja tema
tagamaa arengutest;
 muutuvad digitaliseerumise arenguga, mis mõjutab ka linnade majandustegevust
ja maakasutust.
 arendamises ja planeerimises on mõistlik toetada nii vana kesklinna kui linna
servaalade arengut, mitte neid vastandada. Oluline on linnaplaneerimisega tagada
keskuste füüsiline kättesaadavus ja piisavalt erineva profiili areng pöörates olulise
tähelepanu keskuste kvaliteedile, funktsionaalsele mitmekesisusele ja mõjuala
suurendamisele.
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4. Pärnu kesklinna ja Papiniidu piirkonna planeeringute
analüüs
Tänaseks on Pärnu linnas välja kujunenud kaks kaubanduslikku keskust - kesklinn ja
Papiniidu – millest on kujunenud ka regionaalse tähtsusega keskused. Koostatava Pärnu
üldplaneeringu kohaselt sisaldab ülelinnaline keskus endas teenuseid, mis tulenevalt oma
spetsiifikast, kättesaadavusest või mahust teenindavad inimesi nii kogu linna kui ka regiooni
piires. Samuti kasutavad neid tõenäoliselt ka piirkonda külastavad inimesed. Kesklinnas
nähakse multifunktsionaalset ala, kus erinevad funktsioonid on läbi põimunud, kuid Papiniidu
keskus on ühekülgsem ettevõtluspiirkond, kus domineerivad äri ja teenindus.18

4.1. Kesklinna maakasutuse analüüs
Koostamisel on uus Pärnu linna üldplaneering, mis tegeleb maakasutuse visiooniga
tulevikuks. Üdplaneeringu visiooni kohaselt on Pärnus elav ja hästi ligipääsetav ajalooline
keskus. Olulisel kohal on kvaliteetne linnaruum, tõhusalt ja säästlikult toimivad võrgustikud,
mis loovad soodsa keskkonna elanike ja töökohtade lisandumiseks. Kesklinn on Pärnu avaliku
ruumi tuumikala, mis on ülelinnaline ja regionaalne kultuuri-, äri- ja teeninduskeskus, kus
asuvad olulised kultuuri- ja ametiasutused, samuti ühistranspordi keskne sõlmpunkt. Oluline
on kesklinnas säilitada olulisi avalikku funktsioone.
Suure külastuskoormuse ja töötajate arvuga asutuste ümberpaigutamisel tuleb arvestada
liikumisvajaduste muutustega ning samuti funktsioonide paiknemisega. Üldplaneeringus on
kesklinna arendamise eesmärgiks toodud ajalooliselt väärtusliku kesklinna ruumilise arengu
toetamine ja linnakeskuse positsiooni tugevdamine, lisaks selle sidumine kuurordi ja
jõeäärsete aladega. Soovitakse tõsta kesklinna ruumi kvaliteeti, elavdada linnaruumi ja võtta
kasutusele arendamata alad, sidudes need linnaruumiga. Oluliseks peetakse ka
jalakäijasõbralikkuse suurendamist, funktsionaalset mitmekesisust, samuti avalike teenuste
hoidmist kesklinnas ning juurdepääsetavuse ja turvalisuse suurendamist19. Kesklinn
maakasutus koostatava üldplaneeringu kohaselt on välja toodud joonisel 12.
Maakasutuse visioonist nähtub, et kesklinnas peetakse oluliseks mitmekesiseid funktsioone,
mis aitab muuta maakasutuse planeerimist paindlikumaks ning vältida üldplaneeringut
muutvate detailplaneeringute koostamist keskuse mõistes ebaolulise maakasutuse muutmise
tõttu. Võrreldes praeguse üldplaneeringuga on näha sega- ja ärihoonestuse osakaalu
suurenemist, seda näiteks vanalinnas, kesklinnas kui ka Supeluse tänava piirkonnas, mis küll
otseselt ei kuulu vaatlusalusesse kesklinna piirkonda, kuid on sellega seotud. Segafunktsiooni
sagenemist on märgata ka kehtestatud detailplaneeringuid analüüsides, kus mitmel juhul on
kesklinnas olevale hoonele lisandunud ärifunktsioon.

18
19
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Joonis 12. Kesklinna maakasutus koostatava üldplaneeringu kohaselt20
Koostatavas üldplaneeringus on näha ka arengualade loomist peamiselt jõe äärde (Laia
tänava – Suur-Jõe tänava piirkond). Lisaks Supeluse tänava piirkonnale on kesklinnaga
kaudselt seotud potentsiaalselt huvipakkuvaks piirkonnaks ka Ülejõe Tallinna mnt, Raba ja
Rääma tänava piirkond, mis Raba-Lai silla rajamisel võib muutuda kesklinnaga
funktsionaalselt rohkem seotuks. Sinna nähakse samuti ette arengualasid.
Kesklinna äripiirkond hõlmab Port Arturi kahte hoonet, Pärnu Keskust, pangandus- ja
teenindushooneid ning muid kauplusi. Piirkonnas asub bussijaam, mis teenidab maakonnaja kaugliine. Lisaks on kesklinnas Rüütli ja sellega ristuvate tänavatel rohkelt väiksemaid
kaubandus-, teenindus- ja toitlustuspindu. Südalinna tugevuseks on ka seal paiknev teater,
kontserdimaja, raamatukogu ja muuseum. Probleemideks on vanalinna kui kultuuri- ja
ärikeskuse tähtsuse vähenemine, samuti tugev hooajalisus - vanalinn ja Rüütli tänav on elav
piirkond vaid suvel. Samas võib välja tuua, et kuigi Rüütli tänava kaubanduslik tähtsus on
langenud, on tõusnud selle meelelahutuslik olulisus, samuti asub seal olulisel määral
toitlustuskohti.
Linna üldplaneering näeb ette linna ärilist keskust Pika, Akadeemia, Aia tänavate ja Pärnu jõe
vahelisele alale. Olemasolevad ja planeeritavad ärikeskused liigutavad aktiivset tsooni
vanalinnast jõe poole, mis on ohuks vanalinnale, kuid samas elavdavad jõe tsooni, mis siiani
on olnud alakasutuses. Arengualadeks kavandatud piirkondade väljaehitamine võib kesklinna
aktiivse tsooni laiendada veelgi rohkem jõe poole. Samas on praegu realiseeritav nn kesklinna
detailplaneering toonud arenguid ka bussijaama lähialale, tänu millele tekib ka vanalinna
poolsele alale aktiivsem kasutus.
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Kesklinn vajab ka ühiskondlike funktsioonide mitmekesistamist ja tihendamist, samuti eri
sihtotstarvete kombineerimise abil tugevate tõmbekeskuste tekitamist.21 Samuti on
erinevatest hinnangutest lähtuvalt kesklinnas puudus kvaliteetsetest büroopindadest.
Kesklinna piirkonda iseloomustab võrdlemisi suur täisehituse osakaal. Kuna tegu on
ajalooliselt juba väljakujunenud piirkonnaga, on sinna juurde ehitamine raskendatud. Samuti
seab piiranguid muinsuskaitse. Kesklinna saab tinglikult jagada neljaks tsooniks, mis on
üldistatult toodud joonisel 13. Samuti on seal toodud kesklinna suurimad kaubanduskeskused
Pärnu keskus 1 (äripinda 2802m2), Pärnu keskus 2 (äripinda 5826m2), Port Artur 1 (äripinda
4315m2) ja Port Artur 2 (äripinda 14 028m2). Äripinnana mõistetakse keelelise lihtsustatuna
siinkohal järgnevaid hoonete kasutusotstarbeid: 12130 toitlustushooned, 12200 büroohooned,
12310 kaubandushooned, 12330 teenindushooned, 12610 meelelahutushooned.

Joonis 13. Kesklinna suurimad kaubanduskeskused ja olulisemad arenduspiirkonnad
üldistatult22
Vanalinna oluliseks ruumilise suuna näitajaks on muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused,
mille tõttu toimub arendamine peamiselt üksikute hoonete kaupa.

tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering
Maa-amet, Pärnu Linnavalitsuse ja Linnavolikogu Dokumendiregister

21Ringi
22

22

Tähtsamad arendusvõimalused lähtuvalt kehtivatest detailplaneeringutest:
 Pühavaimu, Lõuna, Nikolai, Kuninga tänava vahelises kvartalis paikneb vanalinna
mõistes olulist realiseerimata ehitusmahtu, peamiselt Pühavaimu 17 (maapealne
ehitusalune pindala 1390m2, maa-alune 595m2, 50-70% ärimaa, 30-50% elamumaa)
ja Kuninga 19 (ehitisealune pindala 580m2 , 60-80% ärimaa, 20-40% elamumaa) näol.
 Rüütli 53 ja Aia 4 plaanitakse kahte ühe- kuni neljakordset ärihoonet ehitusaluse
pinnaga vastavalt 430m2 ja 620m2, seejuures esimesel korrusel oleks avatud
funktsioon.
 Kuninga 21 kavandatakse kahte kuni 11m kõrgust ärihoonet, mille ehitisealune pind
on kokku 488m2.
Bussijaama ümbrus on praegu oluline arengupiirkond, mis on suures osas planeeritud Ringi
tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringuga ehk nn
kesklinna detailplaneeringuga. Samuti mõjutavad arengut muinsuskaitsenõuded. Eeldatavasti
on sinna seatud ehitusõigus põhimahus realiseeritav.
 Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringu
ehk nn kesklinna detailplaneering käsitleb umbes 8,35ha suurust maa-ala, kus
ärifunktsiooniga pinda on ette nähtud umbes 380 000m2. Muuhulgas käsitleb see uue
bussijaama, Martensi maja, Port Artur 2 laienduse, Aia tänava pikenduse, turuplatsi,
Rüütli platsi ning muude äri-, elu- ja ühiskondlike hoonete ning avalike funktsioonide
arendamist. Võib osaliselt ümberplaneerimisele minna, näiteks olemasoleva
politseimaja osas.
 Aia tn 1/Pargi tn 1 ehk nn riigimaja planeeringuga lubatakse ehitada kuni viis neljakuni viiekordset hoonet, mille ehitisealune pind on kokku 4134m2. Lisaks valitsuse ja
ametiasutuste maale on lubatud kuni 40% ulatuses ärifunktsiooni.
 Põhja tn, Vee tn, Riia mnt ja Ringi tänava vahelise ala planeering võimaldab Lai tn 9
(äri- ja korruselamumaa, 1 hoone 915m² ehitusalust pinda, 20m/30m absoluutkõrgust),
Aida tn 10 (äri- ja korruselamumaa, 1 hoone, 475m² ehitusalust pinda, 20m
absoluutkõrgust), Põhja tn 3 (äri- ja korruselamumaa, 1 hoone, 650m² ehitusalust
pinda, 18m absoluutkõrgust) ja Põhja tn 5a kõval (äri- ja korruselamumaa, 1 hoone
500m² ehitisealust pinda, 18m absoluutkõrgust) asuvate hoonete realiseerimiseks.
Port Artur plaanib ehitada avatud galerii, mis ühendab olemasolevat Lai tn 11 (Port
Artur 2) ja kavandatavat Aida tn 10 hooneid.
 Lai tn 5 asub amortiseerunud aidahoone. Kehtestatud detailplaneeringu alusel saab
sinna ehitada ühe kuuekordse ärihoone ehitusaluse pindalaga 520m2.
Laia tänava ja Pärnu jõe vaheline ala – uus oluline arengupiirkond. Loodav üldplaneering
näeb piirkonda ette arengualana.
 Lai tn 2 soovitakse arendada Läänemere kunstiparki, kus eksponeeritakse mereriikide
rahvakunsti ja teoseid. Pargi alale on ette nähtud üldkasutatavad hooned, vee peale
kunstipaviljonid. Planeeringuala on 3,2ha. Kunstipargi vahetus läheduses asub Pärnu
kontserdimaja.
 Lai tn 10 plaaniti kunagi äri- ja teenindusettevõtete maaks. Planeering on tänaseks
vananenud, hetkel soovitakse sinna ehitada kõrghoonet, mis pole kooskõlas
muinsuskaitsenõuetega. Oodata on ümberplaneerimist.
 Lai tn 22 planeeritakse 12 kolme- kuni kuuekordset korterelamut, mis kavandatakse
arhitektuurikonkursiga.
 Lai tn 24 on planeeritud Vingi tn, Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala
detailplaneeringuga, kuhu on algatatud Raba-Lai silla planeering, mis tähendab, et
tegu on ümberplaneeritava alaga. Hetkel puuduvad kindlamad visioonid ja kavatsused,
kuid on olnud läbirääkimisi multifunktsionaalse keskuse kavandamiseks.
 Kalda tn 2 ja 4 on on sadamaala arendus. Planeeritakse reisi- ja kruiisisadama
arengut, neid teenindavaid äripindu ning kesklinna elavdamise mõttes ka
elamisfunktsiooni. Põhirõhk on siiski jõega seonduvatel avalikkusele suunatud
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kasutusotstarvetel. Praeguseks on sadamas peatunud juba kolm kruiisilaeva, oodata
on lisa. Planeeringu aluseks on arhitektuurivõistlus. Planeeringuala suurus on kokku
2,5ha, planeeritud hoonete maht on kokku umbes 33 000m2, millest ärifunktsiooniga
pinna maksimaalne maht on pea 16 000m2.
Raba-Lai silla detailplaneering näeb ette silla lahendamist linna maa peal, mis
vähendaks kesklinna silla ja Pika tänava liikluskoormust. Eeldatav realiseerumise aeg
samal ajal Rail Balticaga ehk 2026.

Kesklinna kontaktvööndi alad:
 Ülejõel asuv Tallinna maantee ja J. V. Jannseni tänava ristmik – tegu on Ülejõe
piirkonna kohaliku keskusega, kus paiknevad Rimi, apteek, perearstikeskus, koolid,
lasteaed, pargiala, toitlustus jm väiksem ettevõtlus. Bussiühendus kesklinnaga on tihe,
samuti on tegu olulise ümberistumiskohaga. Koostamisel on detailplaneering, mis
kavandab Rimi laienemist ja hoonele elufunktsiooni lisandumist. Piirkonda jääb
arenguala A12 – endine õlletehas.
 Arenguala A13 – endine leivatehas. Kehtestatud on detailplaneering, mis näeb ala
ette elamumaana väiksemas mahus ärifunktsiooni võimalusega.

4.2. Papiniidu maakasutuse analüüs
Papiniidu piirkonda võib laiemalt vaadata koos Mai elamupiirkonnas paikneva kaubanduse ja
teenindusega. Kitsamalt saab piirkonnaks lugeda Papiniidu tänava kandis olevat Riia maantee
ja Pärnu jõe vahelist ärifunktsiooniga ala (peatükk 1.1).
Koostatav Pärnu linna üldplaneering aastani 2025 näeb samuti ette piirkonnas ärifunktsiooni
säilimist (joonis 14). Joonise ülaosas on tumelillaga märgitud tootmisala, mis kuulub nn Niidu
ettevõtluspiirkonda, kuhu on lubatud arvestataval mahul ka ärifunktsiooni (vt ka peatükk 4.5).
Koostatav Pärnu linna üldplaneering on Papiniidu piirkonna määranud keskusalaks. Papiniidu
ärikeskus on transiitliiklusele ja suurematele kaubagruppidele (nt tööstus- ja ehituskaubad)
orienteeritud ülelinnaline keskus, mis teenindab nii Pärnu regiooni kui ka Raeküla ja Mai
asumit.
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Joonis 14. Papiniidu maakasutus koostatava üldplaneeringu kohaselt23
Papiniidut ja selle kontaktvööndit iseloomustavad võrdlemisi mahukad potentsiaalsed
arendused. Papiniidu piirkond ise on ja jääb peamiselt ärifunktsiooniga maaks, sinna
planeeritakse eelkõige ärihoonestust. Papiniidu kontaktvööndis oleva nn Maseko ala (A6, vt
joonis 14) on ja jääb korruselamumaaks. Sinna on planeeritud mastaapne elamuarendus, mis
sisaldab mõningal määral ka ärifunktsiooni. Oluline maakasutuse ümberplanerimine leiab aset
Rail Baltica alal (A5), kus elamufunktsioon asendub äri- ja transpordifunktsiooniga.
Joonisel 15 on toodud olulisemad arengupiirkonnad Papiniidus, samuti on sinna märgitud
tähtsamad olemasolevad äripinnad (EHR kategooriad: 12130 toitlustushooned, 12200
büroohooned,
12310
kaubandushooned,
12330
teenindushooned,
12610
meelelahutushooned, vt peatükk 1.2, keelelise lihtsuse mõttes refereeritakse nende
funktsioonidega pindadele siin peatükis kui äripindadele).
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Joonis 15. Papiniidu olulisemad arenduspiirkonnad üldistatult koos olemasolevate
tähtsamate äripindadega24
Papiniidu tänava, Riia mnt ja jõe vaheline ala – maakasutuse jooniselt on näha, et tegu on
olulise ärifunktsiooniga kaubanduspiirkonnaga, kuhu on koondunud linna suurim
kaubanduskeskus Kaubamajakas (äripind 20 271m2), mille detailplaneering lubab laienemist
104 000 m2. Samas peab arvestama, et tegu on maksimaalse võimaliku brutopinnaga, mille
realiseerimine eeldab, et ehitatakse välja kolme maapealse ja ühe maaaluse korrusega hoone
ning lahendatakse seejuures ka parkimine enam kui 1500 sõidukile. Seega on tegu pigem
teoreetiliselt võimaliku mahuga, mida praktikas sellises ulatuses ei realiseerita.
Lisaks asuvad piirkonnas suuremad ehituspoed, näiteks Ehituse ABC (äripinda 6745m2,
laienemisvõimalus 24 000m2), Espak (äripinda 3488m2, laienemisvõimalus 24 000m2), KRauta (äripinda 3109m2) ja Bauhof (äripinda 7183m2). Piirkonna tähtsaim ärikeskus on hetkel
Silla keskus (äripinda 4013m2) (joonis 15). Eelduste kohaselt jätkub äripindade arendamine
alal ka järgnevatel aastatel.
Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkond – planeeringuala
suurus on 18,83 ha. Põhiosas on kavandatud 3-5 korruseline elamufunktsiooniga hoonestus.
Jõe äärde planeeritakse avalikku ruumi, samuti sildumisala teenindavat ärihoonet. Samuti on
ette nähtud lasteaed ning umbes 9000m2 mahus äripindasid.
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Rail Balticu terminali ala – raudteejaama tulekuga plaanitakse umbes 17ha alale
jaamahoonet toetav peamiselt äri- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonestus, näiteks toitlustus, teenindus-, majutus- ja konverentsifunktsiooniga hooned (kokku u 38 000m2 ärifunktsiooniga
pinda), peamiselt on tegu multifunktsionaalsete pindadega. Realiseeritav alles pärast
raudteejaama ehitamist 2026.
Riia maantee ääres rajatakse tühjadele kruntidele äri- ja teenindusfunktsiooniga hooneid.
Tegu on tõenäoliselt pikema perspektiiviga arenguga. Riia mnt ja Papiniidu ristmikul asub
mitmeid halvas seisus korterelamuid, mille puhul võib eeldada tulevikus ümberplaneerimist.
Riia mnt elamurajooni poolses osas aktiveerub väiksemas mahus ärihoonete rajamine, mis
on joonisel 14 üldistatult näidatud kollasega
Mai piirkond – asub Papiniidu kontaktvööndis. Mai tn 59a ja Mai tn 63 kavandatakse ligikaudu
173 uut korterit. Mai elamupiirkonnas asuvad mitmed piirkondliku tähtsusega
kaubanduspinnad: Mai Selver (äripinda 2540m2), Mai Comarket (äripinda 928m2), Maxima
(äripinda 10 343m2, detailplaneering lubab ca 26 000 m2 võrra laienemist) ning veidi eemal ka
Suure-Jõe Selver (äripinda 3535m2).

