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Planeerida on põnev  
Toomas Kivimägi, Pärnu linnapea 
 

 

 
Päike on ka Pärnu kohal jälle kõrgemalt käimas ning 
eredamalt paistmas. Oleme üheskoos „kokku hoides“ – 
seda nii rahalises mõttes kui ka ühte hoides. 

Ühiselt panustades oleme saanud hakkama paljude jaoks uskumatuga – linna kulud 
nimelt kontrolli alla, klaarinud maksmata arved ja vähendanud linna laenukoormust. 
Koos sellega oleme taas jõudnud meeldivamasse ajajärku, kus me saame vaadata 
veel kaugemale, julgemalt soovida, julgemalt nõuda ja unistada. Üks korrastatud 
loomise ja unistamise vorme ongi planeeringud - millega rohkem kui meist enamik 
on enesele teadvustanud - kujundamegi linna homset nägu ja käekäiku. 
 
Möödunud aasta septembris kinnitas linnavolikogu Pärnu linna arengukava aastani 
2025. Arengukava koostamise käigus kujunes valdkonna töögruppide ühiste 
mõttetalgute tulemusena soov näha Pärnut Läänemere-äärse atraktiivse elamus- ja 
heaolukuurordina, kõrge elukvaliteediga linnana elamiseks, õppimiseks ja 
töötamiseks. 
 
Visioon ehk Pärnu tuleviku nägemus põhineb kolmel väärtusel: osalusdemokraatial, 
uuendusmeelsusel ning kestlikkusel. See tähendab, et linnaelu oluliste küsimuste 
arutellu kaasab linnavalitsus võimalikult palju linnakodanikke; linnaelu 
kitsaskohtade lahendamisel ja väljakutsetele vastamisel peame oluliseks uute 
ideede ja lahenduste väljatöötamist ning nende kaalutletud kasutamist; linnaelu 
kaalukad otsused ei põhine hetkepoliitilistel oludel, vaid lähtuvad Pärnu 
pikaajalistest huvidest pakkuda elanikele parimaid võimalusi eneserealiseerimiseks 
oma heaolu ja õnne nimel.  
 
Suure töö on ära teinud linnaosad, kus aktiivsed asukad on kirja pannud oma 
linnaosa tulevikunägemuse. Raeküla on eeskujuks. Selge on, et kõiki soove korraga 
realiseerida ei jõua.  Olulisim ent on, et soovid ja tegevused soovitu saavutamiseks 
on kirja pandud ning ühiselt kokku lepitud – nii on nendeni jõudmise tõenäosus 
suurim või pigem  vaid aja küsimus. Iga inimese arvamus on oluline, ent piirkonna 
elanike ühine arvamus on kordades suurema kaaluga.  
 
Oleme ühiselt kokku leppinud, et soovime Pärnut näha atraktiivse elamus- ja 
heaolulinnana, kuurordina, kus ennekõike meil endil on mõnus elada, õppida ning 
töötada. Soovin, et iga pärnakas annaks Pärnu tuleviku kujundamisel linna 
arengusse oma panuse. Pärnu linna tulevik ei ole kellegi teise kui meie endi kätes! 
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Piia Karro, 
projekti “Pärnu kaasab planeerimisse” juht 
 
 
 

 
Alates eelmise aasta augustist on viies Pärnu linnaosas ja Sindi linnas 
aru peetud parema linnakeskkonna kujundamise teemal – õpiti 
koostööd tegema, õpiti teineteist paremini tundma, õpiti 
linnaplaneerimise põhimõtetest aru saama ja kaasa rääkima.  
 

Vast kõige olulisem oli, et elu ise kinkis mitmele töörühmale praktiseerimise võimalusi ehk 
võimaluse reaalsete planeeringutega tutvuda ja oma seisukohta avaldada. Nii näiteks 
kõnelesid raekülalased kaasa vana raudtee jaamahoone saatusest, räämakad Pärnu jõe 
paremkalda arendamisest ja vanapärnakad laste turvalise lasteaia- ja kooliteega seonduvatel 
teemadel. Oluline on, et tänu õpiringidele ja kogukondlikule huvile moodustusid kaks uut 
linnaosade seltsingut: Rääma ja Mai linnaosas. 
   Kuuel õpigrupil on jäänud selja taha väga tegusad kuud. Kõige esimene kohtumine pikas 
koolituste reas toimus vanapärnakatel 2011. aasta augustis.  Koolitused said õnneliku lõpu el 
käimasoleval, kuul kui viimane koostööalane õpiring toimus Sindis.  
   Õppijaid õhutas mõtlema koostöö erinevatele teemadele  ja omanäolisi lahendusi otsima 
psühholoog ja suhtlemistreener Viive Einfeldt. On hea kogeda, et saime osa ka Viive 
pärjamisest 2011. aasta koolitajaks. Palju õnne!  
   Planeerimisprotsessiga seonduvast tegi  asjatundlikke ettekandeid ja viis läbi ka konkreet-
sete linnaosade planeeringute praktikume Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juha-
taja Kaido Koppel. Praktilisi näpunäiteid jagasid õppijatega arhitekt Maie Kais ja muinsuskait-
se peaspetsialist Liina Hansen. Sindis viis planeerimisalaseid praktikume läbi linnavalitsuse 
ehitusinsener Vallo Vaargas, keda assisteeris linnaaednik Sirli Pedassaar-Annast.  
   Projekti elluviimise tulemusel sünnib kaasamise mudel, mida võivad tulevikus soovi korral 
rakendama hakata ka teised Eesti omavalitsused. Pärnus on kavas projektiõppe tulemina   
sõlmida linnavalitsuse ja linnaosade kodanikeühenduste vahel koostööleping. Kokkuleppe 
eesmärk on teineteist toetades tagada Pärnu linna tasakaalustatud areng. Moodustunud 
nõukoja liikmeteks on õpiringideski kaasatud linnaosade seltsid ja seltsingud, kes võtavad 
endale kohustuse jälgida detailplaneeringute avalikustamisteateid Pärnu linna kodu-
leheküljelt, analüüsida konkreetsete detailplaneeringutega seonduvat, vajadusel kokku 
kutsuda rahvakoosolekuid,  avaldada arvamust ja teha linnavalitsusele ettepanekuid detail-
planeeringu täpsustamiseks.  
 