4.3.

Alternatiivsed arengupiirkonnad

Alternatiivse ärifunktsiooniga piirkonnana võib käsitleda eelkõige nn Niidu ettevõtluspiirkonda
(vt joonis 14, lilla alla), kuhu saab lisaks suuremahulisele tootmisele rajada ka ärifunktsiooniga
hooneid. Papiniidule lähim ala on planeeritud Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise
kvartali detailplaneeringuga, mis hõlmab umbes 51,5 ha suuruse ala. Piirkond on olulise
transpordisuuna - Ehitajate tee - ääres, mis on osaks Via Baltica trassist.
Alal on võimalik nii äri- kui tootmismaa arendamine. Detailplaneeringu alusel rajatakse 2018.
aastal alale 10 ha hõlmav vineeritehas, mis pakub tööd 200 inimesele. Samuti jääb alasse
Niidu tn 9a krunt, mis omab 80% kaubandusõigust, kokku 17 000 m2 ehitusalust pinda. Hetkel
on piirkond välja arendamata, kuid sellest võib tulevikus kujuneda tänase kahe keskuse kõrval
kolmas Pärnu linna keskuskoht koos Tallinna mnt ja Piimakombinaadi alaga25.
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Endise Piimakombinaadi ala (Turba tn 2, Tallinna mnt, Ehitajate tee ja Turba tn vaheline ala) kehtiv
detailplaneering võimaldab kinnistule kavandada 1-8 korruselise ärifunktsiooniga hoonestuse, mille
suurimaks ehitusaluseks pinnaks on 60 000m².
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5. Äripindade iseloomustus
5.1. Äripindade maht
piirkondade vahel

ja

jaotumine

kesklinna

ja

Papiniidu

Äripindu analüüsiti eraldi kesklinna, Papiniidu ja nende kontaktvööndite piires, mis on
defineeritud peatükis 1.1. Eraldi käsitleti toitlustus-, kaubandus-, teenindus-, meelelahutusning büroopindu. Üheks põhjuseks on hoonestuse erinevus - nimelt asuvad büroopinnad
üldiselt kõrgemates hoonetes (kolm ja enam korrust) ning vajavad vähem parkimisala (ca
100m2 pinna kohta üks parkimiskoht) kui kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja
meelelahutushooned, mis on reeglina madalamad (ühe- või kahekorruselised) ning vajava
suurt parkimisala (40-50m2 kohta üks parkimiskoht).26 Teisalt on ka Pärnu linna edasiste
arengute kavandamiseks vajalik võimalikult täpne teave, millise mahud on juba täna
konkreetsemate funktsioonide lõikes linna erinevates piirkondades olemas. Lisaks võimaldab
detailne hetkeseisu kaardistus hinnata teatud tüüpi pindade mahu lisandumisel tekkivat mõju
vastava piirkonna ja valdkonna kogumahule.
Tabelis 3 on kujutatud vastavates piirkondades asuvate hoonete nimetatud otstarbega (EHR
kategooriad: 12130 toitlustushooned, 12200 büroohooned, 12310 kaubandushooned, 12330
teenindushooned, 12610 meelelahutushooned) pinnad Ehitisregistri andmetel. Keelelise
lihtsustuse mõttes refereeritakse siin peatükis eelnimetatud sihtotstarbega pindadele kui
äripindadele. Detailne ülevaade ning vastav Ehitisregistri väljavõte on lisatud aruandele eraldi
Exceli tabelitena.
Tabel 3. Äripinnad Pärnu kesklinna, Papiniidu ja nende kontaktvööndite piirkondades27

Linnaosa
Kesklinn
(KL)
KL
kontaktvöönd
KOKKU
Papiniidu
(PN)
PN
kontaktvöönd
KOKKU

12130
Toitlustus
m2
%28

12200
Büroo
m2

%

12310
Kaubandus
m2
%

12330
Teenindus
m2
%

12610
Meelelahutus
m2
%

KOKKU
m2

%

14135

11%

45090

34%

51073

39%

5796

4%

15772

12%

131865

100%

2308

9%

10548

40%

9905

38%

3117

12%

392

1%

26269

100%

16442

10%

55637

35%

60977

39%

8913

6%

16164

10%

158134

100%

1375

2%

8022

10%

71403

85%

3640

4%

0

0%

84439

100%

1638

6%

3530

13%

14790

56%

1714

6%

4887

18%

26558

100%

3012

3%

11552

10%

86193

78%

5353

5%

4887

4%

110997

100%

Kokku on EHRi andmetel vaadeldavates piirkondades hetkel ligi 270 000m2 äripindu, millest:
 55% (ca 147 000 m2) on kaubanduspinnad,
 25% (ca 67 000 m2) büroopinnad,
 8% (ca 21 000 m2) meelelahutuspinnad,
 7% (ca 19 500 m2) toitlustuspinnad,
 5% (ca 14 500 m2) teeninduspinnad.

Kaubandus-, meelelahutus- ja teeninduspindade ning büroopindade arendamise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ja ettepanekute tegemine Riia tn – Ringtee tn piirkonna
hoonestusmahtude ja -funktsioonide osas
27 Ehitisregister
28 Osakaal vastavast jaotusest
26

28

Äripindadest ligi 59% ehk ca 158 000 m2 asub kesklinnas ning 41% ehk ca 111 000 m2
Papiniidu piirkonnas.
Analüüsides Kesklinna ja Papiniidu erinevate sihtotstarvetega äripidasid, võib täheldada aga
märkimisväärseid erisusi (vt ka tabel 4):
 toitlustus, meelelahutus- ja büroopinnad on tugevalt koondunud kesklinna.
Toitlustuspindadest on kesklinnas ca 85%, büroopindadest ca 83% ja meelelahutusest
ca 77%. Seejuures võib veel lisaks välja tuua, et meelelahutuse puhul on Papiniidu
piirkonna ainsaks objektiks piirkonna kontaktvööndis olev endine Mai kino (Papiniidu
50, ligi 5000 m2), mis täna vastavas otstarbes kasutust ei leia. Samas paikneb
Papiniidu kontaktvööndis linna spordihall ning Pernova loodushariduskeskus, mida
võib pidada piirkonna olulisemateks vaba-aja ja meelelahutusfunktsiooniga
hooneteks.
 teeninduspindade jaotus on ühtlasem, olles suurem siiski kesklinnas (ca 62%
vastavast kogumahust).
 kaubandust on rohkem Papiniidus (ca 86 000 m2 ehk ligi 59% kaubanduse
kogumahust), kuid seda on suures mahus ka kesklinnas (ca 61 000 m2 ehk 41%
kaubanduse kogumahust).
Kokkuvõttes on Papiniidu piirkonna äripinnad tugevalt kaldu kaubanduse suunas, mis
moodustab ligi 78% sealsetest äripindadest. Samas on kesklinna jaotus oluliselt
mitmekesisem – kaubanduse (ca 39% äripindadest) kõrval on samas mahus
büroopindasid (ca 35% äripindadest), arvestatavas mahus on ka toitlustus- (10%),
meelelahutus- (10%) ja teeninduspindasid (6%).
Tabel 4. Pärnu kesklinnas ja Papiniidu äripindade osakaal kogumahust29
Büroo

Toitlustus
Piirkond
Kesklinn
kokku
Papiniidu
kokku

m2

Kõik kokku

osakaal

m2

Kaubandus

osakaal

m2

osakaal

Teenindus
m2

osakaal

Meelelahutus
Maht

16 442

84,5%

54 459

82,5%

60 881

41,4%

8 913

62,5%

16 164

76,8%

3 012

15,5%

11 552

17,5%

86 193

58,6%

5 353

37,5%

4 887

23,2%

19 455

100%

66 011

100%

147 073

100%

14 266

100%

21 051

100%

Perspektiivseid arenguid silmas pidades võimaldab Papiniidu linnaäärne asukoht mahtusid
kergemini suurendada kui kesklinnas, kus vaba pinda on vähem ning lisaks on ka
muinsuskaitselised piirangud. Arvestades kaubanduse-teeninduse laiemaid trende võiks
Papiniidus eelkõige suureneda muud funktsioonid peale kaubanduse.
Detailplaneeringute analüüsist lähtub, et kesklinna ja selle kontaktvööndisse saab
lisanduda planeeringutest lähtuvalt veel 130 000 m2 ärifunktsiooniga pinda ning
Papiniitu 343 000m2.
Kesklinnas osas on suurimate äripindadega rajamise võimalusega järgnevad planeeringud:
 enam kui 60 000m2 ärifunktsiooniga pinna lisandumist lubab nn kesklinna
detailplaneering30;
 17 000m2 lisandumist võimaldab Riia mnt 2d (tänane Lai 10) planeering;
 16 000m2 lisandumist võimaldavad Kalda 2 ja 4 detailplaneeringud;
 9000m2 äripinna lisandumist võimaldab Aia tn 2//Pargi tn 1 ehk nn riigimaja
detailplaneering ja Lai tn 5 kinnistu detailplaneering (Pärnu keskus 2).

30

osakaal

Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering

29

Papiniitu lisanduda võivate äripindade mahud on oluliselt suuremad, mis on tingitud sealse
hoonestuse iseloomust. Kõige olulisemat kasvupotentsiaali omab Kaubamajakas, mille
detailplaneeringuga seatud ehitusõigus lubab rajada maksimaalselt 124 000 m² brutopinnaga
hoone31. Seejuures tuleb välja tuua, et pindade arvutus on lihtsustatud ning ei arvesta muude
ehituslike tingimuste ning parkimise lahendamise vajadusega, millest tulenevalt võib võimalik
lisanduv äripindade suurus olla väiksem.

5.2. Kesklinna äripinnad
EHRi andmetest lähtuvalt on kesklinnas (ilma siirdevööndita) ca 200 ärihoonet, kesklinna
siirdevööndis on ärihooneid ligi 50. Enamus hoonetest on suhteliselt väiksed, mis tuleneb
asjaolust, et märkimisväärne osa neist jääb vanalinna. Keskmine ärihoone suurus on
kesklinnas ca 500 m2, mis on poole vähem kui Papiniidus (enam kui 1000 m2).
Kesklinnas (ilma nn siirdevööndita) on suurim osakaal kaubanduspindadel (51 073m2, 39%)
ja büroopindadel (45 090m2, 34%). Meelelahutuspindu 15 771m2 (12%), toitlustuspindu on 14
135m2 (11%) ja teenindust 5796m2 (4%). Kesklinna suurimad äripinnad on kobardunud Pika
ja Laia tn vahelisele alale Martensi väljaku ümber.
Peamised kaubanduspinnad paiknevad Port Arturis ja Pärnu keskuses. Port Arturil on kaks
hoonet: Port Artur 1 aadressil Hommiku 2 (äripinda 4315m2) ning Port Artur 2 aadressil Lai 11
(äripinda 14 028m2). Kokku on Port Arturil äripinda 18 343m2, mis moodustab 14% kogu
kesklinna äripindadest. Port Arturi vahetus läheduses asub Pärnu Keskus, millel on samuti
kaks hoonet. Pärnu Keskus 1 asub aadressil Aida 7 (äripinda 2802m2) ja Pärnu Keskus 2
aadressil Lai 5 (äripinda 5628m2). Kokku on Pärnu Keskusel 8430m2 kaubanduspinda (joonis
12), mis moodustab 6% kesklinna vastavatest pindadest. Nelja hoone peale kokku on
kaubanduspinda 26 773m2, moodustades kesklinna äripindadest 20% ja kogu vaadeldava ala
(s.o kesklinn, Papiniidu ja nende kontaktvööndid) pindadest 10%. Seega iseloomustab
kesklinna piirkonda suur väiksemate hoonete osakaal.
Peamiselt müüakse kesklinnas toidu-, ilu- ja garderoobikaupu. Pärnu Keskuses asub ka linna
ainus kino (Apollo). Keskuste vahetus läheduses paiknevad Pärnu kontserdimaja ja Pärnu
muuseum, veidi eemale jäävad keskraamatukogu ja Endla teater. Toitlustusfunktsiooniga
hooneid on kesklinnas (sh siirdevöönd) ca 60, neist 25 hoonel on toitlustus peamine
funktsioon. Büroofunktsiooniga hooneid on kesklinnas veidi enam kui 100, teenindushooneid
ca 65 ja meelelahutusfunktsiooniga hooneid ca 12.

5.3. Papiniidu äripinnad
EHRi andmetest lähtuvalt on Papiniidu piirkonnas (ilma siirdevööndita) ca 50 ärihoonet,
siirdevööndis on ärihooneid ca 35. Keskmiselt on ärihooned poole suuremad kui kesklinnas,
enam kui 3000 m2 äripinnaga hooneid on 11.
Papiniidus domineerib tugevalt kaubandusotstarve, mis moodustab lausa 85% piirkonna
äriotstarbelistest pindadest (v t ka tabel 4). Piirkonnas asub linna suurim kaubanduskeskus
Kaubamajakas (äripinda 20 271m2), kus pakutase peamiselt ilu- ja garderoobikaupasid ja
toidukaupasid, aga leidub ka teenindust ja toitlustust. Kaubamajakas moodustab 24% kogu
Papiniidu piirkonna äripindadest ja 8% kõikidest vaadeldud piirkondade äripindadest.
Papiniitu on kobardunud ka suurimad ehitus- ja viimistluspoed Bauhof, K-Rauta, Espak ja
Ehituse ABC, kus on kokku 20 525m2 äripinda, mis moodustab samuti 24% Papiniidu
31

Pärnu Papiniidu tn 8//10, Energia tn 1 ja5a kinnistute detailplaneering
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äripindadest. Seega on domineerivad Papiniidus erinevalt kesklinnast pigem suured hooned
ning märkimisväärne osakaal on ehituskaupadel ning suurematel kestvuskaupadel.
Papiniidu kontaktvööndis asuvad mitmed piirkondliku tähtsusega kauplused (vt ka joonis 15):
kaks Selverit, Maxima ja Comarket, mille äripind on summaarselt 17 346 m2, moodustades
65% Papiniidu kontaktvööndi äripindadest.
Meelelahutusfunktsiooniga pinnad praegu Papiniidus puuduvad. Papiniidu kontaktvööndis
sisaldab meelelahutusfunktsiooni vaid üks hoone – Mai kultuurikeskus (meelelahutuspinda
4887m2). Ka toitlustusfunktsiooniga hooneid on vähe (kokku koos siirdevööndiga 12), neist 9
on siirdevööndis. Seega on Papiniidu nn põhiosas vaid 3 toitlustusfunktsiooniga ärihoonet.

5.4. Kesklinna ja Papiniidu äripindade plussid ja miinused
Järgnevalt on võrreldud Kesklinna ja Papiniidu äripindasid (tabel 5).
Tabel 5. Kesklinna ja Papiniidu äripindade plussid ja miinused
Kesklinn





Plussid









Miinused





Papiniidu

Ajalooline linnasüda, tugeva
identiteediga osa linnaruumist
Keskne asukoht linnas, hea
kättesaadavus ühistranspordi ja
kergliiklusega
Hea avaliku linnaruumi kvaliteet
Arengut toetavad investeeringud
Oluline osa Pärnu linna
töökohtadest, tegevusalade
paljufunktsionaalsus
Palju inimesi, sh Pärnu
külastajaid, turistidele külastuse
sihtkoht
Tugev kaubandusbränd (Port
Artur) ja kaubamärgid
Inimesed on kesklinnas
kaubanduse ja teeninduse
tarbimisegaharjunud
Suured arengualad, perspektiiv
veeäärsete alade arendamiseks
Piiratud mahud – laienemine
raskendatud
Kallis ehitustegevus
Muinsuskaitsenõuded
ehitustegevusele
Parkimiskohtade vähesus,
tasuline parkimine
Kesklinnale raske ligi pääseda,
sh looduslik tõke Pärnu jõgi
Hooajalisus, selge külastatavuse
tipp suvekuudel
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Odavam maa
Laienemine lihtne
Saab pakkuda suuremat
kaubavalikut teatud kaubagruppide
osas (nt elektroonika jm suured
esemed)
Hea ligipääs transpordiga
naaberomavalitsustest,
ühistransport Sindi ja Paikuse
suunal
Elanike arvu kasv piirkonnas, sh
linnalähedased alad
Suured transiitliikluse vood,
võimalus autoga sõitvate tarbijate
saamiseks ja parkimine soodne
Rail Baltica perpektiivne tule
piirkonda
Haldusreformiga kaasnev keskus
tagamaa suhete
ümbermõtestamine, linnaruumi
arengu nägemise laiem pilt
Ääreline asukoht,
Linnakeskusest vaja enam aega
kohalejõudmiseks
Suured mastaabid
Ümbritsev miljöö ja keskkond pole
võrreldav kesklinnaga
Funktsioonid tugevalt kaldu
kaubanduse suunas, meelelahtus
puudub ning toitlustus ja teenindus
on suhteliselt vähe

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et mõlemal keskusel on oma eristuvad plussid ja miinused, mis
toovad omakorda kaasa ka erineva spetsialiseerumise. Äärelinnas on lihtsam laieneda ning
seega on seal ka nt suurem kestvuskaupade valik, samas on kesklinnas võimalus arendada
spetsialiseeritumaid tooteid ja teenuseid. Üldjoontes loob see eeldused kahe teineteist
täiendava keskuse arenguks. Seejuures tuleb aga tähelepanu pöörata miinustele ning nende
osas võimalike lahenduste leidmisele.

6. Kino ja kinokülastajate arengud Eestis ja nende
rahvusvaheline võrdlus
Kuna Kaubamajaka arendajad soovivad laienduse raames rajada keskuse kino, analüüsitakse
järgnevalt ülevaatlikult kino arenguid Eestis.
Kaasaegse kino areng Eestis algas 2001. aastal, kui Tallinnasse ehitati Forum Cinemas ASile
kuuluv Coca-Cola Plaza, mis oli kuni 2008. aastani Eesti ainus kaasaegne nn kobarkino.
Kümne aasta eest oli Tallinna kinodes ca 3100 istekohta, sh Coca-Cola Plazas (11 saali) 1896
istekohta, Sõpruses 210 (üks saal) ning Kosmoses 1015 kohta. Tartus eksisteeris vaid kino
Ekraan, kus oli kaks saali ja 218 istekohta. Pärnus tegutses sel ajal Mai kino ja Narvas Astri
kino kolme saali ja 387 istekohaga.
2008. a avati Tartu kaubanduskeskuses Tasku kino Cinamon ning 2012. a Solarise keskuses
Tallinnas Solaris kino seitsme saali ja 1470 istekohaga (täna Apollo). Aastaks 2012 oli
Tallinnasse lisandunud väärtfilmikino Artis kahe saali ja 253 istekohaga. See tõstis Tallinna
kinode istekohtade arvu ligi 4900ni. Tartus renoveeriti Ekraan, koos Cinamoni kinoga (viis
saali ja 693 istekohta) jõudis kinokohtade arv Tartus ligi 1000ni. Konkurents kinoturul tihenes
aga märgatavalt 2013. aastal Apollo Kino OÜ turule tulekuga.
2017. aastaks on pilt märkimisväärselt muutunud, peamiselt Apollo Kino agressiivse turule
tulekuga. Tallinnasse on lisandunud Mustamäe kino kuue saali ja 750 istekohaga, Cinamoni
poolt renoveeriti Kosmos, mille istekohtade arv vähenes 420ni. Kui eelmainitutele arvata
juurde Viimsis avatud kolme saali ja 413 istekohaga kino, on tänaseks Tallinna piirkonna
suuremates kinodes istekohti kokku enam kui 5400 ning saale 33. Tartusse on samal ajal
lisandunud Lõunakeskuse Apollo kino kuue saali ja 948 istekohaga ning Elektriteater umbes
150 istekohaga. Seega on Tartus tänaseks 14 kinosaali enam kui 2000 kinokohaga. Pärnu
Keskuses tegutseb 2014. aastast alates Apollo kobarkino, kus kolm saali ja 420 istekohta. Ka
Narva Astri kino uueks omanikuks on Apollo, kino jätkab varasemas mahus (kolm saali ja 387
istekohta).
2019. aastal plaanitakse Tallinnas Ülemistes avada veel üks kino, mille mahud ei ole hetkel
teada, kuid arvatavasti oleks see vähemalt sarnases suurusjärgus Tartu Lõunakeskuse
omaga ehk umbes tuhande kohaline. Aasta jooksul loodetakse ka avada T1 Mall of Tallinn
kaubanduskeskus, mis sisaldaks samuti kino, spekuleeritavalt sarnases mahus. Oktoobris
2018 plaanitakse avada uus kobarkino Tartus Eedeni keskuses, mis tõstaks istekohtade arvu
veel 700 võrra. Lisaks suurematele keskustele on lähiajal oodata nt uut 200 kohalist kino ka
Kuressaares.
Võttes arvesse teadaolevad uue investeeringud Tallinnas ja Tartus aastatel 2018-2019 peaks
Tallinna kinokohtade arv lähiaastatel jõudma vähemalt 6500-ni (sh Viimsi kino) ning Tartus
enam kui 2500-ni.
Väiksemad kaasaegsed kinod on viimastel aastatel avatud ka mitmetes teistes Eestis
keskustes – Jõhvi kontserdimajas toimib 2005. aastast kino Amadeus4 (160 kohta); Rakveres
avati augustis 2016 Teatrikino (hoones asub proovisaal ja 144 kohaga teatrisaal 5), 2017.
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aasta märtsis avati Viljandis Forum Cinemas Centrum, kus on kaks saali kokku 255
istekohaga jne. Lisaks tegutsevad kaasajastatud tehnikaga kinosaalid ka paljudes teistes
keskustes/kultuurimajades (nt Haapsalu, Valga, Jõgeva, Elva jne).
Kolme suurema kinoketi (Apollo, Forum Cinemas, Cinamon) tänased saalide ja kohtade arvud
on väljatoodud tabelis 6.
Tabel 6. Suuremate kinokettide kinosaalid ja nende istekohtade arv (2017)
Apollo Kino OÜ
Tallinn
Tartu
Pärnu
Narva
Viljandi
Kokku

Saale
13
6
3
3
0
25

Istekohti
2232
948
420
382
0
3987

Forum
Cinemas AS
Saale
Istekohti
11
1896
2
218
0
0
0
0
2
255
15
2369

Cinamon

Kokku

Saale
3
5
0
0
0
8

Saale
27
13
3
3
2
48

Istekohti
420
693
0
0
0
1113

Istekohti
4548
1859
420
387
255
7469

Kinode külastuskordade arv on Eestis aasta-aastalt kasvanud. Eesti Filmi Instituudi andmetel
oli see 2014 aastal 2,6 miljonit, 2015. aastal 3,1 miljonit ning 2016. aastal 3,3 miljonit.
Võrreldes naaberriikidega tehakse Eestis elaniku kohta ligi kaks korda enam kinokülastusi.
Toome siinkohal ära Tallinna võrdluse meie lähiriikide pealinnade kino istekohtade ja
kinokülastuste statistikaga.
Tabel 7. Istekohtade arv ja kinokülastused, 2015

Linn

Elanike arv

Kinodes
istekohtade
arv

Tallinn
Helsinki
Riia
Vilnius

413 782
620 715
641 007
542 626

4 490
6 679
7 404
5 743

Istekohtade arv
1000 elaniku
kohta

Kinokülastuste arv
aastas

10,9
10,8
11,6
10,6

1 960 627
1 944 276
1 873 458
1 435 834

Kinokülastuste
arv elaniku
kohta
4,74
3,13
2,92
2,65

Näeme, et istekohti 1000 elaniku kohta on kõige enam Riias, millele järgneb Tallinn.
Kinokülastusi elaniku kohta on Tallinnas aga ülekaalukalt enim.
Suuremate keskuste indikatiivsed teeninduspiirkonnad on järgmised:
• Tallinna piirkond: Tallinna linn (ca 440 000 elanikku) + nn kuldne ring (ca 100 000) –
kokku ca 550 000.
• Tartu piirkond: Tartu linn, sh Tähtvere (ca 100 000) + lähitagamaa (ca 40 000) –kokku
ca 140 000.
• Pärnu piirkond: Pärnu linn, sh Paikuse, Audru ja Tõstamaa (ca 52 000) ja lähitagamaa
(ca 10 000) – kokku ca 62 000.
Jagades elanike arvu kinokohtadega, saame järgmised tulemused:
• Tallinna piirkond: hetkeseisuga üks koht 100 elaniku kohta, lähiperspektiivis üks koht
ca 80 elaniku kohta;
• Tartu piirkond: hetkeseisuga üks koht 75 elaniku kohta, lähiperspektiivis üks koht ca
55 elaniku kohta;
• Pärnu piirkond: hetkeseisuga üks koht ligi 150 elaniku kohta.
Mehaaniline arvutus näitab, et Tallinna ja Tartu suhtarvuni jõudmiseks peaks Pärnu
kinokohtade arv suurenema ca 2 korda. Seejuures peab silmas pidama, et Pärnumaa
keskmine palgatase on 20-30% madalam kui Tartumaal ja Harjumaal (samas on ka nt
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kodukulud eelkõige Tallinnaga võrreldes väiksemad), mis tähendab, et rehkendus ei näita
üks-üheselt nõudlust. Samuti tuleb arvestada, et kinos käimine sõltub traditsioonidest ja
kinoga seotud sündmuste läbiviimiste arvust.

7. Arendajate hinnangud kaubanduses ja teeninduses
toimuvale Pärnus
Käesoleva analüüsi koostamise käigus viidi läbi intervjuud kolme Pärnu suurima
kaubanduskeskuse juhiga (Port Artur, Pärnu Keskus, Kaubamajakas).
Kõigi juhtide käes küsiti kolm küsimust:
1) teie keskuse tänane seis ja planeeritavad arengud;
2) hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Pärnu kesklinna piirkonnas;
3) hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Papiniidu/Kaubamaja piirkonnas.
Port Arturi juhi hinnang
Port Arturi tänane seis ja planeeritavad arengud
Port Artur koosneb täna kahest hoonest - Port Artur 1 (4498 m2) ja Port Artur 2 (16 184 m2).
Kokku on Port Arturil südalinnas ligi 22 000 m2 kaubanduspinda. Lähiajal soovitakse
panustada meelelahutuse ja teeninduse arendamisse. 2018. aastal soovitakse avada
parkimismaja, ehitada uus hoone aadressile Aida 10 ning ühendada Port Artur 2 ja
parkimismaja omavahel. Laienemise puhul on fookuses teenused ning toitlustus, uut
kaubanduspinda lisandub vähesel määral.
Keskuse juhi sõnul on Port Arturi eesmärgiks välja arendada nn südalinna keskus, mis on üles
ehitatud mugavusele ja mis pakub atraktiivset ja esinduslikku linnaruumi ning on
suvepealinnale vääriline. Keskkond on olulisel määral suunatud ka turistidele, olulised
märksõnad on kompaktsus ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine. Kaubavaliku puhul
on fookuseks kvaliteetsemad nn südalinna tooted, mitte suuremad kestvuskaubad. Arenguid
toetab hea asukoht, Port Arturi kogemus ning tuntud kaubamärk. Märksõnadeks on veel ITlahenduste uuendamine ning e-kaubandus.
Pikemas perspektiivis soovib Port Artur Grupp välja arendada jõeäärse piirkonna ning avada
selle elanikele ja külastajatele. Arenduse täpsem kontseptsioon on hetkel väljatöötamisel.
Alale ei ole planeeritud suuremas mahus kaubanduspinda, peamiselt nähakse seal erinevaid
meelelahutus- ja äripindasid (bürood, hotell jms) koos kaasaegse avaliku ruumiga. Arenduse
realiseerimine toimuks ühes etapis, ajaliselt võiks tegu on 5 aasta perspektiivis realiseeritava
projektiga.
Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Pärnu kesklinna piirkonnas
Kaubanduse ja teeninduse arenguid kesklinna piirkonnas pärsib liikluskorraldus ja -mugavus.
Piirkonna arenguks on vajalik uute logistiliste lahenduste leidmine, sh uue silla rajamine ning
parkimisvõimaluste laiendamine. Võrreldes äärelinnaga takistavad kesklinna arengut ka
muinsuskaitselised piirangud. Seetõttu pole näha, et kesklinna piirkonnas toimuks uusi
suuremahulisi arenguid kaubanduse-teeninduse valdkonnas. Küll aga võiks kesklinnas olla
arenguruumi eelkõige büroopindade osas, kus on teatav nõudlus.
Perspektiivis on seega oluline lahendada ligipääs, parkimine ning panustada avaliku ruumi,
meelelahutuse ning nn südalinna profiilile vastava keskuse arendamisele. Seeläbi on oluline
eristuda äärelinna kaubanduskeskuses pakutavast.
Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Papiniidu/Kaubamajaka piirkonnas
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Papiniidu piirkonna arengute puhul (sh Rail Baltica terminali tulek) on oluline tagada piirkonna
ühendus kesklinnaga, kuna südalinna jätkuv areng peaks olema linnale oluline. Papiniidul on
võrreldes kesklinnaga oma spetsiifika, seal on võimalik ruumiliselt laieneda. Erinevat
spetsiifikat võiks arvestada ka meelelahutuse puhul.
Port Arturi juhi hinnangul on kaheldav, kas Pärnus jagub ruumi kahele kinole. Samas on
võrreldes Kaubamajakaga Pärnu kesklinnas asukohast tulenevad eelised, mis tähendab, et
ka edaspidi jäävad sise- ja välisturistid kesklinna piirkonda, eelduste kohaselt tuleb
kvaliteetset tarbijat südalinna juurde.
Kokkuvõttes soovib Port Artur olla linnavalitsuse partner. Jätkusuutliku arengu seisukohast on
oluline, et Päru Linnavalitsus lähtuks oma tegevustes kogu linna terviklikust arengust ning
oleks oma lähenemistes järjepidev. Vajalik on lahendada tänased kitsaskohad ühenduste
osas.
Pärnu Keskuse juhi hinnang
Pärnu Keskuse tänane seis ja planeeritavad arengud
Pärnu Keskuse pinnad on tänaseks 100% realiseeritud. Tegu on südalinna keskusega, millel
on tugev identiteet ja kaubamärgid: Taluturg, H&M, Apollo jt. Tänased kaubamärgid sobivad
kokku, tegu on tugeva tervikuga. Keskusel oma selgelt tuntav positsioneering, mis eristub
äärelinnast (Kaubamajakast). Kesklinnas on võimalik pidada välikohvikuid, mis äärelinnas
sellisena ei toimi, kuna ümbritsev keskkond pole võrreldav. Samas pole keskuse juures
selliseid laiendusvõimalusi nagu äärelinnas.
Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Pärnu kesklinna piirkonnas
Klientide jaoks moodustavad Port Artur ja Pärnu Keskus ühe terviku, sünergia kahe kesklinna
kaubanduskeskuse vahel on selgelt olemas ning seda tuleb ära kasutada. Kui Port Artur
arendustegevusi teeb, siis sellest võidab ka Pärnu Keskus.
Hetkeseisuga on kesklinna probleemideks parkimine, parkimismaja on kindlasti vaja.
Viimastel aastatel on probleemne olnud ka muu kesklinnas toimuv ehitustegevus
suveperioodil, mis takistab klientide liikumist ning sh ka Pärnu Keskuse külastamist.
Võimalusel
peaks
linn
ehitustegevuse
kavandamisel
arvestama
kesklinna
kaubanduskeskuste huvidega. Lahendus tuleks leida ka kaubanduskeskuste juures oleva
väljaku osas, mille varasema haldamisega tegeles Pärnu Keskus, kuid mis on nüüd linna
hallata. Keskuse juhi sõnul ollakse valmis väljaku haldamises osas koostööks, kuid eraldi
renditasu selle eest ei soovita maksta.
Pärnu kesklinnas teisi suuri kaubandus-teeninduskeskuste tekkimist ei paista. Olulisteks
arenguteks on olnud uue turu valmimine, lisaks ka muud 2018. a. valmivad projektid.
Kesklinna puhul on oluliseks avaliku ruumi areng. Positiivne on olnud kergliikusteede areng,
Pärnu kesklinna osas on tagatud väga mugav ja sujuv liikumine.
Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Papiniidu/Kaubamajaka piirkonnas
See, et Pärnus on kaks suurt kaubanduspiirkonda, millest üks on kesklinnas ja teine
äärelinnas on igati normaalne areng. Keskuse juhi Tartu kogemus näitab, et kahe piirkonna
mudel toimib, mõlematel on oma profiil ning piirkonnad täiendavad teineteist. Pärnu puhul on
nii kesklinna kui Kaubamajaka positsioneering välja kujunenud ning mingit sisulist probleemi
sellest ei ole.
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Teise kino tulek Pärnu linna on jätkusuutlikkuse osas küsitav. Piirkonna turg on piiratud
suurusega ning selle jaotumine kahe kino vahel võib tekitada olukorra, kus on keeruline otsotsaga kokku tulla. Kino puhul on võtmeküsimuseks, millised on kinotrendid tulevikus.
Viimastel aastatel on Eestis toimunud kinoturu väga kiire areng, kuid küsimus on pikemas
perspektiivis. Jätkusuutlikkus võib sattuda ohtu ka näiteks majandusolukorra halvenemisel.
Viimaste aastate arengud on olnud stabiilsed ning mõõdukalt positiivsed. Samas on keskuse
juht selgel seisukohal, et linnavalitsus ei saa antud küsimusse sekkuda ning põhjust arenguid
takistada ei ole, kuna tegu on äriliste otsustega.
Kokkuvõttes leiab Pärnu Keskuse juht, et kahe tugeva kaubandus-teeninduskeskuse areng
on Pärnu linna puhul igati loogiline ja toimiv mudel. Pärnu linn saab toetada kesklinna arenguid
ning tagada hea avaliku ruumi. Teise kino lisandumine Papiniidu piirkonda on äriliselt küll
küsitav, samas pole linnavalitsusel põhjust nendesse otsustesse sekkuda.
Kaubamajaka juhi hinnang
Kaubamajaka tänane seis ja planeeritavad arengud
Kaubanduskeskuse juhi sõnul on tänaseks möödapääsmatu, et meelelahutus on üks osa
kaubandusest. Ükski suurem kaubanduskeskus ei ole enam lihtsalt müügikoht, nii toimis see
15-20 aastat tagasi. Kuna e-kaubandus areneb kiiresti, on vajalik ka tänastel
kaubanduskeskustel leida viise, kuidas klient kodust välja saada. Eelnevast lähtuvalt on
Kaubamajakas võtnud eesmärgiks meelelahutuse osa suurendamise keskuses, sh on
oluliseks panustamine peredele.
Kaubamajaka eesmärgiks lähiperspektiivis on keskuse suurendamine, sh tuleks
Kaubamajakasse kino ning lisanduks ka täiendavat kaubanduspinda. Esialgselt soovitakse
planeerida ära suurem ala (+30% võrreldes tänasega), kuid reaalsuses toimuks arendus
tõenäoliselt oluliselt väiksemas mahus. Keskuse juhi sõnul võtab Kaubamajakas ette
laiendustegevuse ainult selles mahus, mille nad suudavad kindlasti ära täita, riske kaalutakse
põhjalikult. Täpset realiseeritavat mahtu ei ole praeguseks teada, kuid eesmärgiks on see
realiseerida 2018-2019 aastal. Juurdeehitusega soovitakse lahendada ka üks tänane
kitsaskoht – nimelt pole Kaubamajakas nn ringkoridori süsteemi, mis aga arenduse
realiseerimisega tekiks.
Kaubamajaka juhi sõnul peaks klient uue kino lisandumisest Pärnusse ainult võitma – tekib
konkurents (surve piletihindadele), Papiniidu piirkonna elanikud saavad võimaluse tarbida
teenust kodu lähedal, väheneb koormus keskkonnale, linn areneb ühtlaselt. Keskus on
lähtunud Positiumi uuringust, mille kohaselt on Pärnus kaks tugevat piirkonda, mis ei
domineeri teineteise üle ning mis mõlemad arenevad. Kino puhul peaks lähtuma investoritest
– kui nemad näevad põhjust investeerida, siis järelikult on turul ruumi. Kinoturg on olnud
kasvav ning seega pole põhjust investeeringuid pidurdada. Inimesed soovivad kinoelamust,
mida kodused võimalused ei paku. Papiniidu piirkonnas on olnud ajalooliselt kino (Mai), nüüd
tuleks see piirkonda tagasi.
Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Pärnu kesklinna piirkonnas
Pärnu on kahe tugeva kaubanduspiirkonnaga linn, mis on positiivne. Mõlemad piirkonnad
arenevad ja kasvavad. Kui Pärnu kesklinnas täna toimuvad arendused valmis saavad, saab
sellest väga tugev linnakeskus.
Pärnu Linnavalitsus panustab olulisel määral kesklinna arengusse, Papiniidus sellist
arendustegevust ei tehta, see on erasektori ülesanne. Seega on jõujooned täna pigem
kesklinna kasuks.
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Hinnang kaubanduse ja teeninduse arengutele Papiniidu/Kaubamajaka piirkonnas
Keskuse juht tänase seisuga ei näe, et Papiniidu piirkonnas muid suuri arenguid kaubanduseteeninduse osas toimuks. Rail Baltica (RB) terminali tulek piirkonda pole tänaste
investeerimisotsuste puhul argumendiks, kuna praegused investeeringud peavad ennast ära
tasuma enne RB tulekut ehk vähem kui 10 aastaga.
Kaubanduse osas võiks Pärnus tekkida probleem, kui rajataks
kaubanduskeskus. Keskuse juhi sõnul tekiks sel juhul oht jätkusuutlikkusele.