Kõik saab alguse koostööst 
Vanakooli keskuse poole pöördus aastakese tagasi Pärnu volikogu juures tegutseva 
ühenduse ümarlaua eestvedaja Astrid Hindriks ettepanekuga esitada  taotlus Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapitali ja siseministeeriumi algatatud planeerimisalase teadlikkuse kasvule 
suunatud projektikonkursile.  Pöördumise põhjuseks asjaolu, et Vanakooli eestvedajad on  
Raeküla kooli ja lasteaiaga viimased kolm-neli aastat tihedalt teinud või õigemini õppinud 
koostööd tegema. Omandatud kogemus toetaks positiivselt nii kavandatava planeerimisalase 
projekti taotluse koostamist kui ka hilisemate lahenduste elluviimist. 
   Ühiskonnas laialt levinud ja julgen väita, et ületarbitud mõistet – koos töötamine – ei ole 
lihtne saavutada. See on teoorias tõenäoliselt lihtsam kui praktikas. Koostöö tegemine – see 
on pikaajaline järjepidev töö, teineteise tundmaõppimine ja usaldamine ning alati ka 
eestvedajat eeldav protsess. Tagantjärele on hea tõdeda, et käesolevas projektis koostöö 
meil ikkagi õnnestus.  
   Korrates ennast, siis on üheks koos töötamise eelduseks eestvedaja olemasolu. Meil sai 
kõik alguse esmalt sellest, et Astrid Hindriks, volikogu ühenduste ümarlaua eestvedaja, hoidis 
ka seekord erinevatel linnaosade võrgustikel silma peal ja jälgis toimuvaid arenguid.  
   Teiseks oli vaja leida strateegilised partnerid linnaosadest. Nii hakkaski projekti tegevusi 
korraldama Vana-Pärnus kohalik ja kesklinnas ingerisoomlaste kultuuriselts, Mai linnaosas  
Pärnumaa puuetega inimeste koda, Räämal aianduse ja mesinduse selts ning Raekülas 
kogukondlik selts koostöös heategevusorganisatsiooniga Pärnu Y-klubi. Kuuendaks õpi-
grupiks kavandatud Ülejõe piirkonnast meil partnerit leida ei  õnnestunud,  seepärast  jagasid 

Teeme koos parema Pärnu 
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vanapärnakad ja räämakad selle piirkonna lihtsalt omavahel ära. Projekti eesmärkidest tule-
nevalt oli kuues õpigrupp siiski vaja leida, ja pöördusime koostööks naaberomavalitsusse - 
Sindi linna. Sindis oli ettevõtmist kohe valmis vedama verivärske selts Põlvest Põlve.  
 
Igal õpigrupil oma nägu 
Kui nüüd tagasi vaadata, siis  igal õpiringil oligi 
oma nägu, mis paljus õpiringi liikmete, osaliselt 
õpiringi vedaja ja lõpuks lahen-damist vajavate 
probleemide nägu. 
   Vanapärnakad on koostöös lastaedade ja 
koolidega kaardistanud probleemid lastega 
lasteaia- ja kooliteel. Probleemide lahenda-
miseks on linnavalitsusele edastatud konkreet-
sed ettepanekud juba eelmise aasta lõpus. 
Abilinnapea Romek Kosenkranius kirjutab linna-
valitsusepoolsetest mõtetest  ajalehe Raeküla 
Sõnumid eriväljaandes. Kogukonna eestveda-
misel on jõutud teema arutamise ja lahenduste otsimisega volikogu ühenduste ümarlauda, 
kus selgus, et tõstatatud probleemid on linnas oluliselt laiemad kui vaid Vana-Pärnus ja 
Ülejõel. 
   Kesklinna õpigrupp valutas südant puhaste linnatänavate ja parkide pärast. Nii korraldatigi 
eelmise aasta sügisel heakorratalgud. Kui grupi liikmed pakkusid omapoolset abi just oluliste 
objektide koristamisel kesklinnas Munamäel, Vallikäärus ja erinevates parkides, siis teostama 
asudes selgus, et niisama heast tahtest ei saagi koristama asuda. Linnal on teenuslepingud, 
mille põhjal firmad peavad tagama koristamise. Lõpuks aidatigi kesklinnast oluliselt kaugemal 
asuvat Alevi kalmistut korda teha. Kui kord kesklinnast juba nii kaugele mindud, siis otsustati 
korraldada lisaks veel ka vahva koguperesündmus kalmistu vastas asuva spordihalli 
territooriumil. Kesklinna õpigrupis taas kokku saades hinnati ettevõtmist igati kordaläinuks ja 
otsustati kalmistu hooldamine kasvatada traditsiooniks. 
   Ennist sai mainitud, et Mai linnaosa eestvedajaks oli Pärnumaa puuetega inimeste koda. 
Õpigrupil tekkis esimesel kokkusaamisel palju ideid, mida Pärnu linna ühes rahvarohkemas 
piirkonnas ette võtta, aga ikka ja jälle taandus küsimus sellele, kes konkreetselt hakkab 
tegevusi ellu viima või elluviimist jälgima. On ju puuetega inimeste koda ellu kutsutud vaid 
kitsa sihtgrupi huve kaitsma. Nii sündiski Mai piirkonna õpigruppi kogunenud inimeste 
eestvedamisel kogukondlik seltsing, kelle ülesandeks jäi nüüd juba reaalsete piirkonna elu-olu 
mõjutavate tegevuste elluviimine ja võrgustiku laiendamine. 
   Analoogselt mailastega oldi probleemi ees ka Rääma õpigrupis. Nimelt tegutseb piirkonnas 
mitu kodanikeühendust: aianduse ja mesinduse selts, Nooruse maja, Agape keskus ja teised, 
kuid neil kõigil on oma kitsam tegevusvaldkond välja kujunenud ja tihti on eestvedajateks just 
inimesed väljastpoolt Rääma piirkonda. Nii jõutigi analoogselt Mai piirkonnaga ka Räämal 
oma seltsingu loomiseni, kelle ülesandeks jäi juba kohaliku kogukonna ärgitamine. Kui selts 
loodud, asuti ühiselt analüüsima Rääma piirkonna Pärnu jõe kaldale kavandatavate uus-
ehitiste detailplaneeringut. Seltsingu nimel esitati linnavalitsusele vaie vähem kui kuu aega 
tagasi. Asjade edasine käik pole hetkel teada. 
   Kõige mahukama kogemuse planeerimise valdkonnas said Raeküla õpigrupi liikmed, kes 
alates möödunud aasta augustist on võidelnud Raeküla raudteejaama hoone lammutamise ja 
antud kinnistule bensiinjaama rajamise vastu. Reaalne elu on andnud võimaluse praktiseerida 
vaiete koostamist, ettepanekute tegemist, valmistumist kohtusse pöördumiseks jne. Kõige 
olulisemaks õppetunniks osutus halduskohtusse pöördumine, mille tarbeks oli seltsil vaja 
kaasata juba ka juristi. Hetkel on tulemus veel teadmata, kuid võib juba kinnitada ühte: mida 
põhjalikumalt detailplaneerimise protsessis huvilised ümarlaua taga oma mõtted kirja 
panevad ja eriarvamused selgeks räägivad, seda vähem närve, aega ja raha kulub, et osapooli 
rahuldavate tulemusteni jõuda. 
   Sindi õpiringi, kes teistega võrreldes hiljem alustas, töö tulemuseks oli palju uusi ja 
huvitavaid ideid, mille teostamiseks ei ole teinekord mitte midagi muud vaja kui lihtsalt 
teotahet. 
 

Tänud kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele! Soovin kõigile põnevat planeerimisalast 
koostööd ja kirjapandud unistuste täitumist! 

Vanapärnakad ohutu koolitee üle aru pidamas.            
Foto Silvi Kanošina 



Otsuste kvaliteedi tähtsusest  
Ivar Mägi,  kesklinna õppegrupp 
 
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” eelnõu (Sise-
ministeeriumi planeeringute osakond, 2012) kohaselt tuleb 
linnade ja teiste suuremate asulate planeerimisel säilitada 
nende kompaktsust, tihendada sisestruktuuri, taaskasu-
tada kasutusest välja langenud maid.  
 
Samas eelnõus on kirjas, et Eesti linnad on enamasti 
väikesed, on seega oluline vähemalt linnakeskustes pöörata 
tähelepanu kvaliteetse, esteetiliselt ja arhitektuurselt naudi-
tava ning tiheda teeninduskohtade võrgustikuga avaliku 
linnaruumi väljakujundamisele. 
 
Pärnu 10 aastat tagasi   
Eesti linnaregioonide arengupotentsiaali analüüs (OÜ 
EURREG, 2002)  näitab, et Pärnu linnaregioon sai hea tule-
muse enamuses indikaatoritest. Tööpuudus on väike ja 
majandustegevus on tänu turismile rahvusvahelistunud ning 
äritegevuse käive on suur.  
   Keskmised tulemused viitavad Pärnu linnaregiooni väik-
susele ning teadus- ja arendustegevuse liiga väiksele osa-
kaalule. Toimetulekutoetust saanud leibkondade arv on 
Eestis suhteliselt kõige suurem Pärnu linnaregioonis. 
   Tööhõive seisukohast on linnaregioon oma suuruse tõttu 
tugev ja tööhõive jaotumise suhtes suhteliselt mitmekesine.  
    Pärnu linnaregioon on arengupotentsiaali järgi selgelt kol-
mandal kohal Eestis, olles mõnedes valdkondades isegi Tar-
tust ees. Nendeks valdkondadeks on näiteks rahvusvahelis-
tumine ja suhtlemine tagamaa ning välismaaga, lisaks tugev 
majandusbaas ja omavalitsuse suhteliselt kõrged tulud, mis 
on võimaldanud ka keskmisest rohkem inves-teeringuid.  
    Pärnu linnaregioon sai hea tulemuse kõikides pea-
indikaatorites, välja arvatud inimressurssides, mis näitab 
linnaregiooni rahvastiku ebasoodsat vanuselist struktuuri. 
Aktiivses tööeas olevate elanike arv on suhteliselt madal, tööturusurve on halb ning eakate 

inimeste osakaal suur. Oskuste potentsiaal on 
hea, kuid absoluutarve vaadel-des üpris madal. 
Muidu võrreldavalt hea sotsiaalse elukesk-
konna kvaliteedi tulemust nõrgendab toime-
tulekutoetust vajavate leibkondade suur arv. 
 
Pärnu täna 
Kui nüüd, 10 aastat hiljem, koostada uus Eesti 
linnaregioonide arengupotentsiaali analüüs, 
siis kas Pärnu saaks sama hea hinnangu. Kas on 
Pärnu ikka veel hea majandusaktiivsusega 
arenev linn? Kardan, et mitte. Mitmed 
indikaatorid ja numbrilised näitajajad räägivad 
teist keelt. Linnakodanike arv on kahanenud nii 
linna tagamaale kui teistesse linnadesse või 
üldse Eestist välja kolimisega.  
   Keskmise palga tase Pärnus ei ole Tallinna ja 
Tartu linnaregioonidest välja jäävate aladega 
võrreldes palju erinev, mis tähendab, et Pärnu 
ei ole palgastatistika põhjal mitte enam kolmas 
arengupiirkond Eestis, vaid lohiseb koos ülejää- 
nud piirkondadega kahekiiruselise Eesti aegla-   
semalt liikuvas vagunis Tallinna ja Tartu sabas. 
Selles ei ole mõistlik süüdistada kedagi peale 

iseenda.  

Ruumilise planeerimise 

tulemus on planeering, mis 

lõpuks näitab, mis selles 

kandis lähitulevikus 

juhtuma hakkab. Planeering 

koosneb seletuskirjast ja 

kaartidest. Ruumilise 

planeerimise piirid seavad 

olemasolev keskkond, 

õigusnormid ja 

planeerimises osalevate 

inimeste huvid. 
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Meil kõigil on võimalus Pärnu 
tuleviku plaanimisel osaleda 
Irina Talviste, Mai piirkonna õppegrupp 
 
Projekti „Pärnu kaasab planeerimisse“ algusest on möödu-
nud mõni aeg ja lõppenud on regulaarsed kooskäimisedki 
ning õppegruppides osalenuil on mahti mõelda, kuis edasi 
minna.  
 