kolmas

suur

Kokkuvõttes on tänaseks Pärnus välja kujunenud loogiline mudel, kus on kaks keskust, mis
arenevad. Pärnu linn peaks olema mõlemal juhul partneriks ning arenguid toetama.
Jätkusuutlikkuse seisukohast peaks linnavalitsus soosima olemasolevaid, mitte uute keskuste
rajamist Pärnusse.
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8. Pärnu ruumilise arendamise stsenaariumid ning nende
mõjude hinnang Pärnule
Järgnevalt esitame kolm Pärnu ruumilise arengu stsenaariumit:
 Pärnu kesklinna domineerimine;
 kahe linnakeskuse – kesklinna ja Papiniidu - tasakaalustatud mudel;
 Papiniidu kiire esiletõus ja kesklinna taandumine.
Stsenaariumite puhul on arvestatud kahte ajahorisonti – lühike perspektiiv (5 aastat) ning pikk
perspektiiv (aasta 2040).
Kõigi stsenaariumite puhul püstitati üdised lähte-eeldused, mis koosnevad rahvastiku
muutustest ja pendelrände arengutest, Pärnu linnapiirkonna kättesaadavusest ja sellega
seotud külastajate arvu muutustest ning Pärnu arengust riigi üldises sotsiaal-majanduslikus
keskkonnas:
1) Lühiperspektiivis





Pärnu linnapiirkonna elanike arv püsib lähiperspektiivis stabiilsena ning ei vähene.
Pärnu linn säilitab tänase positsiooni nii teenuste ja kaubanduse kui töökohtade
tõmbekeskusena maakonnas ning vähesemal määral ka kaugema tagamaa jaoks.
Elanike ostujõud suureneb tulenevalt üldisest majanduskasvust ning palgatõusust
lähema 5 aasta jooksul 20% (majanduskasv 4% aastas);
Elanike tarbimiseelistustes kasvab meelelahutuse osakaal oluliselt kiiremini kui
nõudlus esmatarbekaupade järgi, märksõnadeks on suurenev nõudlus
kvaliteetkaupade, nišitoodete ja nn elustiilitoodete osas.
Pärnu on endiselt atraktiivne külastussihtkoht, üldine külastajate arv jätkab
lähiperspektiivis suurenemist senises tempos ehk 10% aastas.

2) Pikas perspektiivis






Pärnu ja linnapiirkond kaotab enam kui 10% elanikest aastaks 2040, linnapiirkonnast
kaugemale jääva Pärnumaa osa elanike arv jätkab vähenemist viimaste aastate
tempos.
Pärnumaa töökohtade koondumine linnapiirkonda maakonnas jätkub, kasvab elanike
pendelränne. Kaubanduse ja teeninduse kontsentratsioon Pärnumaal maakonna
keskusse jätkub, seega muutub Pärnu linn tänasemast olulisemaks keskuseks
maakonna elanike sisseostude tegemisel;
Pikas perspektiivis ehk aastaks 2040 on majanduskasv 50% (ca 2,5% aastas).
Pärnumaa kui külastuse sihtkoht on jätkuvalt populaarne, külastajate arvu mahud
kasvavad seoses külastusatraktsioonide arendamisega ning transpordi ja logistika
olukorra olulise paranemisega lennu-, raudtee ja meretee kasutamisega. Pärnu on
soositud koht lühiajalisteks rannapuhkuseks ja konverentsi kohaks.

Iga stsenaariumi mõju hinnatakse kolmes vaates:
 mõju Pärnu kesklinnale;
 mõju Pärnu linnale tervikuna;
 mõju Pärnu linnaregioonile.
Pärnu kesklinna (KL) domineerimise puhul püstitame hüpoteesi, et uute äripindade rajamine
toimub ligikaudu proportsioonides KL 75% - Papiniidu (PN) 25%. Teise analüüsitava variandi
ehk kahe linnakeskuse tasakaalusatud mudeli puhul oleks proportsioon tasakaalus (50%-
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50%), Kolmanda stsenaariumi korra (Papiniidu kiire esiletõus) oleks proportsioonid KL 25% ja
PN 75%.
Täiendavalt on püstitatud lihtsustatud hüpotees, et äripindade maht Pärnus võiks 5 aasta
perspektiivis soodsa majanduskasvu tingimustes kasvada 15% (keskmiselt 3% aastas) ning
aastaks 2040 30% (keskmiselt ca 1,4% aastas). Seda eelkõige muudes valdkondade peale
kaubanduse ehk büroode, meelelahutuse, toitlustuse ja teeninduse osas.
Hüpoteesidest lähtuvad arvutused on välja toodud stsenaariumite lõikes.

8.1. Pärnu kesklinna domineerimine
Stsenaariumi kirjeldus
Stsenaarium aluseks on ühtselt kujunenud nn klassikaline arusaam linnaruumist, mille
kohaselt peab igal linnal olema tugev linnasüda. Vastavat lähenemist on toetanud Pärnu
Linnavalitsus läbi erinevate kesklinna arendustegevuste, samuti on realiseerinud erasektor
kavandatud arendustegevused jõeäärsetel arengualadel, millest on saanud atraktiivne avalik
ruum koos hotellide, toitlustuse ja meelelahutusega linnasüdames. Linnasüdamega on
tihedalt seotud Pärnu sadamapiirkond, millest on välja kujunenud populaarne vaba aja
veetmise koht, samuti on laienenud jahi- ja kruiisiturism. Suveperioodil sadamasse saabuvad
kruiisilaevad toovad Pärnu kesklinna tuhandeid külastajaid. Pärnu tugevaks eeliseks on
asjaolu, et kruiisisadama kai on kesklinna vahetus läheduses.
Pärnu kesklinna eeliskasvu on toetanud elanike väljakujunenud harjumuslik ostukäitumine.
Kesklinn on kujunenud ka Pärnu külastajate keskseks sihtpunktiks, seda toetavad logistilised
lahendused. Kesklinnas on bussijaam, mis teenindab nii maakonna- kui kaugliine, samas
võimaldavad kesklinnas ja selle piiril olevad täiendavad parkimisvõimalused mugavat
ligipääsu ka autodele. Kesklinna atraktiivne avalik ruum ning mitmekesised kaubandus-,
teenindus- ja meelelahutusasutused meelitavad üha enam rannapuhkajaid ja
kuurordikülastajaid keskuses rohkem aega veetma. Aastaks 2026 on on kavas ehitada uus
Pärnu sild, mis teeb kesklinna mugavalt ja kiiresti kättesaadavaks ka ülejõelt tulijatele.
Paljud vanalinna hooned on aktiivsesse kasutusse võetud, vanalinnas on nii nišikauplusi,
isikupäraseid büroopindasid, teenindusasutusi ning atraktiivseid külaliskortereid ja
elamispindasid. Elanikke ja külastajaid tõmbab vanalinna miljöö, lisaks toimub seal pidevalt
erinevaid sündmusi. Kesklinna on ka kergliiklejatele muutunud üha kättesaadavamaks.
Eelnevate arengute tulemusena on Pärnu teise kaubanduskeskuse Papiniidu piirkonda
jäänud vaid suuremad kestvuskaubad ning odavat hinda taotlevad ketikauplused.
Meelelahutusfunktsiooni ja nn elamustooteid pole Kaubamajakas õnnestunud käivitada.
Kohalikud ja Pärnu linnapiirkonna elanikud käivad endiselt regulaarselt Kaubamajakas
sisseoste tegemas, kuid meelelahutuse jaoks sõidetakse kesklinna kus asuvad ka teater ja
kontserdimaja. Suhteliselt soodsad on võimalused külastada Pärnust Riia linna või Tallinna.
Pärnu elanikel on olulised tööalased sidemed pealinnaga. Pärnu positsiooni logistilise
kättesaadavuse seisukohast suurendab väga oluliselt Rail Baltica terminal, mis on saanud
kiire ühenduse kesklinnaga. Rail Baltika raudteeterminal on aktiveerinud Papiniidu kinnisvara
arendushuvi ja kasvanud liiklussõlme polüfunktsionaalsust, ühendades raudteeliikluse
bussiliiklusega.
Stsenaariumi mõju Pärnu kesklinnale
Stsenaariumi realiseerumise peamisteks positiivseteks aspektideks on kesklinna jõeäärsete
arengualade väljaarendamine, elu säilimine vanalinnas ning mitmekesine äri- ja elutegevus
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kogu kesklinna piirkonnas. Võitjateks on piirkonna kaubanduskeskused, samuti hotellid,
spaad ja muud meelelahutusasutused.
Stsenaariumi negatiivseteks aspektideks on kesklinna kärarikkus, samuti liikluskoormus kuna
kesklinna kui liiklussõlme tähtsus seoses uue linna ehitamisega kasvab. Teisalt saab kesklinn
teiste linnaosadega enam sidustatud ja mitmeliigiline ja keskkonda säästev transport aitab
vähendada keskkonnakoormust mis seonduvad müra ja liiklussaastega. Juba täna pole Pärnu
kesklinn soositud elamispaik lastega peredele. Tänu kesklinnas mobiilsuse kasvule on
suurenenud riskid nt turvalisuse osas, mistõttu kesklinn alalise elupiirkonnana pigem taandub
ja kasvab nö külaliselanike osakaal elanikes. Linn on sunnitud järjest enam panustama avaliku
ruumi parendamisse ja ühenduste kaasajastamisse (sh ühistranspordi korraldus), et tagada
sujuv liikumine suure koormusega linnasüdames. Linnaarengu seisukohalt on oluline toetada
siinsete töökohtade arendamist ja püüda ellu viia „targa linna kontseptsiooni“, et pakkuda
enam loomingulist ja atraktiivset linnakeskkonda ka rahvusvahelises konkurentsis.
Stsenaariumi mõju Pärnu linnale tervikuna
Stsenaarium mõjutab positiivselt Pärnu linna kui külastuse sihtkohta tervikuna, kasvatades
huvi Pärnu sihtkohana nii siseturistide kui väliskülastajate jaoks. Kesklinna
tegevusvõimalused on külastuse motivatsiooniks ka halva ilma puhul ning madalhooajal, mis
tähendab, et sesoonsusest tulenev mõju on Pärnus vähenenud. Samas on hakanud
vähenema rahulikku puhkekeskkonda soovivate sihtgruppide arvukus, kes peavad pidevat
melu segavaks ning eelistavad vaiksemat ning õdusamat keskkonda linnakeskusest eemal.
Kesklinna eelisareng on halvendanud äärelinna elanike ning linnaregiooni keskusest väljapool
elavate inimeste valikuvõimalusi kohapeal tarbida kvaliteetseid teenuseid. Igapäevased
kaubad ja teenused saab küll kätte äärelinna kaubanduskeskusest, kuid spetsiifilisemate
teenuste jaoks tuleb jätkuvalt sõita kesklinna, mis on kohati ülerahvastatud. Kesklinna
eelisareng tähendab vähem võimalusi äärelinnades, kuid kuna püsivate tarbijate arv ei ole
äärelinnas kasvanud ja konkurents on terav, siis majanduslikult ei ole kesklinnast väljapool
meelelahutuslike teenuste arendamine jätkusuutlik.
Stsenaariumi mõju Pärnu linnaregioonile
Pärnu linnaregiooni elanikele tähendab kesklinna domineerimine mõningast lisakulu – kõiki
soovitud teenuseid ei saa tarbida äärelinna keskuses, mistõttu võivad jääda ka mõned
tegevused (eelkõige vaba aja osas) tegemata. Lühikeste vahemaade tõttu äärelinnast
kesklinna teenused ei jää tarbimata, pigem on see liikluskoormus äärelinnast kesklinna
suunas, mis põhjustab liiklusmagistraalidel keskkonnakoormust (müra, heitgaasid) ja ajakulu
teenuseni jõudmiseks. Linnaregiooni elanike vaates on tegu pigem ebamugava olukorraga.
Palju arengutes sõltub kuivõrd Pärnu lähiümbruse keskusi suudetakse kujundada kohalikeks
kaubandusja
teeninduskeskusteks
polütsentrilise
asustuse
väljaarendamise
kontseptsioonist lähtuvalt.
Stsenaariumi mõju äripindade arendamisele kesklinnas ja Papiniidus
Pindade muutus lähtuvalt püstitatud hüpoteesidest on välja toodud tabelis 8. Tabelist nähtub,
et kesklinna lisanduks antud stsenaariumi ja lähteeelduste realiseerumisel 5 aasta
perspektiivis võrreldes tänasega ca 30 000 m2 äripinda ning aastaks 2040 võrreldes tänasega
ca 60 000 m2 pinda. Vastavate mahtude realiseerimiseks peavad käivituma suuremahulised
arendused jõeäärsetel aladel ning selleks peab püsima ka soodne majanduskeskkond,
vastasel juhul ei ole vähemalt lühimas perspektiivis nii suurte pindade lisandumine realistlik.
Samas on detailplaneeringutest lähtuvalt (vt ka p 5.1) juba täna võimalik kesklinnas ja selle
siirdevööndis enam kui 100 000 m2 äripinna lisandumine.
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Papiniidus oleksid kasvud tagasihoidlikud – lühemas perspektiivis lisanduks 10 000 m2 ja
pikemas perspektiivis 20 000 m2. Sellele vaatamata näitavad antud numbrid ka Papiniidu
jaoks ebasoodsa stsenaariumi puhul, et piirkonna 5 aasta kasvu mahuks arvutuslikult ära
5000 – 10000 m2 Kaubamajaka laiendus (eeldusel, et muid suuremaid äripindade lisandumisi
ei ole). Seejuures tuleb rõhutada, et tegu on mehaanilise arvutusega.
Rail Baltica terminali tuleku puhul võib vähemalt pikema perspektiivi numbreid Papiniidu jaoks
hinnata aga liiga tagasihoidlikeks.
Tabel 8. Äripindade muutus kesklinna domineerimise korral (tuh m2)
5 aastat32

Olemasolev

204033

Kesklinn
Papiniidu

157
111

59%
41%

187 (+30)
121 (+10)

61%
39%

217 (+60)
131 (+20)

62%
38%

Kokku

268

100%

308 (+40)

100%

348 (+80)

100%

8.2. Kahe linnakeskuse - Kesklinna ja Papiniidu – tasakaalustatud
mudel
Stsenaariumi kirjeldus
Mõlema Pärnu piirkonna arendajad on jätkanud aktiivset arendustegevust, mille tulemusena
on Pärnu linnas kujunenud kaks tugevat kaubandus- ja teeninduskeskust, mille funktsioonid
üksteist täiendavad, mis pakuvad tarbijale valikuid ja tänu konkurentsile ka soodsamaid
hindasid. Mõlemad keskused on kaasajastatud, neis on suurenenud meelelahutuse ja
elamustoodete osakaal, kuid seejuures on neil endiselt oma välja kujunenud spetsiifikad.
Omavaheline konkurents sunnib teenusepakkujaid pingutama, pakkudes uusi lahendusi. Selle
tulemusena on tekkinud mõlemas keskuses nii uudseid meelelahutusvõimalusi kui ka
eristuvaid kaubandus- ja teeninduslahendusi. Äärelinnas on võrreldes varasemaga oluliselt
suurenenud vaba aja veetmise võimaluste mitmekesisus ja tarbitavate kohtade arv.
Tihe konkurents on hoidnud rendihinnad mõõdukad, mis on soodne kauplejatele ja
teenusepakkujatele ning lõppkokkuvõttes tarbijatele. Samas on tarbija teadlik ning valib
endale mugavama ning soodsama lahenduse. Keskuste kinnisvaraomanike kasumlikkus ning
marginaalid on väiksed, mis sunnib neid pidevalt pingutama uute lahenduste leidmisel
rendipindade pakkumisel. Tarbijad on olukorraga rahul, kuna neil on valikuvõimalus. Avalik
sektor on viinud ellu mitmeid investeeringuid liikumiskeskkonna arendamisel, mis toetavad
linnakeskkonna sidusust ning mõlema keskuse jätkusuutlikkust.
Stsenaariumi mõju Pärnu kesklinnale
Pärnu kesklinnas on kujunenud selgelt äärelinna keskustest erinev kaubandus-ja teenindus
ning meelelahutus. Kesklinnas annavad tooni toitlustus ja meelelahutus ning vaba aja
veetmise mitmekesised võimalused, kaubanduse osas pakutakse erinevaid kvaliteettooteid
ning spetsialiseerunud lahendusi. Avalik ruum toetab sujuvat ja mõnusat liikumist nii jalgsi kui
jalgrattaga, enamasti pole kesklinn ka väga ülerahvastatud. Nädala sees ja väljaspool
turismihooaega on kesklinn vaiksem, teenusepakkujad on sunnitud pidevalt pingutama, et
kvaliteeti hoida ja kliente meelitada.

32
33

kasv 15%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piirkonnas
kasv 30%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piikronnas
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Stsenaariumi positiivse mõjuna on kesklinna liikluskoormus mõneti langeb, suuremahuline
kaubandus ja teenindus toimub peamiselt linna ääres, mis tagab mugava kättesaadavuse ka
kesklinnas suurürituste toimumise ajal. Samas on
kesklinna suuremate ja
vähemspetsialiseerunud äripindade omanike marginaalid mõneti väiksemad, kuna tuleb
pidevalt konkureerida äärelinna algatustega. See on omakorda välja suretanud mõned
teenusepakkujad, kes ei ole suutnud oma kontseptsiooni piisavalt kiiresti kaasajastada.
Stsenaariumi mõju Pärnu linnale tervikuna
Kahe tugeva keskusega mudel on taganud Pärnu linnaruumi tasakaalustatud arengu. Välja
on arendatud Papiniidu piirkond/Rail Baltica terminal ning kesklinna mugavad ühendused.
Piirkonna elanikud ja transiitreisijad eelistavad kaupu ning teenuseid tarbida Papiniidus, kus
on tagatud mugav ligipääs ligipääs ning kaubanduse ja teenuste nomenklatuur on võrreldav
keskusega.
Pärnust väljapoolt tulijad ja välisturistid eelistavad ennekõike kesklinna, kus on isikupärased
ja mitmekesised tooted ja teenused. Kesklinnas on kasvanud oluliselt ka büroopindade maht,
mis on toonud kaasa igapäevaseid ning aastaringseid kliente.
Stsenaariumi mõju Pärnu linnaregioonile
Linnaregiooni elanike ostude ja teenuste valikuvõimalused on kasvanud. Samas on
erilisematel puhkudel ning spetsiiliste soovide puhul siiski vaja ka kesklinnas käia. Konkurents
on hoidnud hinnad tarbijate jõukohasena. Tänu sissetulekute kasvule ja teenuste pakkujate
konkurentsile on teenuste ja meelelahutuse tarbimise maht võrreldes varasemaga kasvanud.
See on loonud investorile teenuste kasvava turu ja võimaldanud erasektoril investeerida
innovaatilistesse lahendustesse kaubanduse ja teenuste osutamisel nii äärelinnas kui
kesklinnas.
Stsenaariumi mõju äripindade arendamisele kesklinnas ja Papiniidus
Pindade muutus lähtuvalt püstitatud hüpoteesidest on välja toodud tabelis 9. Tabelist nähtub,
et nii kesklinna kui ka Papiniidu piirkonda lisanduks antud stsenaariumi ja lähteeelduste
realiseerumisel 5 aasta perspektiivis võrreldes tänasega ca 20 000 m2 äripinda ning aastaks
2040 võrreldes tänasega ca 40 000 m2 pinda. Mõlema perioodi näitajad võivad olla soodsa
majanduskeskkonna püsides realistlikud – kesklinnas võiks oletuslikult rohkem lisanduda
büroopindasid, Papiniitu aga erinevaid funktsioone (meelelahutust, kaubandust). Arvutus
näitab, et nt 10 000 m2 lisandumine olemasolevale ühe või teise piirkonna
kaubanduskeskusele (eeldusel, et muid võrreldavaid projekte ei ole) võiks 5 aasta vaates
vähemalt arvutuslikult realiseeritav olla.
Tabel 9. Äripindade muutus kesklinna domineerimise korral (tuh m2)
5 aastat34

Olemasolev

204035

Kesklinn
Papiniidu

157
111

59%
41%

177 (+20)
131 (+20)

57%
43%

197 (+40)
151 (+40)

57%
43%

Kokku

268

100%

308 (+40)

100%

348 (+80)

100%

34
35

kasv 10%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piironnas
kasv 30%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piironnas
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8.3. Papiniidu kiire esiletõus ja kesklinna taandumine
Stsenaariumi kirjeldus
Papiniidu kaubandus-, teenindus ja vaba aja funktsioonid on oluliselt laienenud. Kaubamajaks
on realiseerinud arendusprojektide järgmised etapid, piirkonnas on kino, toitlustusasutused,
uued vaba aja veetmise võimalused (spordiklubid jms). Rail Balticu terminali valmimine on
piirkonda meelitanud ka teisi suurinvestoreid, kelle koosmõjus on tekkinud uus
multifunktsionaalne keskkond kus nii erasektor kui avalik sektor pakuvad oma teenuseid ning
mis on atraktiivne ka kaugemalt tulijatele. Piirkonda on tulnud ka majutusasutusi, mis
tähendab, et ka Pärnus ööbiv turist ei pruugi enam ainul kesklinnas teenuseid tarbida.
Linnaregiooni elanikel väheneb vajadus kesklinna külastamiseks, järjest enam veedavad ka
kaugemalt tulijad oma vaba aega kesklinna asemel Papiniidus.
Kesklinna arengut piiravad liikluskoormus ja parkimise tasud. Kesklinna ärikeskused ei ole
suutnud kontseptsioone uuendada ning on konkurentsis äärelinnaga jäänud nõrgemaks.
Kesklinnas pakutav ei eristu oluliselt äärelinnast, mistõttu saab valikute puhul määravaks
erinevate võimaluste arv, hinnatase ja mugavus. Kesklinna jõeääre arendusprojektid ei ole
realiseerud, vanalinn on atraktiivses kasutuses vaid suvekuudel ning seda ka pigem
nooremate ning ööelust huvitatud sihtgruppide jaoks, mitte perede ja eakamate jaoks. Avalik
sektor pole suutnud kesklinna avalikku ruumi oluliselt edasi arendada, mistõttu pole ka spaklientide ja rannapuhkajate jaoks kesklinn olulist lisandväärtus pakkuv hooajavälisel ajal.
Stsenaariumi mõju Pärnu kesklinnale
Stsenaariumi realiseerumisel on kesklinnast kujunenud hooajaliselt kasutuses olev ning vähe
eristuv keskkond nii teiste linnakeskuste kui ka Papiniiduga võrreldes. Kesklinna
konkurentsieelis on jätkuvalt väljapoolt Pärnut liinibussiga kesklinna saabujatel ning
kruiisituristidel. Suveperioodil on piirkonnas küll liikumist tänu rannapuhkajatele, kuid
kvaliteetsemaid tooteid ja meelelahutust soovivad sihtgrupid on asunud otsima ka muid
sihtkohti väljapool kesklinna, eelkõige Papiniidus. Madalhooajal on kesklinna elu sumbunud,
tegutsev kaubandus ja teenindus on ennekõike kohalikke elanikke teenindav, v.a. üksikud
erandid, mis on suunatud spaaturistidele.
Positiivse poolena on kesklinnas suurem osas aastast rahulik ning vaikne, probleemid liikluse
ja parkimisega on vaid tipphooajal. Samas on arvestatav osa miljööväärtuslikust linnaruumist
vähe rakendatud.
Stsenaariumi mõju Pärnu linnale tervikuna
Stsenaariumi tulemusena on aktiivne tegevus kandunud äärelinna, kus on Kaubamajakas,
Rail Balticu terminal, tihe transiidiliiklus ning nendega seotud uued arendused. See on kaasa
toonud kasvava huvi Pärnu Papiniidu alal investeeringuteks äripindade arendamisse (lisaks
maanteetransiit Tallinn-Riia ja vastupidi suunal). Mugavaks ja turvaliseks liikumise tagamiseks
on arendajad sunnitud investeerima parkimiskohtade ehitamisse jm arendamisse.. Kesklinna
tähtsuse langus on negatiivselt mõjutanud Pärnu kui külastuse sihtkoha mainet. Pärnu kui
kompaktne külastuse sihtkoht, kus rannarajoon on linnakeskusega sidustatud, on ruumiliselt
hajunud. Avalik sektor peab oma investeeringutega tagama senisest märksa suurema
linnaruumi investeerimise. Uuteks kasvavateks sihtgruppideks on Pärnus maantee ja raudtee
transiidireisijad, samas kui traditsiooniline spaa ja rannapuhkuse klientuur kesklinna vähese
atraktiivsuse tulemusena ei kasva.
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Stsenaariumi mõju Pärnu linnaregioonile
Papiniidu suunda jäävate linnapiirkonna elanikele on loodud mitmekesised kodulähedased
teenused, mis on atraktiivsed ka Tallinna suunast liikujatele. Ka Audru poolsetele
linnapiirkonna elanike jaoks on Pärnu kesklinna kõrval kasvanud Papiniidu piirkonna tähtsus.
Positiivsed tegurid on stimuleerinud Papiniidus kaubanduse ja teenuse kõrval ka
investeerimist elamuarenduse, mille tulemusena on linna aktiivne kese varsemaga võrreldes
Pärnu äärelinna nihkunud. Seega on linnaruum muutumas polütsentriliseks, mis võib tekitada
probleeme avalike sektori investeeringute tagamises, et hallata linna tervikuna ja tagada eri
linnaosade sidusus.
Stsenaariumi mõju äripindade arendamisele kesklinnas ja Papiniidus
Pindade muutus lähtuvalt püstitatud hüpoteesidest on välja toodud tabelis 10. Tabelist nähtub,
et kesklinna lisanduks antud stsenaariumi ja lähteeelduste realiseerumisel 5 aasta
perspektiivis võrreldes tänasega ca 10 000 m2 äripinda ning aastaks 2040 võrreldes tänasega
ca 20 000 m2 pinda. Tegu on pigem tagasihoidlikke mahtudega (5 a perspektiivis lisandus nt
kaks 5000 m2 ärihoonet).
Papiniidus oleksid kasvud kiiremad – lühemas perspektiivis lisanduks 30 000 m2 ja pikemas
perspektiivis 60 000 m2. Selliste mahtude saavutamiseks on pikemas perspektiivis kindlasti
vajalik Rail Baltica terminali äärse nn uue ärikeskkonna teke.
Stsenaariumi lõpptulemusena oleksid aga kesklinna ja Papiniidu äripinnad samas
suurusjärgus, mis tähendab, et vähemalt arvutuslikult oleks ka Papiniidu kiire esiletõusu
stsenaariumi puhul tegu lõpptulemusena võrdsete piirkondadega.
Tabel 10. Äripindade muutus Papiniidu domineerimise korral (tuh m2)
5 aastat36

Olemasolev

204037

Kesklinn
Papiniidu

157
111

59%
41%

167 (+10)
141 (+30)

54%
46%

177 (+20)
171 (+60)

51%
49%

Kokku

268

100%

308 (+40)

100%

348 (+80)

100%

Kokkuvõttes, arvestades linna arengu kujundavaid faktoreid, on Pärnu linna eelistatud
stsenaariumiks kahe teineteist toetava keskuse jätkusuutlik areng. Sellisel juhul on tagatud
ühelt poolt konkurents ja valikuvõimalus nii linna keskuses kui ka Papiniidu piirkonnas.
Arvutused näitavad, et nt 10 000 m2 äripinna lisandumine ei tohiks kummagi piirkonna jaoks
lähiaastate vaates saatuslikuks saada. Seda loomulikult eeldusel, et pakutakse kaasaegseid
ning profiilile sobivaid uusi lahendusi.
Pärnu linnasüdamel ja äärelinnal on oma selge profiil ja kasutajate segmendirühmad. Avaliku
sektori ülesanne on tagada tulevikus kahe keskusega Pärnu areng, mis seoses haldusreformi
tulemustega muutub veelgi aktuaalsemaks. Mõlema piirkonna puhul on oluline ka
edasiliikumine uute suurte arendusprojektidega – kesklinnas uus silla rajamisega ning
Papiniidus Rail Baltica terminali ettevalmistamisega.

36
37

kasv 15%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piirkonnas
kasv 30%, sellest 75% kesklinnas ja 25% Papiniidu piikronnas