Mina kuulusin vabatahtlikuna Mai elamurajooni töögruppi. 
Liitusin projektiga, et olla enam teadlik, kuidas kodaniku-
ühiskond saab tulevikus mõjutada oma elukeskkonna 
planeeringuid. Nagu iga uue projekti korral ikka, oli 
alustavaid uudishimulikke tunduvalt enam kui koolituste 
sarja lõpetanuid. Samal ajal ei saa jätta märkimata, et kõik, 
kes koos minuga lõpetasid, olid ühtsel arusaamisel - meil 
kõigil on võimalus tuleviku protsessides enam kaasa lüüa, 
kui vaid jaguks tahtmist ja pealehakkamist. 
   Koolitustel, mille viis suurepäraselt läbi Viive Einfeldt, 
keskenduti meeskonnatöö edendamisele ja kaasamisele. 
Tema nakkav suhtumine meeskonnatöösse motiveeris meid 

kõiki. Isiklikult tahan kiita Pärnu linnavalitsuse projektis koolitaja rollis osalenud Kaido 
Koppelit. Tänu tema praktilisele kogemusele ja nõuannetele suutsime meiegi mõista planee- 

   2002. aastal oli Pärnu linnaregioon  mitmes lõigus 
Tartust ees. See tõdemus annab tugeva aluse  suhtuda 
kesklinna arendamisse kõrgendatud tähelepanu ja huviga. 
On vaja leida vastus küsimusele, kuidas asetada piiratud 
ressursid nii, et sellest oleks Pärnu linna-regioonile kõige 
rohkem kasu.  
   Arvan, et kesklinna arendamine tuleb ette võtta ainult 
juhul, kui see võimaldab Pärnul tõusta kvalitatiivselt 
kõrgemale tasemele, tõstab linna profiili: aitab tekitada 
tööturule mitmekesist ja kõrgepalgalist sektorit; on 
atraktiivne nii kodulinlastele endile kui omandab võime 
pälvida  rahvusvahelist tähelepanu. Ainult nii on võimalik 
tagada Pärnu regiooni jätkusuutlik areng ja konkurentsi-
võime. 
    Kui Pärnu linnaruum ja linnaruumi ühiskondlik korraldus 
ning nähtused ei aita inimestel (eriti noortel) tõusta 
kvalitatiivselt kõrgemale tasemele ning ühineda maailmas-
tunud väärtusloomeahelaga, siis inimesed (eriti 
noored) hääletavad niiöelda jalgadega ja valivad 
linnad või riigid, kus areng on võimalik.  
   Lahkujatega vähenevad Pärnu jõuvarud ja 
süvenevad negatiivsed sotsiaalsed protsessid, 
mille murdmine on keeruline. Taolise järelduse 
saab muidugi teha ainult linna arengut kiretult ja  kaugvaates analüüsides. Tulles päris elu 
juurde -  kus on huvid, kired, intriigid, osapooled, hääled ja tagatoad – avastame, et tõeline 
raskus peitub hoopis selles, et otsustajate visioonitunne ja huvitatud osapooled ei suuda 
Pärnu kesklinna parima arengu osas konsensusele jõuda. Rohkem kui üks järgnev kaotatud 
dekaad on Pärnule hukatuslik. 
    Spetsialiseerunud oskamisbaas, rahvusvahelistumine, linnaregiooni ja tagamaa tugev 
seotus, kõrgepalgalised töökohad – kõik see võiks minu meelest olla ainsateks 
kriteeriumiteks, millest lähtuda kesklinna arendamisel. Kui iga järgnev objekt või areng ei aita 
Pärnul tõusta kõrgemale, siis mõtleme uuesti. Lukustame tähelepanu õigele sihtmärgile ja 
valime eesmärgiks Pärnu regiooni tugevuse. Selle eesmärgini jõudmiseks ongi mõnikord vaja 
kõrgendatud kompromissivalmidust, visioonitunnet ja erakordselt kvaliteetseid otsuseid 
kõigilt osapooltelt, sest kaalul on kogu Pärnu ja seetõttu kõigi osapoolte huvid. 

Selleks et kõikide 

huviliste arvamused 

oleksid arvestatud, 

ongi planeerimine 

avalik protsess – kõik 

planeeringumaterjalid 

on inimestele vabalt 

kättesaadavad, neid 

võib igati uurida ja 

nende osas oma 

arvamust avaldada. 
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rimisprotsessi olemust ning erinevust etapiti. 
   Ükski protsess ei käivitu, kui pole aktiivseid linnakodanikke. Meie õnneks jagus huvilisi Mai 
elamurajooni gruppi. On oluline, et esindatud olid erinevad sihtgrupid nii vanuseliselt kui 
tegevusaladelt. Selle lühikese koos käidud ajaga tekkis meil väga hea tiimi tunne. 

Lisan mõned mõtted meie meeskonnalt, milline võiks siis olla meie Mai elamurajoon 
tulevikus: 
 on korrastatud rannajoon ning promenaad, mis kesklinna 
rannast suundub läbi Mai Raekülani; 
 bussipark on meie rajoonist lahkunud; 
 juurdunud on tava kaunistada suviti suurte korruselamute 
rõdud lilledega. 

 
   Küllap on muutusi  veelgi  enam, kuid juba  nimetatud 
loovad  meile elutervema keskkonna.  
Kokkuvõtlikult võib öelda, et tänu sellele projektile sain uusi 
kogemusi ja teadmisi ning mis põhiline, leidsin oma 
ümbruskonnast mõttekaaslasi, kellega ühiselt kaasa rääkida Mai elamurajooni arengus.  

 
Meid liidavad 
ühised huvid 

Liivi Kaasik ja Inga Mänd,  
Raeküla õppegrupp 
 
 
Koolitusprojekt „Pärnu kaasab planeeri-
misse“ õhutas tegusaid raekülalasi 
osalema õpiringis, et oma kodulinna ja 
elukeskkonna tulevikuplaanide koosta-
misel kaasa lüüa.  
 

Peab tunnistama, et eestlastele omaselt  oli 2011. aasta septembris alanud seminaris 
osalejaid napilt ja oma unistustest rääkimine tagasihoidlik. Kordkorralt lisandusid huvilised ja 
nende julgus kaasa rääkida.  Nüüd, 2012. aasta märtsis, kui koolitusprogramm  läbitud, on 
tegusail raekülalastel unistusele lisandunud soov midagi konkreetselt ka ise ära teha. 
 