44

Kokkuvõte ja koondhinnang Pärnu kesklinna ja
Kaubamajaka arengutele
Analüüsides rahvusvahelisi ja Pärnu linnas toimuvaid kaubanduse, teeninduse ja kino
arengutrende, Ehitisregistri andmeid, Pärnu kesklinna ja Papiniidu piirkondade planeeringuid,
intervjuusid arendajatega, väliseksperdi hinnangut ja võimalikke stsenaariume Pärnu
kesklinna ja Papiniidu piirkondade kohta toome kokkuvõtteks välja järgmist:
1. Pärnus on kaks tugevat ärikeskust (kesklinn ja Papiniidu/Kaubamajaka
piirkond), millel on välja kujunenud oma profiil ja spetsiifika. EHRi andmetest
lähtuvalt on kesklinna piirkonna äripinnad oluliselt mitmekesisemad, seal on
kaubanduse kõrval arvestatavas mahus ka büroopindasid, toitlustust, meelelahutust ja
teenindust. Papiniidus domineerib selgelt kaubandus, sellest moodustavad
arvestatava osa ehituskauplused ning muud suuremad kestvuskaubad. Muud
ärifunktsioonid on Papiniidus tagasihoidlikult arenenud. Kesklinnas on linna ja
linnaregiooni elanike kõrval oluline ka kaugemalt tulnud külastaja, Kaubamajakas on
eelkõige sihtkohaks kohalikule/regionaalsele külastajale. Linna tasakaalustatud
arengu seisukohast on vajalik mõlema keskuse jätkuv areng, mis peab toimuma
laiemaid trende silmas pidades.
2. Vaadates kaubanduse arengut teistes Eesti suuremates linnades (eelkõige Tartu ja
Tallinn) võib väita, et olemasolevate pindade mõõdukas suurenemine ning uute
funktsioonide lisandumine on paratamatu. Praegused Pärnu kaubanduskeskused ei
ole mahult väga suured (ca 20 000m²). Nt Tallinnas on tänaseks 5 kaubanduskeskust,
mille pind on 43 000 m² või enam (hetkel on suurim Ülemiste, kus on pinda ca 92 000
m²) ning neid tuleb lähiajal juurde (nt T1 kaubanduskeskus)38. Mitmed keskused on
lähiajal ka laienemas. Ka Tartu suuremad kaubanduskeskused on Kaubamajakast
kordades suuremad (Lõunakeskuse kaubanduspark on ca 90 000 m², kesklinnas
asuvatest Tasku, Kaubamaja ja Kvartali keskustes on pinda kokku enam kui 100 000
m²) ning isegi Rakveres asuv Põhjakeskus (ca 27 000 m²) ületab tänaseid Pärnu
keskusi. Nii ei saa keskuste mõõdukat laiendust (nt 5000 – 10 000 m²) ka Pärnus
pidada ebamõistlikuks, kui see avardab oluliselt valikuvõimalusi ning mitmekesistab
pakutavat. Seega ei ole vähemalt lähiperspektiivis keskuste mõningane kasv
ohuks linnaruumi arengu jätkusuutlikkusele, seda eeldusel, et pakutakse
kvaliteetseid ja kaasaegseid kaubandus-, meelelahutus-, toitlustus- ja
teeninduslahendusi. Küll aga on jätkusuutlikkuse seisukohast selgelt küsitav kolmanda
Kaubamajakaga samaväärse (20 000 m2 või enam) keskuse lisandumine Pärnusse
kuna igapäevaselt saab arvestada siiski vaid ca 60 000 elanikuga.
3. Lähtudes kaubanduses, teeninduses ja meelelahutuses toimuvatest trendidest
maailmas ja sealhulgas Pärnu linnas on Pärnu linna tuleviku seisukohalt hädavajalik
mõlema tänase Pärnu keskuse edasine areng, seda eelkõige keskuste
polüfunktsionaalsemaks muutmiseks, sh meelelahutuse osas. Kesklinna puhul
peaks eraldi fookuses olema teeninduse ja kaubanduse suurema lisandväärtuse
andmise tõus, Papiniidus aga muude ärifunktsioonide (lisaks kaubandusele)
lisandumine.
4. Pärnu linna huvi võiks eelkõige olla uute meelelahutusvõimaluste lisandumine, mis ei
dubleeriks olemasolevat. Samas pole otseseid argumente, miks peaks mõõdukas
mahus samaväärsete kaubandus-, teenindus- ja meelelahutusfunktsioonide
lisandumine takistama kujunenud keskuse arengut. Arvestama peab, et Papiniidu
Lisaks on Tallinnas veel mitmeid ca 20 000 m² suuruseid keskusi, mis pigem teenindavad vaid ühte
linnaosa või veelgi väiksemat ala (nt Mustamäe Keskus, Nautica Keskus)
38
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piirkonnas tänaseks meelelahutuspinnad sisuliselt puuduvad, samuti on seal vähe
toitlustust. Keskuste juhtidega tehtud intervjuudest lähtuvalt võib väita, et arendajad
tunnetavad selgelt vajadust keskuste kontseptsioonide kaasajastamiseks ning
meelelahutus- ja elamustoodete lisandumiseks. Selline lähenemine vastab
maailmas levinud trendidele ja näitab arendajate soovi tagada keskuste
jätkusuutlikkus mitte üksnes lühiajalises vaates vaid ka pikas perspektiivis.
5. Pärnu linn saab ja ka peaks toetama eelkõige kesklinna piirkonna arenguid –
liikuvuse parandamine, atraktiivse avaliku ruumi loomine, ürituste-sündmuste
pakkumine koostöös erasektoriga jne. Eesmärkideks peaks olema tagada mugav
ja turvaline liiklemine (jalgsi, rattaga, autoga) nii kesklinna siseselt kui ka kesklinna ja
teiste linnaosade vahel (sh uue silla rajamine), kaasaegse, atraktiivse ja tervikliku
avaliku ruumi loomine (haljastus, puhkekohad, väikevormid jms), koostöös
ettevõtjatega mitmekülgsete ürituste ja sündmuste korraldamine, jõeäärse piirkonna
avamine jms. Linn võiks kaaluda eraldi arendusprogrammi/ tegevuskava koostamist
kesklinna ning vanalinna ala kohta eesmärgiga tagada linnasüdame terviklik ning
kuurortlinna staatusele vastav areng.
6. Papiniidu piirkonna äripindade arengutesse sekkumiseks pole hetkel selget
põhjendust. Küll aga võiks linn toetada pigem piirkonna mitmekesistamist, ehk
büroode, toitlustuse, meelelahutuse ja teeninduse lisandumist, mitte ainult
kaubandusfunktsiooni laiendamist. Arvestama peab, et 10 aasta perspektiivis on
suure tõenäosusega Papiniidu/Kaubamajaka piirkond rahvusvaheline transpordisõlm
(Rail Baltica terminal), mis omakorda toetab piirkonna kasvavat tähtsust Pärnu linna
arengus märkimisväärselt. See võib kaasa tuua ka kõrvalteenuste, nt majutuse,
arendamise vajaduse piirkonnas. Arenguplaanide toetamisel peaks lähtuma
mõistlikust kasvutempost ning tänase valiku mitmekesistamise eesmärgist, seniste
pindade mahu mitmekordistamine samatüübiliste tegevustega oleks tõenäoliselt
ohuks jätkusuutlikkusele.
7. Kaubandus- teeninduskeskustes kino funktsioonide arendamine, nii rahvusvahelises
kui Tallinna ja Tartu võrdluses näitab, et Pärnus on elanike kohta kinokohtasid praegu
mõnevõrra vähem. Samas tuleb kinodes istekohti nii Tallinnasse kui ka Tartusse
lähiajal märkimisväärselt juurde. Seega võiks vähemalt lühiajaliselt teatud määral
kinokohtade lisandumine anda Pärnu linna ja linnapiirkonna elanike jaoks vaid
positiivset efekti (tekib konkurents, teenus on kodulähedaselt kättesaadav ka
Papiniidu piirkonna elanikele ning Paikuse/Tahkuranna suuna elanikele). Mõnevõrra
võib tänast nõudlust vähendada Pärnu elanike madalam palgatase võrreldes Tallinna
ja Tartuga ning ka linna vanusstruktuur (eakamate suurem osakaal). Pikemas
perspektiivis saab määravaks aga ühelt poolt majanduse üldine areng (ostuvõime
muutus) ning teisalt kino kui meediumi areng. Eelnevast tulenevalt on paratamatult
vajalik paindlikkus – 10-15 aasta pärast võib trendide muutudes tekkida vajadus
funktsioonide ümbervaatamiseks. Täna saab väita, et kahe saaliga kino lisandumine
Papiniidu piirkonda ei peaks olema arendustegevus, mida Pärnu Linnavalitsus peaks
vältima. Kobarkino teke Kaubamajaka ärikeskusse muudab konkurentsisituatsiooni
tõenäoliselt väga teravaks, kuid see on eelkõige arendaja äririsk. Samas on mõõdukas
konkurents tervitatav, kuna aitab ohjeldada hindasid ja sunnib asjaosalisi töötama
teenuste kvaliteediga. Papiniidu piirkonna areng omab positiivset tähtsust Pärnu
arengule ja konkurentsivõimele, laiendades pakutavate teenuste mitmekesisust ja
kättesaadavust ning Pärnu linna konkurentsivõimet.
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Detailplaneeringud
Kesklinn
Kehtestatud planeeringud
• Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringu
kehtestamine
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=976730&o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all
• Lai tn 22 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=lai%20tn%2022&itm=356271&clr=h
istory&pageSize=20&page=1
• Lai tn 2 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=lai
2&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=lai%20tn%202&itm=140132
7&clr=history&pageSize=20&page=1
• Riia mnt 2d planeering (Tänane Lai tn 10). Aastal 1998 planeeriti äri ja
teeninudsettevõtete alaks. Täisehituse % 35. korruselisus max 4. Planeering on
iseenesest vananenud ja täna on tegemist alaga, kuhu soovitakse kõrghoonet.
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Lai tn 5 kinnistu detailplaneering (kino).
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=lai
2&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=Lai%20tn%205%20kinnistu
%20detailplaneering&itm=380417&clr=history&pageSize=20&page=1
Rüütli 53, Aia tn 4 kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=aia%20tn%204&itm=397207&clr=hi
story&pageSize=20&page=2
(Aia tn 4 kohta on hiljuti projekt saanud ehitusloa. Projekti leiab linnavalitsuse
arhiivist.
Põhja tn, Vee tn, Riia mnt ja Ringi tn vahelise maa-ala detailplaneering (osaliselt üle
planeeritud) https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=P%C3%B5hja%20tn%2C%20vee%
20tn&itm=1305127&clr=history&pageSize=20&page=1
Põhja tn 1 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=P%C3%B5hja%20tn%201&itm=54
7064&clr=history&pageSize=20&page=3
Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneering (Riigimaja)
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&tbs=act&at=53346&itm=1533356&clr=history&pageSize=20&page=1
Kuninga tn 21 detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=kuninga%20tn%2021&itm=814948
&clr=history&pageSize=20&page=1
Pühavaimu, Lõuna, Nikolai, Kuninga tänavate vahelise kvartali detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=p%C3%BChavaimu%2C%20l%C3
%B5una&itm=1418259&clr=history&pageSize=20&page=1
J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa
detailplaneering

Koostamisel olevad planeeringud
• Kalda 2 ja 4 kinnistute detailplaneering
http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-japlaneerimine/arhitektuurikonkursid/211-arhitektuurivoistlused-ja-ideekonkursid/621parnu-reisisadama-arhitektuurivoistlus
Tänaseks on ära olnud eskiisi arutelu. Äri ja elamuosakaal planeeritud ca 50-50.
• Raba-Lai tänava silla detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&tbs=act&at=53346&itm=1532769&clr=history&pageSize=20&page=1
• Keskväljak 1 kinnistu ja Rüütli tn T2 krundi detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=keskv%C3%A4ljak%201&itm=9904
96&clr=history&pageSize=20&page=1
•
•

Täna ehitatavad hooned kesklinnas
Bussijaam, Malmö maja, Martensi maja (projektid on linnavalitsuse arhiivis).

Papiniidu piirkond
Kehtestatud detailplaneeringud
• Pärnu Papiniidu tn 8//10, Energia tn 1 ja 5a kinnistute detailplaneering
• Riia mnt 131, Laine tn 2a, Metsa tn 2a ja 2b detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
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05846&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&sbrq=riia%20mnt%20131&itm=357368&
clr=history&pageSize=20&page=1
Energia tn 7 detailplaneering (läheb 31.07.17 kehtestamisele)
Papiniidu tn 11 ja 11a kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&sbrq=papiniidu%20tn%2011&itm=38892
7&clr=history&pageSize=20&page=1
Riia mnt 106 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?type=12&o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all&itm=1088979
Riia mnt 92
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=riia%20mnt%2092&itm=339204&clr
=history&pageSize=20&page=2
Papiniidu, Lao tänavate ja Pärnu jõe vahelise maa-ala detailplaneering
Lao tn 10 ja 12 kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all&itm=388941
Detailplaneeringute kehtestamine [Pärnus Suur-Jõe 54a, Suur-Jõe 56a ja Lao
krundid]
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1535516&o=39&u
=-1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all
Papiniidu tn 4, 4a ja Energia tn 2 kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all&itm=388929
Riia mnt 108b ja Riia mnt 108d kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all&itm=388928
Riia mnt 106 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?type=12&o=39&u=1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all&itm=1088979
Riia mnt 169a kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=riia%20mnt%20169a&itm=426997&
clr=history&pageSize=20&page=1
Riia mnt 147 kinnistu detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?o=39&o2=123029&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=riia%20mnt%20147&itm=1338017&
clr=history&pageSize=20&page=1

Koostamisel detailplaneeringud
• Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&tbs=act&at=53346&itm=1532756&clr=history&pageSize=20&page=1
• Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna
detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&tbs=act&at=53346&itm=1533138&clr=history&pageSize=20&page=1
• Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneering
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=3
05846&hdr=hp&tbs=act&at=53346&itm=1502080&clr=history&pageSize=20&page=3
• Papiniidu 17a detailplaneering
• Papiniidu tn 50 detailplaneering
• Riia mnt 183 detailplaneering
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Lisa 1. Ekspertarvamus
Teeninduse ja kaubanduse ümberpaiknemise trendid rohkem arenenud riikides ja
Pärnus
Ekspertarvamuses selgitatakse teeninduse ja kaubanduse peamisi arengutrende viimaste
aastate jooksul. Rõhuasetus on teeninduse ja kaubanduse praeguse dünaamika, paiknemise
ja ümberpaiknemise analüüsil, eriti trendidel rohkem arenenud riikide linnades. Esitatakse ka,
mis trendides on olulist Pärnu teenindus- ja kaubanduspiirkondade arendamise jaoks.
Ekspertarvamuse kõige olulisemad järeldused on:
1. Teenindus ja kaubandus muutuvad hetkel digitaliseerumise ning e-kaubanduse ja eteeninduse tõttu ning väga olulised muutused toimuvad lähima kümne aasta jooksul.
E-kaubandus moodustas 2015. aastal kogu maailma kaubandusest 7% ning
arvatakse, et aastaks 2020 e-kaubanduse osakaal kahekordistub. Logistikal on ekaubanduse puhul tähtis roll. Äärelinna ja kesklinna arendatakse kohti, kust on
võimalik e-kaubanduse teel tellitud kaubad kätte saada.
2. Teeninduse ja kaubanduse muutused mõjutavad oluliselt kesklinnade ja äärelinnade
maakasutuse arengut. See tuleneb eelpool mainitud digitaliseerumisest, kuid ka
„mobiilse internetipõlvkonna“ tarbimisharjumuste ja -soovide erinevusest võrreldes
eelnevate põlvkondadega. Teeninduse ja kaubanduse tarbimine on järjest enam
meelelahutus kui varem.
3. Selleks, et teenindus- ja kaubandusettevõtted ja neid ümbritsev linnakeskkond
areneksid ka tulevikus hästi, peavad kohaliku arengu planeerijad arvestama
tarbimismuutusi praegu proaktiivselt, mitte reaktiivselt kümne aasta pärast. Ei ole
mõistlik, et kohalik avalik võim ja linnapoliitikud püüaksid takistada või pöörata
globaalseid teeninduse trende või kaubanduse arengudünaamikat.
4. Pärnu puhul on vajalik mõelda arengustrateegiale, mis võimaldab nii kesklinna
teeninduse ja kaubandustegevuse arengut kui ka Papiniidu ja teiste
kaubanduskeskuste arengut. Uurimused osutavad, et ilma meelelahutuse olulist
sissetoomist kaubanduskeskustesse ja selle pidevat arendamist, kaubanduskeskused
kahanevad, sh ka Papiniidu. Suur väljakutse on ka kesklinna suurematel
kaubamajadel, milledesse ei ole alati võimalik paigutada meelelahutust poodide
kõrvale.
5. Kesklinna teenindus- ja kaubanduspiirkonda ei ole mõistlik arendada täpselt
samamoodi kui suurt kaubanduskeskust. Kesklinnas on varasemast rohkem vaja
pöörata tähelepanu teeninduse ja kaubanduse kvaliteedile. Lisaks sellele, et
pakutavad tooted on kvaliteetsed, on tähtis ka see, kuidas neid tooteid ja teenuseid
pakutakse. Kliendi spetsiifilisest tarbimiskogemusest saab väga oluline, tihti otsustav
osa kaubandusest. See toimub isegi väikestes söögipoodides, mida rajatakse
kesklinna. Peenemate ja kallimate toodete jaoks ehitatakse näituse ruume
(showrooms). Nendes on klientidel võimalik saada kõrgekvaliteetset personaalset
teenindust, mis on ühendatud e-kaubandusega. Logistilised sõlmpunktid nagu
kiirrongijaamad ja bussijaamad on head sihtkohad ka kaubanduse ja teeninduse jaoks,
juhul kui nendesse rajatakse mitmekesised meelelahutusvõimalused toetama
kaubanduse ja teeninduse arengut.
Teeninduse ja kaubanduse taust
Teenindus ja kaubandus on dünaamilised majandusharud 21. sajandil. Teeninduse ja
kaubanduse osakaal majanduses on viimaste aastakümnete jooksul kujunenud oluliseks nii
rohkem kui ka vähem arenenud riikide linnades. Teeninduse ja kaubanduse paiknemine ja
ümberpaiknemine muutuvad. Väga oluline muutus on toimunud viimase 10 aasta jooksul, eriti
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seoses digitaliseerumise ning e-kaubanduse ja e-teeninduse arengu tõttu. Lähimate aastate
jooksul muutused on veelgi olulisemad ning mõjutavad kesklinnade ja äärelinnade arengut.
Eesti ja Pärnu kontekstis on väga vajalik arvestada üldisemaid globaalseid trende ning samuti
ka spetsiifilise lahenduse, mida kohalikud olud võimaldavad.
Rohkem arenenud riikide sisemajanduse kogutoodangust moodustab teenindus ja kaubandus
üle kolm neljandiku. Teeninduse ja kaubanduse aspektid on imbunud igasugustesse
majandustegevustesse ning nende tähtsus kasvab edaspidi veelgi. Tänapäeval on ka
tööstuses hästi palju teenindusfunktsioone ja töökohti. Enamus teenindussektori töötajatest
rohkem arenenud riikides on töö sisu arvestades juhtimis- ja ekspertpositsioonis.
Majandustegevuse jaotamine põllumajandus-, tööstus- ja teenindussektorisse on niisiis
aegunud. Linnade kontekstis on eriti tähtis see, et rohkem arenenud riikide linnad
spetsialiseeruvad järjest enam teenindus- ja kaubandustegevusele.
Linnade arendamises, sh ka Pärnus peab praegu ja tulevikus veelgi enam arvestama
teeninduse ja kaubanduse uuema dünaamikaga. Pärnu arendamise jaoks on kasulik olla
teadlik globaalsetest teeninduse ja kaubanduse trendidest ning sellest, kuidas nad mõjutavad
Pärnu positsiooni Eestis. Samuti on oluline pöörata tähelepanu sellele, et ka tööstusaladel on
olulisi teenindusfunktsioone. Kaubandus ja teenindus mõjutavad ka kesklinna ja linna servade
arengut. Muutustes on ühiseid aspekte rohkem arenenud riikide linnades. Teenindus ja
kaubandus sulanduvad kokku ning poed kobarduvad alati suurematesse meelelahutusega
kuhjatud tarbimiskeskustesse. Mitmed trendid saabuvad kõigepealt USA-sse ja
Suurbritanniasse ning alles hiljem mujale Euroopasse, sh ka Eestisse.
Teenindus ja kaubandus arenevad sisuliselt ehk mida ja kuidas toodetakse, pakutakse ja
müüakse. Muutused on ka ruumilised ehk kus teeninduse ja kaubanduse tootmine, pakkumine
ja müümine toimub ja kuidas nende tegevuste paiknemine areneb. Taolised muutused
puudutavad nii rohkem kui ka vähem arenenud riikide linnasid. Spetsialiseerumine ei tähenda
rohkem tegevust teatud kitsas majandussektoris, vaid keskendumist lisaväärtust loovasse
tegevusse igas majandusharus teeninduse ja kaubanduse abil. Väga oluline muutus on
teeninduse ja kaubanduse digitaliseerumine.
Digitaliseeritud teenuste ja kaupade kättesaadavus on paindlik ning ei sõltu rohkem ajast või
kohast. Teisalt on alati olnud ja on ka tulevikus veelgi palju teenindust ja kaupu, mida ei ole
võimalik täiesti digitaliseerida ja millede tootmises ja tarbimises konkreetne koht ja aeg on
vajalikud. Igal juhul loob digitaliseerimine võimaluse hästi kiire tootlikkuse ja käibe kasvu jaoks.
Osa praegusest teenindus- ja kaubandustegevusest automatiseerub täielikult ning töötajaid
nendes tegevustes rohkem ei ole. Pärnus on teeninduse ja kaubanduse piirkondade
arendamisel vajalik olla teadlik sellest, millised on digitaliseerimise mõjud lähimate
aastakümnete jooksul ning millist teenindust ja kaubandust kavatsetakse arendada. Ilma
selleta võib juhtuda, et arendatakse ja ehitatakse materiaalset linnakeskkonda, mille
kasutusperspektiiv on suhteliselt lühike.
Digitaliseerimine muudab ka tarbimise kultuuri ja ruumilisust. Maakasutuse arendamises peab
arvestama materiaalsete ja immateriaalsete teenuste ja kaupade erinevaid loogikaid. Lisaks
materiaalsele kohale on hästi tähtis ka immateriaalne koht ja kättesaadavus internetis, kuna
e-kaubandus ja m-kaubandus arenevad kõige kiiremini. Kui varem oli vaja mingi kauba või
teenuse kättesaamiseks minna poodi või teenindusasustusse, siis praegu liiguvad paljud
kaubad ja teenused digitaliseeritud moel tarbija juurde koju. Erinevad põlvkonnad sisenevad
digikultuuri erineva tempoga –vanemad inimesed tavaliselt aeglasemalt. Digimaailmaga
harjunud inimene ei käi rohkem pangas, ei osta filme, muusikat, visuaalsed meelelahutust ja
raamatuid poest, vaid otsib nad internetist ning tarbib neid digitaliseeritud moel. tellib riided ekaubast, ostab reisipiletid interneti teel jne., seda ka Pärnus See tähendab, et teenindus ja
kaubandus on ka edaspidi väga oluliste muutuste ees, ka olemasolevates kaubanduse ja
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teeninduse füüsilistes struktuurides – kaubanduskeskustes, kaubamajades, poodides,
büroodes jne.
Teenindus ja kaubandus on viimaste aastakümnete jooksul arenenud tegevuseks, millega on
samaaegselt seotud kohalikud praktilised asjad, kuid ka paljud kaugemale ulatuvad
materiaalsed ja immateriaalsed aspektid. Peaaegu kõiges teeninduse ja kaubandusega
seotud tegevuses ulatub tükeldatud tootmisahel väga erinevatesse kohtadesse ümber
maakera. Arusaadavalt on teenindusel ja kaubandusel mingi konkreetne koht igas linnas, nt
konkreetses ehitises. Samas mitmed sellest kohast sõltumatud seadused reguleerivad neid
funktsioone, mis selles konkreetses ehitises ja selle ümbruses teostatakse ehk millist
teenindust ja kaubandust lubatakse kui üldse lubatakse. Konkreetsed tooted, mis pakutakse,
on tihti toodetud läbi keerulise tootmisahela erinevate riikide erinevates kohtades. Sellest
arusaamiseks ei ole vaja muud kui külastada üht Pärnu kaubakeskust ning tutvuda seal
olevate toodetega.
Vana ja veelgi kehtiv asusaam on, et kolm kõige olulisemat aspekti teeninduse ja kaubanduse
jaoks on koht, koht ja koht. Teeninduse ja kaubanduse asukohtade absoluutne paiknemine
ehk kättesaadavus ja suhteline paiknemine ehk poodide seosed teiste poodidega on nende
edukuse jaoks fundamentaalsed. Seega on teeninduse ja kaubanduse ruumiline arendamine
ja planeerimine väga suure tähtsusega. Linna absoluutne asukoht kaugel tuumikaladest on
tulevikus vähem oluline kui linna suhteline asukoht ehk kuidas linn on seotud kiiresti areneva
globaalse teenindustegevusega. Teeninduse ja kaubanduse ruumilises arendamises peab
mõtlema eriti tõsiselt võimalust toetada Pärnu suhtelise asukoha paranemist. Muidugi, tihti
sõltub suhtelise asukoha paranemine sellest, kuidas konkreetne koht on absoluutselt
kättesaadav ning kui hästi see koht võimaldab arendustegevust globaalselt muutuvas
teenindus- ja kaubandustegevuses.
Teeninduse ja kaubanduse ruumiline struktuur linnas tähendab erinevate tegevuste
kobardumist (i k clustering), koospaiknemist (i k colocation) ja lahkuminekut (i k repulsion).
Eriti selge teeninduse ja kaubanduse paiknemise kord on ärikeskuses ja linna alakeskustes.
Muidugi on kaubanduse ja teeninduse ruumilisus seotud linna füüsilise struktuuriga ja
rahvastiku paiknemisega. Traditsioonid mängivad ka olulist rolli, kuna vajalik logistika
infrastruktuur on rajatud toetudes varem toimunud arengupraktikale.
Tänapäeval on teenindus ja kaubandus ka brändid. Praktilise funktsiooni lisaks on oluline
tarbida konkreetse teenuse või kaubanduse immateriaalsed aspekte, millest oluline näide on
just bränd. Bränd ei ole oluline ainult teenuste ja kaubanduse jaoks, vaid läbi hea brändi tekkib
ka linnale hea maine, mis soodustab investeeringuid ja arengut. Seega linna bränd ning
teenuste ja kaubanduse bränd on tihti omavahel seotud. Näiteks loosung „Made in Milan“
osutab sellele, et Itaalia suurlinn Milano on oluline koht lisaväärtust toovate teenindus- ja
kaubandustegevuste jaoks ja taoline tegevus (hea brändiga teenused ja kaubandus) saab
toetust selle paiknemisest just Milanos.
Kui planeeritakse ja arendatakse konkreetseid teeninduse ja kaubanduse piirkondi Pärnus,
mõjutab nende piirkondade tulevikku väga otseselt ja oluliselt üldisemad globaalsed
majandus- ja tarbimistrendid, riigi (mitte)regulatsioon ning ettenähtavad muutused Pärnu ja
Pärnu mõjuala rahvastiku struktuuris nagu rahvastiku vananemine, leibkondade dünaamika,
tarbimisjõukuse areng jt. Mis võiks tähendada „Made in Pärnu“ teeninduse ja kaubanduse
valdkonnast tulevikus, kas see eristub ideest „Made in Estonia“ või „Welcome to Estonia“?
Lisaks teenindus ja kaubandus ja nendega seotud tegevus ja infrastruktuur määratlevad
oluliselt tänapäeva ja tuleviku linna kultuurmaastikud. Tekkivad uued ja kiiresti arenevad
kaubanduse struktuurid, millede jaoks alati ei ole veel Eesti konteksti sobivat sõna eesti keeles
(vaata nt i k convenience outlet, strip mall, megamall, power centre, big box one-stop shop jt
ja s k kauppakeskus, ostoskeskus, hypermarketkeskus, kauppiastavaratalo, kauppahalli,
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erikoiskauppojen keskus, merkkituotemyymälöiden keskus, kodin rakentamisen
sisustamisen keskus, viihde- ja huvittelukeskus, elämäntyylikeskus, liikekeskus jt).