                                                       Teeme mõndagi ise ära 

Vanarahvas kinnitab: kes minevikku ei mäleta, elab tu-
levikuta. Üheks võimaluseks ise teha on jäädvustada 
elanike mällu ajalugu. Teame  Raeküla Sõnumitele 
tuginedes paikkonna jagunemist kaluriküladeks, nüüd 
võime need ajaloolised külad ka viidastada, tähistada  
kellatorniga tuletõrjemaja asukoht ja pritsimeeste istu-
tatud pargipuud, kohalike laste kuulus Sepa plats jpt 
huvitavad vanast ajast tuntud paigad. 
   Igal piirkonnal on hea meel nendest inimestest, kes 
on meie seas elades, õppides või töötades jõudnud 
teistest silmapaistvalt kaugemale, keda tuntakse mitte 
ainult Pärnus, vaid vabariigis või kaugemalgi. Kooli-
laste ja õpetajate kaasabil on teada mitmete tuntud 
inimeste elupaigad Raekülas, mis vajaksid  viitasid 
(perekond Pätsid, akordionist Tammann, kunstnik 
Saulep, koolijuhataja Hansshmidt-Helila, õpetajad 
Menšikov ja Heidmets, muusikahuviline perekond 
Pulk, muusik, ajakirjanik ja filmiamatöör Raudsepp, 
tuletõrjeorkestri ja kaluriühistu Laine pasunakoori juht 
Jaeger, mitmekülgne perekond Aarmad  jpt). 

   

Hea planeering on sel-

line, kus algusest peale 

otsitakse parimat 

lahendust koos 

kogukonnaga. Väga olu-

line on, et inimesed 

osalesid algusest peale 

– mitte nii, et valmis 

otsus neile nina 

alla lükatakse. 
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Soovime ennistada praeguse Lennuki tänava nime Pätsi 
tänavana. Raeküla inimesed tunnevad oma asumi 
ajalugu, on selle üle uhked. Viitade ja märgistusega  
muutuks meie piirkond atraktiivsemaks ka külalistele ja 
turistidele, et nad peatuksid kõigepealt siin.     
   Raekülalased armastavad kaunistada oma koduaedu ja 
kujundada mõnusaid puhkenurki. Pakume välja võima-
luse luua toredaid aiakohvikuid, kus omavahel suhelda ja 
tulevikku planeerida, et hiljem häid ideid ühiselt ellu viia. 
Omavahel vesteldes koguneb teave olemasolevatest või 
tekib idee vajalikest teenindusasutustest (riiete või 
kodumasinate remont, jalanõude parandus,  õunamahla 
tegemine, muruniidukite hooldamine jms). 
   2005. aasta üleujutus jättis mällu teadmise, et looduse 
sellise tembuga peab siinne elanik edaspidigi arvestama, 
seepärast tärkas idee kevadise suurvee piirkonnad kaar-
distada, et planeerida vajalikud kaitsetööd (kraavid, val-
lid, kõrgendikud). Igasugused hoogtööd ja „Teeme ära!” 
kampaaniad toimuvad vastavalt kohalikule vajadusele. 
   Oma elupaiga turvalisus on iga inimese 
esmane lootus. Raeküla elanike sooviks on 
leida linnaosale tunnustatud vanem – šeriif ja 
abišeriifid  (kalurikülade piirkondade järgi), 
kelle sõnadel on mõju ja tegudel kaalu 
hoolivama külakogukonna  kujunemisel. 
   Kohalik ajaleht Raeküla Sõnumid elab edasi ja õitseb. Skautlus laieneb. Kohalikud 
noorkotkad, skaudid ja gaidid abistavad vanureid. 

 
Raelt Raekülale 
Raekülalgi on lõpuks nii oma korrastatud mererand (terviserajad, telkimisplatsid, käimlad, 
riietuskabiinid, istepingid, prügikastid, suvekohvik, kõlakoda, laada-, palli- ja jaanikuplats)   
kui ka jõe ääres  Liivaka ujumiskoht, paadi- ja vesirataste laenutus. Noortele on valminud 
rajatised ekstreemspordiga tegelemiseks. Pole unustatud ka inimese parimaid sõpru – koeri. 
Neilgi on võimalus meres ujuda, nende jalutusradade ääres on spetsiaalsed prügikastid. 
Koerad on hästi koolitatud, nende pererahvas on viks,  arvestab naabritega ning hoiab 
puhtust. Otstarbekalt on korraldatud kevadiseks ja sügiseseks suurpuhastuseks vajalike 
suurte konteinerite äravedu ja tähistatud prügi põletamise koht. Raekülas on  puhas loodus 
ja peatatud reostamine. 
   Korralik raudtee on valmis ja võimaldab sõita kas või Euroopasse. Kohalikud sõidu-, jalg- ja 
rattateed on korda tehtud ja  läbi aasta hooldatud. Bussiliiklus on korraldatud vastavalt 

inimeste vajadusele suhelda linna  teiste  piirkondadega ja 
arvestades asutuste paiknemist linnas. Ümberistumised on 
otstarbekalt korraldatud ja hästi läbimõeldult ajastatud. 
   Raeküla metsa terviseradade kasutajaile on avatud 
käimlad, sauna- ja toitlustuskompleksid.  Staadion on pide-
valt rahvast täis, sest linnaosas on sportlik rahvas ja 
linnavalitsus on huvitatud oma rahva heast tervisest.       
   Metsakalmistul on kultuurilooliselt  olulised hauaplatsid 
märgistatud (Peeter ja Aita Päts, maestro Voldemar 
Rumessen, suvemuusika kapellmeister Voldemar Taga 

(Taggu), kirjanik Aristarch Sirkel, maestro Heinrich Meri (Murdengof) jpt  ja kantud ühtsele 
skeemile,  kalmistu on puhas ja korras, seal on ka kabel või kirik.  
   Vanakooli keskus on lõpuni arendatud ja toimib põlvkondade majana. Ka endine Vaala 
kontor on kasutusel (pagaritöökojana, raamatukoguna vm moel)  kogukonna huvides.  
   Kõrge maine on kohalikul põhikoolil, kus linnaosa lapsed saavad hea hariduse ja tegelevad 
huviringides. Koos kooliraadioga töötab ka kohalik külaraadio. 
   Linnaosa rohelises piirkonnas on ka vanurite päevane hoolduskeskus, et tööealised linlased 
saaksid muretult tööl käia.   

Heas planeeringus 

peaksid kirjas olema 

kõik võimalikud mõjud, 

mida planeerijad ja 

kaasa rääkinud 

kogukonnaliikmed on 

suutnud ette näha. 

Inimesed peaksid 

saama kindla tunde, et 

esitatud lahendus on 

tõesti võimalikest 

parim ja keskkonda  

vähe koormav. 
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Pärnu vajab hoolt ja armastus 
 
Priit Sutt, Rääma õppegrupp 
 
Igasugune areng ja kasvamine on võimalik koostöö ning 
üksteisega arvestamise korral. Pärnu linna arengu 
negatiivsetel suundumustel peatumata üritan näidata nii 
kodulinna kui  Rääma arengu  positiivseid külgi.   
 
Pärnu arendamises aktiivselt kaasa lüües teen seda ikka 
lootuses, et suudame päästa oma kodulinna ning luua sellest 
paik, kus oleks meil endil ja meie lastel ka tõeliselt hea elada. 
    Looduslikult ja geograafiliselt on Pärnul olemas kõik eel-
dused arenemaks ja kasvamaks tõeliseks Läänemere pärliks. 
Selleni jõudmiseks on veel pikk tee minna.  
 
Peatage kõrgehitused! 
Peale pärnakaks olemise olen veel ka räämakas ning see tun-
ne on väga hea. Elada kaunis miljööväärtuslikus keskkonnas 
on kodune ning rõõmus. Olin imestunud, kui sain kutse 
osaleda  Rääma seltsi loomisel, kuna arvasin, et see 

ajalooline ühendus on kindlasti juba olemas.  
    Seltsi asutajate esimesele kokkusaamisele kogunes 30 kohali-
ku elu arendamisest huvitatut. Esialgu seltsinguna alustades 
oleme võtnud suuna Rääma ja Pärnu tasakaalustatud arengule.  
   Mida me siis toetame? Rääma piirkonna inimestena toetame 
linna arengut selliselt, et see ei kahjustaks tänaste linnakodanike 
huve ega muudaks kodulinna keskkonnaks, kus me elada ei taha.  
   Oleme kindlal seisukohal, et Rääma piirkond tuleb uue üld-
planeeringuga kuulutada miljööväärtuslikuks alaks. Sellest johtu-
valt edastasime Pärnu linnavalitusele ettepaneku mitte lubada projekteerida ning ehitada jõe 
kaldale kõrgemaid kui 3korruselisi elamuid. Lisaks tuleb elamute vahele jätta ruumi, et Rääma 
tänava uusehitised ei varjaks praeguseid ilusaid vaateid Rääma piirkonnast südalinnale. See 
on tänaste elanike õigus ja soov. Seega tuleb Rääma piirkonda planeerides hinnata iga hoone 
ja ehitise kõiki tahke ning mitte lubada  uusehitisi mahtudes, mis halvendaksid paikkonna 
elanike tänaseid elutingimusi.  
   Räämakad on seisukohal, et Pärnu linn ei vaja 

suuremal määral uute suurte kortermajade, mis 
jääksid praktiliselt tühjalt seisma, ehitamist. 
Näitena võib tuua Pärnu jõe kaldal suure silla 
läheduses kõrguvad majad (nn. Keldri majad), mis 
on suuresti kasutuses vaid suvekorteritena ja   
tühjuvad suvevälisel ehk enamuse ajast aastas.  
    Meie arvates ei ole taoliste, suurte ja tühjade 
ühe-, kahetoaliste korterelamute juurde loomine 
suuremal hulgal Pärnu linna arengu seisukohalt 
otstarbekas.  Pigem võiks planeerida 3-, 4toalisi 
suuremaid kortereid, mis sobivad paremini 
perekondadele ning loovad eeldused Rääma 
piirkonna püsielanike kasvuks. Tühjalt seisvad 
väikekorterid toodavad linnale vaid püsikulu ning 
tekitavad  sotsiaalseid probleeme.  
 
Vajame terviklahendust  
Kuna jõeäärne ala on looduslikult õrn ja habras 
keskkond ehitustegevuseks, tuleb sinna iga 
hoone ja rajatiste planeerimisel eelnevalt teos-
tada keskkonnamõjude analüüs, samuti eksper-
tiis. Pärnu jõe kallas on pehme ja lihkeohtlik ning 
ilma ekspertiisita oleks planeerimine vastutus-
tundetu ning eluohtlik. Rääma piirkonna jõeäärne 

ala  vajab  terviklahendust  ning  lisaks   eluasemete  

Planeeringu kaudu saab 

konkreetseks teha 

arengukavu ja muid 

visioone. Näiteks võiks 

“suvepealinn“ tähendada, 

et planeering näeb ette 

kena rannapromenaadi 

rajamise. „Lastesõbralik 

asula“ aga seda, et 

liikluskorraldus on eriti 

turvaline, mängu- ja 

spordialasid palju ... 
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Tänuväärne on tuua teave 

linna arengutest  
elanikele lähemale 

Rein Alttoa, Vana-Pärnu õppegrupp 
 
 
Arendajad – ehitajad keskenduvad konkreetsele 
objektile,  kuidas seda valmis saada  võimalikult 
soodsalt, ja linna üldpilt on neile pigem segav tegur.  
Linnaametnikele muutub pidev järelevalve õige pea 
rutiiniks ega ole ühegi ametniku karjäärile hea, kui ta 
muutub liiga tüütuks. 
 
Sellises olukorras ongi õige aeg tuua linna 
arenguloosse sisse vox populi ehk maakeeli öeldes 
rahva hääl.   