ja

Teenindus, kaubandus ja linnad
Teenindus ja kaubandus on väga oluliselt ja vastastikuselt seotud linnadega. Kui teenindus ja
kaubandus muutuvad, muutuvad ka linnad. Linnade dünaamiline areng toetab ka teeninduse
ja kaubanduse arengut rõhutades erinevaid ruumilisi mustreid ja tegevusi. Ühe konkreetse
linna teeninduse ja kaubanduse arengutrajektoore analüüsides on oluline pöörata tähelepanu
sellele, et kitsamalt määratletud administratiivse linna (linn kui halduspoliitiline üksus) asemel
peab alati rohkem arvestama ulatuslikuma funktsionaalse linnaregiooniga (linn kui omavahel
seotud majanduslik piirkond). Tekkib mitmekeskuseline linnastu, kus on suured kaubanduse
ja teeninduse keskused linnastu erinevates osades. Linnade ja nendes paikneva teeninduse
ja kaubanduse mõjud ulatuvad hästi kaugele – kümneid, isegi sadu kilomeetreid konkreetse
linna piiridest kaugemale. Mõjude ulatus sõltub linna suurusest, ümbritseva piirkonna
rahvastiku ja selle majandusliku jõukuse suurusest, logistikavõrgustikust jt.
Ka Pärnu puhul on oluline mõelda Pärnu linna piiridest kaugemale, kui planeeritakse
teenindus- ja kaubanduspiirkondi. Näiteks Pärnu puhul peab teeninduse ja kaubanduse
arengus arvestama terve Lõuna-Eestiga, isegi kuni Põhja-Lätini. Eriti oluline on mõelda ka
piiriületava kaubanduse mõjudele. Nad on kindlasti negatiivsed osade jaoks, kuid pakkuvad
võimalusi teistele. Niššides võib mõju ulatuda kuni Tallinnani juhul kui toimub kitsamate
harude intensiivne areng või näiteks Pärnu ümbruse suuremad kaubanduskeskused
kujunevad väga suurteks atraktiivseteks tarbimiskeskusteks, mis on logistiliselt lihtsalt ja
kiiresti kättesaadavad. Samas peab arvestama väga oluliselt Tallinna lähiümbruse
kaubanduskeskuste dünaamikat, kuna see võib vähendada kitsamalt spetsialiseerunud
teenindust ja kaubandust Pärnus.
Teenindus ja kaubandus ei paikne kunagi juhuslikult või kaootiliselt linnas. Paiknemine järgib
väga selgeid reegleid, mida on uuritud juba üle saja aasta erinevate paiknemise
traditsiooniliste mudelitega (sh Hotelling, Christaller, Lösch, Alonso jt). Varem esitati
seisukohti, et kobardumine teeninduse ja kaubanduse valdkonnas ei ole kasulik ei
majanduslikus ega ka sotsiaalses mõttes. Vanade arusaamade järgi poed ja
kaubanduskeskused peaksid olema paigutatud nii, et nende mõjualad ei katu omavahel. Nii
oleks iga vajalik teenindus kättesaadav igal poolel kindlas kohas ning poed ei peaks
konkureerima omavahel. Taolise dünaamika arendamises on linnaplaneerimisel suur roll. See
tähendaks näiteks Pärnus seda, et linnaplaneerijad otsustaksid väga kindlalt, et kuhu tohib
teeninduse ja kaubanduse maakasutust arendada. Samuti linnaplaneerijad otsustaksid
kindlalt, kuhu, kui palju ja kui suuri kaubanduskeskusi ja milliste funktsioonidega tohib rajada
Pärnusse, mis on lubatud nendele ning milline peaks olema nende dünaamika.
Üks taoline reguleeriv viis võiks olla eelistada kesklinna arendamist pidurdades linnaääre
arenemist. Tulemuseks oleks kaubanduse ja teeninduse funktsionaalne tsoneering. Kogemus
näiteks Suurbritanniast osutab, et taoline planeerimispoliitika tähendab tootlikkuse ja tõhususe
vähenemist kaubanduses. Kaubanduse tootlikkuse vähenemine tähendab kallimaid tooteid ja
selle tulemusena näiteks vaesemate leibkondade olukorra halvenemist, kuna nende
sissetulekuid arvestades on taolisel hinnatõusul suur mõju. Teisalt planeerijad ja arendajad,
kes püüavad arendada pidevalt suuremaid kaubanduse keskuseid linnastute servadesse
peavad arvestama, et poe pindala suuruse tõstmine ei ole nii oluline poe majandusedu jaoks
kui poe seosed kaubandussektori sees ja vahel.
Tihtipeale põhjendatakse kaubanduse paiknemise ranget reguleerimist näiteks säästlikkuse
vaatenurgast. Tegelikult võib tulemus olla vastupidine. Piirates planeerimisega oluliselt
linnaserva kaubandusstruktuuri arenemist, võib energia kasutus isegi tõusta. Laiali valgunud
linnastus muutuks leibkondade keskmine kaubareis pikemaks ja energia kasutus kasvaks.
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Samuti suurte ja mitmekesiste kaubanduskeskuste tükeldamine paljudeks erinevates
kohtades asuvateks poodideks tähendaks ka reiside arvu suurenemist nii logistika kui ka
ostjate poolt, mis tooks jälle juurde suurema energia ja aja kasutuse. Muidugi on planeerijate
sekkumises kaubandus- ja teenindussektorisse ka eeliseid. Väikesed poed vanalinnas teevad
selle elavamaks ning vanalinna infrastruktuuri kasutatakse ja taaskasutatakse. Viimaste
aastatel ongi eriti USA-s kuid ka Euroopas arenenud jälle väikepoodide areng kesklinnades
optimeerides kinnisvarakulusid. Elav vanalinn on paljude jaoks väärtus iseenesest ning seda
on võimalik toetada piirates kaubanduse ja teeninduse arengut linnaääres. Niisiis kaubanduse
ja teeninduse ruumilise planeerimise prioriteedid on linnapoliitiline otsus, seda ka Pärnus.
Uuemate teooriate ja empiiriliste näidete järgi on kaubanduse ja teeninduse kobardumine
oluline. Kaubandus- ja teenindustegevuse kobardumises linnades on seotud jagamise (i k
sharing), sobitamise (i k matching) ja õppimisega (i k learning). Jagamine tähendab, et
kaubanduskobaras suudavad poed jagada paljusid kulusid omavahel nagu näiteks suuremad
infrastruktuurid (peamine ehitis, parkimisplatsid jt) ja igapäevane kasutatav teenindus
(turvamehed, koristus, reklaam jt). Spetsialiseerunud kaubanduse kobardumine
mitmekesiseks tervikuks võimaldab ka meelitada tarbijaid just selle mitmekesisuse tõttu. Ühe
tarbimisreisi jooksul on võimalik tarbida erinevaid teenuseid ja hankida erinevaid tooteid, isegi
väga erinevaid, mis jälle võimaldab ka sotsiaal-kultuurilised tarbimismuutuseid. Näiteks väga
erinevate huvidega perekonna liikmed võivad kasutada sama kaubanduskeskust samal ajal,
kuid tarbida täiesti erinevaid asju ja teenuseid. Kobardumine võimaldab ka väga kitsaste
niššide tekkimise, kuna näiteks kaubanduskeskuses võib olla kümneid spetsialiseerunud
riidepoode või riietumisega seoses poode. Tarbija otsib erinevaid, kuid teatud ühise teemaga
haakuvaid tooteid. Sobitamine tähendab, et suures kaubanduskeskuses on nii
spetsialiseerunud poode ja teenuseid kuid ka üldisema ja mitmekesisema valikuga poode ja
teenuseid. Õppimine tähendab erineva suurusega ostukeskuste funktsionaalset tööjaotust:
ühed rõhutavad eelkõige standardiseerud toodetele, teised suuremale valikule, kolmandad
meeldivamale ostuelamusele, neljandad natuke odavamatele hindadele seoses suurte
mahtudega jne. Pärnu kaubanduse ja teeninduse dünaamikat oleks vaja vaadelda täpsemalt
eriti jagamise, sobitamise ja õppimise vaatenurkadest.
Kaubanduskeskuste arv on Eestis kiiresti kasvanud ning määraliselt (kaubanduskeskuste
kogupindala elaniku kohta) kuulub Eesti Euroopa Liidu esikümnendikku. Pärnus on toimunud
kaubanduse ja teeninduse kobardumist, kuid tekkinud struktuurid on veelgi suhteliselt väiksed
võrreldes struktuuridega Lääne-Euroopas või isegi Soomes. Soomes on suurimad
kaubanduskeskused äripinnalt üle 100 000 ruutmeetri, külastajaid on üle 20–30 miljoni
inimese aastas ning aastakäive on üle 400 miljoni euro. Rootsis on vastavad struktuurid veelgi
suuremad ning uusi ka arendatakse juurde (nt Emporia Malmö lähedal ja Mall of Scandinavia
Stockholmis).
Uued kaubanduskeskused tähendavad tihti vajadus uuendada ja laiendada vanu
kaubanduskeskuseid. Kaubanduse pindalad kasvavad suurimates linnaregioonides Soomes
ja Rootsis, osaliselt ka nende rahvastiku arvu kasvu tõttu. Viimase kümne aasta jooksul on
Soomes kaubanduskeskuste (vähemalt 5000 ruutmeetri rendipinda, kus vähemalt 10 poodi,
milledest ükski ei hõlma üle poole keskuse kogupinnast) äripinnad kahekordistunud. Soomes
on hetkel peaaegu 20 kaubanduskeskust, kus äripind on üle 30 000 ruutmeetri. Lisaks tekkib
suurte ankurettevõtete (nt IKEA) ümber kaubanduse kobaraid. Soomes ja Rootsis on
kasvanud suurte kaubanduskeskuste arv eelkõige linna ääres suurte linnadevaheliste
maanteede kõrval (nt Kehä III Helsingi ümbruses ning vastavad maanteed Stockholmi
ümbruses). Sobiva asukoha puhul toimub suurte kaubanduskeskuste rajamine ka kesklinnas,
eriti transpordi sõlmpunktides nagu bussijaamad ja raudteejaamad. Samas on (peaaegu)
kadunud suured väiksema valikuga mitmekesised poed. Ka suured kaubamajad on rasksutes
e-kaubanduse arengu tõttu.
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Teisalt on ka tekkinud uus trend, kus südalinna paigutatakse väiksemaid poode adapteerides
teenindus ja kaubandust seoses ümbritseva keskkonnaga. See võimaldab teenindada
kohapealseid elanikke, optimeerida kinnisvarakulusid, reklaamida tooteid ning olla seotud
klientidega iga päev. Strateegilised on ka suuremate ettevõtete (USA-s Wal-Mart, Soomes
Kesko, Eestis nt Rimi) väiksed söögipoed südalinnas. Ka sellest on juba näited Pärnus.
Suurte kaubanduskeskuste areng on toonud mitmeid paiknemise ja ümberpaiknemise
muutusi. Linna servas on kaubanduskeskustest väljas asuvad poed vähenenud ning paljud
teenindusfunktsioonid on kolinud kaubanduskeskustesse. Suurtesse kaubanduskeskustesse
on toodud lisaks meelelahutusele ka mitmeid avaliku sektori funktsioone nagu raamatukogu,
noorte keskuseid, sotsiaaltoetuste osakond ja isegi kirik. Soome suurte kaubanduskeskuste
tegevusest peaaegu kolmandiku moodustab teenindus ning teeninduse osakaal kasvab.
Kaubanduse ja teeninduse kobardumises on palju eeliseid, kuid kobardumine ei tohi olla
juhuslik. Muidugi on kobardumises oma mõistlik loogika. Näiteks igapäevane toidupood ja
mootorrattapood ei saa kasu omavahelisest kobardumisest. Tavaliselt kobarduvad kõige
rohkem riidepoed ja autopoed. Nende läheduses toimub ka sektoraalne koospaiknemine ehk
tavaliselt leidub sealt ka muid riietega ja autodega haakuvaid teenuseid ja kaubandust.
Oluliselt kobarduvad ka spordipoed, bensiinijaamad, tervisepoed, ehitusmaterjalide poed ja
söögipoed. Poodide suurus on seotud kobardumisega ning eriti väiksemad poed kobarduvad.
Muidugi on taoliste kobarate jaoks olulised ankurettevõtted, mis meelitavad suure hulga
inimesi kobarasse. Näiteks Pärnus võiks kaubandus- ja teeninduspiirkondade
arenduspoliitikas proaktiivselt mõelda, et mis ankurettevõtted oleksid vajalikud taoliste
piirkondade jaoks, kas kesklinnas, linna ääres või kusagil vahepeal. Tavaliselt on
ankurettevõtteid lihtsam meelitada uude kohta soodustustega kas rendi, kättesaadavuse või
muude vastavate eeliste suhtes.
Teenindus, kaubandus ja planeerimine
Teeninduse ja kaubanduse ruumilise planeerimise seisukoht võib olla reaktiivne või
proaktiivne. Lääne-Euroopas riikides ei ole üht seisukohta või praktikat. Kui ühes riigis toimub
teeninduse ja kaubanduse maakasutuse ruumilise planeerimise tugevdamine, toimub teises
riigis vastupidiselt maakasutuse planeerimise dereguleerimine ning oodatakse, et turg
korrigeerib efektiivselt kuhu ja kuidas arendada. Reaktiivne seisukoht teenindusse ja
kaubandusse tähendab negatiivselt läinud arengutrajektoori kohandamist tagantjärgi.
Proaktiivne seisukoht tähendab positiivse teeninduse ja kaubanduse arengutrajektoori
soodustamist enne kui konkreetsed arenguprojektid käivitatakse.
Viimase kümne aasta majanduslik areng on globaalselt ja eriti Euroopas olnud väga keeruline
ja toonud suuri väljakutseid erasektori investeeringute leidmiseks teeninduse ja kaubanduse
dünaamiliseks arendamiseks. Niisiis vajadus on kasvanud proaktiivse poliitika jaoks ja
leebema ja paindlikuma maakasutuse arendamise jaoks. Lisaks on vaja tõdeda, et väga
harvad avaliku sektori planeerijad on üksinda suutlikud saama aru keerulistes aegruumilistest
muutustest teeninduse ja kaubanduse dünaamikas. Niisiis koostöö ja koosloomine (i k cocreation) avaliku sektori ja erasektori vahel on vajalik ka konkreetsete projektide jaoks, et
saavutada pikaajaliselt säästlik areng teeninduse ja kaubanduse suurtes arenguprojektides.
Erasektori arendajad ja avaliku sektori ametnikud planeerivad ja ehitavad erinevaid
teeninduse ja kaubanduse infrastruktuure koos. Rootsis ja Soomes on lisandunud arendajate
ja planeerijate vaheline suhtlemine teenuste ja kaubanduse suuremate keskuste
planeerimisprotsessis, vahel kuni korruptsioonini. Siin on muidugi vaja märkida, et Rootsis ei
ole eriti riikliku regulatsiooni suurte kaubamajade jaoks, mis on erand paljudest muudest
riikidest. Keerulisust lisab asjaolu, kus teeninduse ja kaubanduse jaoks oluline maa ja ehitised
on rahvusvaheliste investeerijate omanduses. Arendatud maa ja ehitised siirduvad tihti ühe
omaniku käest teise kätte. Avaliku sektori esindaja on tavaliselt kohalik, kuid erasektori partner
on harva kohalik ja alati rohkem rahvusvaheline.
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Soomes on kaubandussektori kinnisvaraturg kiiresti muutunud rahvusvaheliseks viimaste
aastate jooksul ning arvestatavaid rahvusvahelisi investeerijaid on peaaegu sada. See on
muutnud kaubandussektori kinnisvaraturgu sisuliselt, lisanud rahvusvahelist atraktiivsust ja
võimaldanud uusi investeeringuid. Rootsis ja paljudes muudes Euroopa riikides vastav areng
on toimunud juba varem. Ka Eestis, sh ka Pärnus on oodata teeninduse ja kaubanduse
suuremate
projektide
kasvavat
rahvusvahelistumist.
Teisalt
võib
arendatava
kaubanduskeskuse liiga väike tootlikkus tähendada, et rahvusvaheline ja kohaga ainult äri
tõttu seotud arendaja võib kaotada huvi keskuse arendamiseks, mis tähendab keskuse
allakäiku. Tänapäeval on regulaarselt vaja uuendada eriti kaubanduskeskuseid, kuna tekkivad
uued keskused meelitavad kliente endale juurde.
Samuti on kaks äärmust ruumilise planeerimise teostamises. Esimene on selge maakasutuse
tsoneering, kus planeeringus paigutatakse linnas täpselt teenindus- ja kaubandustegevus, ka
tegevuse kitsamates valdkondades. Siin on avalik sektor oluline arengu reguleerija. Muidugi
tsoneering ei seleta, millised poed tahavad kobarduda ja miks, samuti ka mitte, miks poed
kolivad mujale. Teine äärmus on vaba areng, kus planeeringuga ei proovitagi sekkuda
arengusse ning teeninduse ja kaubanduse maakasutuse tsoneering ei üldse ole eesmärgiks
või arengu suunamise vahendiks.
Paljudes linnades avaliku sektori seisukoht teeninduse ja kaubanduse arendamisesse on
reaktiivne tsoneering. See võimaldab suunata arengut olukordades, kus majanduskasv on
tugev ning raha investeeringutest jätkub. Põhja-Ameerikas, kus erasektoril on suur roll
arendamise käivitamises ja elluviimises, on tsoneeringu roll väiksem teeninduse ja
kaubanduse ruumilises dünaamikas. Eesti planeerimispraktika meenutab tihti rohkem PõhjaAmeerika oma, kus maaomanikul on põhimõtteline õigus arendada oma maad. Ka Pärnus
maaomanik mängib väga olulist rolli teeninduse ja kaubanduse suurte üksuste arendamises,
seda nii kesklinnas kui ka linna servas.
Teeninduse ja kaubanduse konkreetne arendamine võib toimuda kvartalite ja ehitiste tasemel
taaskasutuse viisil, laiendades eksisteerivat infrastruktuuri või ehitades vajaliku uue
infrastruktuuri. Taaskasutamine tähendab olukorda, kus vanadest (tööstus)aladest kujunevad
uuendatud kaubandus- ja teeninduspiirkonnad. Taolisi maakasutuse muutusi toimub nii
kesklinna läheduses kui ka eriti pisut kaugemal kesklinnast, kuhu tavaliselt rajati tööstusalasid
heade transpordiühenduste toetusel aastakümneid tagasi.
Teine viis on arendada uusi teenindus- ja kaubandusalasid, millede paigutamises on erinevaid
võimalusi. Üks viis on tugineda kesklinna infrastruktuurile ning tihendada maakasutust seal,
kus on ajalooliselt paiknenud teenindus- ja kaubanduspiirkonnad. Väljakutseks on leida
piisavalt suur vaba ruum. See tähendab tihti väiksema mahuga majade lammutamist ning uute
suuremate ja kõrgemate majade arendamist või uute pindade arendamist roheliste alade
arvelt. Ka selline arendamisviis on toimunud Pärnus. Nii üht kui ka teist mainitud
arendamisviisi kritiseeritakse tihti, kuna üldisema ühiskonna ja kitsamate kogukondade
huvides on linna ajalooliste ja roheliste piirkondade säilitamine ökoloogiliste ja
miljööväärtuslike põhjuste tõttu. Tänapäeval tihti arendatakse uusi teenindus- ja
kaubanduspindasid ka otse suurte maanteede ja raudteede peale ning bussi-, rongi- ja
lennujaamadesse. Võimalik arendustegevus võib toimuda nt rongijaama piirkonnas.
Kolmas viis on arendada uusi teenindus- ja kaubandusalasid linna servadesse. Linnad on
ühendatud omavahel suurte maanteedega, mis hõlbustab linnaservade peamiste ristmike
kättesaadavust. Selles variandis on tavaline rajada suuremad kaubanduskeskused just linna
ümbritsevate teede, tihti ringteede kõrvale. Tavaliselt on maa hind nendes piirkondades
oluliselt väiksem, isegi mitu korda väiksem võrreldes kesklinnaga, majade ümberehitamisega
seotud kulusid ei ole ja suurt ruumi vajavad pinnad nagu autode parkimisalad on lihtsalt ja
suhteliselt odavalt teostatavad.
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Lisaks on vaja mõelda juba arendamise hetkel erinevatele taaskasutamise võimalustele.
Sellisteks võib olla näiteks kaubanduskeskuste osaline muutmine (i k demallification)
elupiirkondadeks ehitades kortereid sinna, muutes poodide struktuurid kooli klassideks või
ülikooli loenguruumideks või asendades kaubavahetuse struktuurid meelelahutuse
struktuuridega. Tihti ehitatakse kaubandus-teeninduskeskuseid juba algusest peale
mitmekesiste funktsioonidega. Taolised protsessid on tavalised USA-s ja vähemal määral ka
Euroopas. Niisiis praegused linna servades paiknevad kaubandus-teeninduskeskused võivad
mitmekesistuda või väga oluliselt muutuda paari aastakümne jooksul.
Kokkuvõte
1. Teenindus ja kaubandus on globaalselt kasvav äritegevus nii käibe kui ka töötajate
arvu puhul ning teenindus ja kaubandus imbuvad sisse kõikidesse
majandustegevustesse.
2. Teeninduse ja kaubanduse digitaliseerumine on olulise ja kasvava tähtsusega ning
see mõjutab ka linnade majandustegevust ja maakasutust.
3. Teenindus ja kaubandus on glokaliseerunud ehk nendes saavad kokku tegevused
erinevatel ruumilistel mõõtkavadel. Kohalikeks aspektideks on teeninduse ja
kaubandusega seotud konkreetsed majad, teed ja muu infrastruktuur ning linna
maakasutuse arendamispoliitika. Ulatuslikumaid riiklike protsesse on riigi seaduslik
regulatsioon (sh planeerimisseadused ja -praktika, transpordipoliitika, tööjõu
reguleerimine jt). Globaalsetest trendidest olulised on näiteks kasvav või kahanev
majandus (investeerimise soodsus, laenude kättesaadavus), tootmise paiknemise
muutused (nt tootmise ümberpaiknemine Hiinast mujale odava tööjõu piirkondadesse),
kliimamuutused (nt energiatõhususele ja logistikale tähelepanu pööramine),
trendimuutused (tarbimine, taaskasutus, kokkuhoid jt) ning igasugused e-tegevused.
4. Teenindus ja kaubandus on linnade jaoks kasvav ja kõige tähtsam äritegevus, mis
pakub hästi palju töökohti ja lisandväärtust. See kuidas teenindus ja kaubandus
arenevad Pärnus (sh ka ruumiliselt), ei sõltu ainult Pärnust ja kohalikust
arendamispoliitikast, kuid kohalik poliitika (sh ka planeerimine) võib soodustada või
takistada väljaspoolsete trendide mõju Pärnu jaoks ehk muuta teeninduse ja
kaubandusega seotud maakasutust säästlikumaks, tõhusamaks, turvalisemaks ja
tuleviku muutusi paindlikumalt vastuvõtlikumaks või vastupidiselt tekitada väljakutseid,
probleeme ja ressursside ja võimaluste raiskamist.
5. Teenindus ja kaubandus sulanduvad linnades kokku meelelahutuslikuks tarbimise
elustiiliks, mida reklaamitakse ja kohandatakse tarbimisgruppide (erineva
majandusliku ja sotsiaalse taustaga linna elanikud ja külastajad) jaoks. Tarbimise
konkreetne koht on tähtis linna arendamise vaatenurgast, s.o kas tarbimine kobardub
suuteks üksusteks, tükeldub väikesteks üksusteks või paindlikult liigub koos tarbijaga.
6. Teeninduse ja kaubanduse paiknemise ja ümberpaiknemise dünaamika on oluliselt
seotud laiema linnastumise trendidega (sh linnade osatähtsuse kasv majanduses,
kvalitatiivne taaslinnastumine ehk jõukama, nutikama ja trende silmas pidavate
sihtgruppide areng linnades, linnastute areng füüsiliselt ja majanduslikult
ulatuslikumateks, linnaservade tähtsuse tõus linnaliku piirkonna majanduses ning
sellega muutuvad suhted linnaservade ja kesklinna vahel, kaubanduskeskuste arvu ja
suuruse kasv jt).
7. Teeninduse ja kaubanduse paiknemises ja ümberpaiknemises on funktsionaalne
kättesaadavus tähtis. Teeninduse ja kaubanduse kolimine suurematesse üksustesse
on praegune trend, kuna suuremad üksused võimaldavad tõhusamalt tegevuse
kobardumist, koospaiknemist ja lahkuminekut. Alati rohkem pööratakse tähelepanu ka
disainile ja kohale. Samas on ka näited väikeste poodide (nt Wal-Mart Express, KExtra, Rimi kesklinn) tekkimisest südalinnadesse, mis on seotud kinnisvarakulude
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kokkuhoidmisega ja püsiva klientuuri arendamisega. Nagu alati, väga oluline on koht
ehk paiknemise roll ettevõtluses.
8. Kuna teenindus ja kaubandus muutuvad aina rohkem meelelahutuslikuks tarbimiseks
funktsionaalse ostmise ja kasutamise asemel, hakatakse seda rõhutama ka
kaubandus-teeninduskeskuste (s.o meelelahutuskeskuste ja elustiilikeskuste)
maakasutuses ja nende poodide disainis. Toimub funktsioonide segunemist, ehk
teenindus-kaubanduskeskustes on ka kortereid, avaliku sektori teenuseid,
meelelahutust, sporditegevust, vaimse kasvu tegevust jt. See tähendab
elustiilikeskuste arengut.
9. Teeninduse ja kaubanduse arendamises ja planeerimises ei ole mõistlik vastandada
linna servade ja vana kesklinna piirkondi, vaid toetada mõlemate arengut võimaldades
nende kättesaadavuse ja piisavalt seotud kuid erineva profiili. Pärnu arengu jaoks on
oluline, et Pärnu piirkonnast võib leida vähemalt ühe hästi tugeva, huvitava ja areneva
elustiilikeskuse (s.o hästi suur ja funktsionaalselt mitmekesine teeninduskaubanduskeskus), kuna see toob otse mitte ainult töökohti, kaupu, teenuseid ja
maksumaksjaid, vaid kujundab ka linna brändi, teeb elanike ja külastajate elu
meeldivamaks ning võimaldab huvitavate ava-eraruumide arengut. Olulist tähelepanu
on vaja pöörata kvaliteedile, funktsioonide mitmekesistamisele ning sellele, kuidas
laiendada selle keskuse mõjuala Eesti sees.
10. Teeninduse ja kaubanduse kiire dünaamika Pärnu kaubanduskeskuses peaks andma
signaali Pärnu kesklinnale ning seal teeninduse-kaubanduse tegevusele. Lahendus ei
ole väiksema kaubanduskeskuse rajamine kesklinna, ei kaubanduskeskuse
meelelahutusliku arengu piiraminen ega Pärnu kesklinna üleliigne „lattestumine“ ja
„kõrtsistumine“ ehk see, et kesklinn on täis keskmise või kehvema kvaliteediga
kohvikuid, pubisid ja söögikohti, mis ei paku elamusi külastajatele, häirivad elanikke
ning raskendavad igapäevaste teenuste ja kaupade eksisteerimist ja kättesaamist
kesklinnas.
Üks arendamise viis on kesklinna teenindus-kaubanduse mõistlik kobardumine kõrgema
kvaliteedi, peenema ja personaalsema klienti huvisid pakkuva ja arendava teeninduse ümber.
Seda toetaks selge tulevikule suunatud ühine ärilik arengustrateegia, mis oleks koostatud
kesklinnas tegutsevate äride esindajate poolt kooskõlas linnaplaneerijatega. Oluline on
tagada, et kesklinn ja kaubanduskeskus oleksid väga hästi, mugavalt ja kiiresti omavahel
kättesaadavad ja seotud omavahel. Linnaplaneerimine peab toetama nii kesklinna teeninduse
ja kaubanduse kui ka kaubanduskeskuse teeninduse ja kaubanduse arengut, mitte piirama
sed ning samal ajal ka toetama funktsioonide mitmekesistamist ja kvaliteedi tõusu.
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