Iga hääl loeb 
Eks iga inimene näe probleeme oma mätta otsast, kuid heal juhul kujuneb eriarvamustestki 
välja arvestatav seisukoht. Kui juhinduda projektikoolitusel  „Pärnu kaasab planeerimisse“ 
omandatud teadmistest, on selge, et koolitatuilgi seisab ees nii-öelda õpipoisiaeg, kus tuleb 
harjutada ja harjuda, et linna arengu analüüs kaaluks üles emotsioonid.  
   Küllap juhtub sedagi, et vahel tuleb leppida narri osaga. Lohutuseks võib öelda, et vahel on 
ainult narr see, kes tohib välja öelda tõde. Aga tõde on ju, et Pärnu  vanimas linnaosas, kui 
mitte öelda tänase Pärnu sünnikohas, on kriitiline koht Sauga jõe kallas surnuaia 
kohal. Jõgi uuristab, kallas variseb, varsti hakkavad kirstud jõkke kukkuma. Viimane 
aeg on käsile võtta  kalda täitmine, millega saab ühtlasi vormistuse kallasrada, mis 
on ju plaanides niigi ette nähtud. 

ehitamisele tuleb arendajatel arvestada välise taristu 
rajamise  kohustusega. Alles peale taristu väljaehitamist 
saab arendaja hoone(te)le ehitusloa.  
   Rääma vajab ennekõike avalikku ruumi, kaubandust ning 
alles siis korterelamuid. Piirkond vajab  avalikku supel-
randa (valvega ja ohutut), talvel uisuväljakut, spordi-
hoonet  ja -väljakuid, kauplusi,  seltsimaja (Rääma mõisast 
võiks saada selline koht), lauluväljakut (Männi parki), 
Niidu spordi- ja seiklusparki, samuti mänguväljakuid ning 
koerte jalutuskohti. Miks mitte ka kohvikuid ja restorane, 
sest tegemist on ligitõmbava ja  kauni paigaga.  
    Räämakad  on  seda  meelt,  et  Liblika  20 kinnistu  
tuleb  võtta  muinsuskaitse alla.  See maja on olnud 
koduks August Jakobsonile, kes kirjutas Rääma elust 
romaani “Vaeste patuste alev”. Tegemist on seega 
ajalooliselt väga olulise paigaga ja seda tuleb 
kaitsta.  
    Rääma seltsing on veendunud, et Pärnu jõe  
kallas vajab kaldakindlustusi ning eriti kohas, 
kus täna asub kunagise masinatehase 
laguhoone. Vesi on lõhkunud kalda ja hävimas 
on Jaansoni rada, mis meie, räämakate, jaoks  
on  elutähtis  rajatis. Oluline  on  ka  tööstuse  
jätkuv kolimine Ehitajate teest põhja poole ja  
jõe avamine linnarahvale.  
   Usume, et sellisesse Pärnu linna - nagu on meie  unistuste Rääma - sünnib palju lapsi ja 
tuleb palju toredaid ettevõtmisi, mis jagavad nii linnarahvale kui räämakaile tööd ja rõõmu.  

Detailplaneeringu 

kaudu antakse 

maaomanikule õigus 

ehitada ning seatakse 

selleks vastavad 

tingimused ja 

piirangud. Sellega 

kaitstakse ka naabrite 

huve, tagatakse 

liiklusohutus. 
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On huvitav, et kõik kaubandusketid on planeerinud oma võimalikeks ostjateks   
linnalähedastesse uusasumitesse elama asunud,  Vana – Pärnuski on kauplusi 
Haapsalu maantee ääres,  vahetult linna piiril või piiri taha jääval maa-alal. 
   Loogilisem lahendus oleks võtta  kasutusele Purje ja Kesk tänavate vaheline 
tühermaa.  Esimese sammu selles suunas peaks astuma linn – rajama  nii-öelda 
paraadsissepääsu Haapsalu maanteelt. Selleks tuleb küll laiendada Haapsalu 
maantee ja Jüri tänava ristmikku ning umbes kolm korda avardada Jüri tänava lõiku 
(on teostatav, kui õnnestub laienduse alla jääv maa linnale osta).  

Esimese sammuna tuleb algatada 
nimetatud tühermaale muidugi planee-
ring, mida annaks järk-järgult realiseerida. 
Sinna mahuks nii kaubandus, parkla kui 
linnaosa keskus elanike tarbeks (uni-
versaalne saal koos ringiruumidega, 
spordiväljak ja vajadusel lasteaed - alg-
koolgi). 
   See, et Vana-Pärnu rand vajab 
korrastamist, on ammu jutuks olnud. Jõe 
ja mere kallaste hea plaanimise tulemu-
sena võiks ju hoo sisse saada nii-öelda jõe- 
või mereturism. Kena laevuke Pärnu 

Printsess proovis ju kord  lõbusõite jõel, kuid asjast ei saanud asja. Muidugi oleks 
tore, kui tollane katsetaja taas kord prooviks õnne või täidaks tühimiku keegi teine.       
 
Uus bussigraafik pole kiita  
Oli vanapärnakatel kord ideaalne bussiühendus Pärnu teiste linnaosadega - kolm liini 
sõidutasid rahva kas  Riia maantee, Karja või Tammsaare tänava suunas. Mullu tulid 
bussiliiklusesse häirivad muutused ja nüüd välja pakutud uus skeem on veelgi 
hullem.   
   Vanapärnakad tunnevad kõige suuremat puudust bussist, mis viiks neid Karja 
tänava kanti. Perearstikeskusse ei minda ju lõbu pärast, vaid siis, kui inimesel on 
tervisega midagi lahti ja tihti ka liikumisega raskusi. Turult ei tulda, kaks kätt taskus. 
Nigela ilmaga saunast tulles pole just lõbus liinilt  liinile ümber istuda.  
  Vanapärnakad on linnaliikluse korraldajaile oma soovi edastanud, et nr 10 buss 
võiks vurada Tammsaare asemel Karja tänavat 
mööda ja süstikliin nr 5 ( Vana-Sauga – Kesklinn – 
Vana-Pärnu) võiks viia  peale Sauga silla valmimist 
Lihula suunalisel ümbersõidul ringliiklusele. Tuleb 
lahendus leida, et buss läbiks kõiki peatusi Vana- 
ja Uus - Sauga rajoonis, kuid buss liiguks sel juhul 
ikkagi kaks korda sagedamini. Intervall pool tundi! 
   Liin nr 11 (Sauga alevik – Vana Pärnu) on huvitav 
lahendus ja sellega tuleb esialgu harjuda. Igatahes 
laiendab see liin vanapärnakale Pärnu linna 
geograafiat. 
   Selge see, et viie õpipäevaga meistriks ei õpita, 
kuid pildi kodulinna tulevikust tegi selgemaks küll. 
Olen üsna veendunud, et kõiki sorti arengukavade 
ja planeeringute avalikel aruteludel tulevikus 
kostab üha valjemalt rahva hääl, kodulinlaste hääl, 
kes on võtnud omaks vajaduse kaasa rääkida 
Pärnu tuleviku kavandamisel.       

Üldplaneeringu kaudu 

määratakse valla või 

linna ruumilise arengu 

põhimõtted: kas ja kuhu 

mis tüüpi hooneid 

ehitada, kuidas inimesed 

liikuma pääsevad, vett ja 

elektrit saavad, samuti 

detailplaneeringutes 

kehtestamist vajavate 

miljööväärtuslike alade 

asukoht.   
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See oli meile hea võimalus 
 
Tiina Vaargas, Sindi linna õppegrupp 
 
Sindi õppegrupi liikmetel eesotsas minuga on hea meel, et 
projekt “Pärnu kaasab planeerimisse” võttis meie linna 
kodanikeühendusigi koostöö– ja planeeringuteemadel hari-
ma tulla. Kindlasti on oma osa selles ka vastloodud MTÜ-l  
Sindi Põlvest Põlve. Selts tegutseb alles 2011. aasta juulist ja 
on seadnud endale eesmärgi toetada omavalitsust linna 
mitmekülgsel arendamisel. 
 

Huvitav oli jälgida esimesse õpiringi kokku tulnute 
uudishimulikke ja veidi kartlikke nägusid. Oli ju 
kohe-kohe sündimas midagi uut ja senitundmatut. 
Saanud juhendaja Viive Einfeldtilt esimese üles-
ande, läks väheke aega, kui inimesed julgesid omi 
seisukohti avaldada. Milliseid kitsaskohti me siiski 
oma kodulinnas tähele paneme ja mida ise 
konkreetselt ära teha saame? Viive õhutusel ja 
üksteise toel said kirja pandud juba väga olulised 
mõtted, aga mis peamine, meis hakkas tasapisi kas-
vama usk, et igaühest meist sõltub selle kauni ja 
rohelise väikelinna veelgi kodusemaks kujunemine. 
   Kuivõrd originaalne ja lihtsalt teostatav tundus 
näiteks ajaloolisele keskväljakule lillepeenra 
rajamise mõte: iga sintlane paneb varakevadel 
seemne mulda või harvendab oma püsilille- 
peenart, riisub koos kaaslastega keskväljaku puh-
taks, kaevab peenra, istutab taimed, rohib ja kas-
tab ning jälgib kogu suve jooksul ühispeenra 
arengut.  
   Taolist ilu luues tundus kokkutulnuile 
koostöö tegemine ikka väga kaunis.  
   Mida aeg edasi läks, seda selgemaks sai, 
et kokkutulnuid liidavad linnaprobleemid.  
Tundub lihtne muresid sõnastada ja vahel 
süüdlasi esile tuua. Oluliselt keerulisemaks läks, kui oli aeg ettepanekuid teha ühe 
või teise probleemi lahendamiseks. Kohmetus oli justkui varnast võtta, aga Viive ei 
lasknud meil murduda. Nii hakkasimegi juba hetke pärast hoopis suurelt ette 
kujutama, milline on Sindi linn meie unistustes kümne aasta pärast. Kui meie 
arvates kõik vajalik sai kirja pandud, siis tundus, et ruum oli kohe head energiat täis. 
Me silmad särasid ja oleksime justkui juba kümme aastat seljatanud - linnapargid 
olid korda tehtud, seltsimaja ees laululaval käis vilgas tegevus, pered olid 
parkidesse piknikke pidama kogunenud, linn oli üleni lilleilus, ekstreemspordiplatsil 
kolistasid noored ruladega ja isad lastega rippusid köiega puu otsas ning mis 
peamine - Sindis tegutsevad paljud ettevõtted, mis kõik annavad tööd ja leiba 
meile. 
  Tegelikult leidsime ikka aega ka detailplaneeringute teemasse sisse elada. Selleks 
kohtus õpigrupiga ja jagas omapoolset tarkust Sindi linnavalitsuse ehitusinsener 
Vallo Vaargas, kellega oli kaasa tulnud linnaaednik Sirli Pedassaar-Annast. 
   Kokkuvõtteks tõdesime, et meie omavalitsus on väike ja detailplaneeringuid tuleb 
ette harva, kuid vaatamata sellele oli saadud teave väärtuslik. Oluliselt selgemaks 
sai, miks meie linnakeskkonnas asjalood just nii on, nagu need on.  

Maakonnaplaneeringu 

kaudu viiakse kokku 

riiklikke ja kohalikke 

ruumilisi huvisid 

maanteede, raudteede, 

sadamate, prügilate 

paigutamisel, 

kavandatakse 

kaitsealade loomist, 

väärtuslike maastike 

kaitsmist ja inimeste 

elukvaliteedi jaoks 

oluliste objektide 

ehitamist. 
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Ühenduste ümarlaud lööb kaasa 
linnaruumi kujundamisel 
Astrid Hindriks, ümarlaua koordinaator 
 
Pärnu linna volikogu juures 20. novembrist 2007 alustanud 
ühenduste ümarlaud võttis oma ülesandeks luua kodaniku-
algatuse kaudu linnas olukord, kus linna juhtimises kaasatakse 
otsustamisse avalikes huvides tegutsevad kodanikeühendused.  
 
Linnavolikogu tööst üks osa on linnavalitsuses ette valmistatud  
detailplaneeringute läbivaatamine ja nende vastuvõtmine. Seni 
pole volikogu ühenduste ümarlaud detailplaneeringutes oma 
seisukohta võtnud, sest asjatundlikkust jäi väheks. Nüüd on meist 
nii mõnigi projektikoolitusel „Pärnu kaasab planeerimisse“ õppust 
saanud ja õpitöö tulemusena on välja töötatud mudel, kuidas 
kodanike ühendused võtavad osa linnaruumi kujundamisest.  
   Kui hinnata Eesti iseseisvuse kahekümne aasta tulemit Pärnu linna ehitustegevuses, saab 
tõdeda, et Pärnu on palju kaotanud oma väärtustest ja ajaloolisest näost. Ehitused 
kinnitatakse üksikute kinnistute kaupa, volikogu liikmedki näevad üksikobjekte, mitte Pärnu 
linnaruumi tervikuna.  
   Küsisin volikogu liikmete käest, kas neid on ette valmistatud linnaruumi muutmise kohta 
käivate otsuste tegemiseks. Muidugi oli vastus eitav. Teadmatusest tehtud vead võivad 
ilmneda alles aastaid hiljem, nagu juhtus 2002. aasta  21. veebruari linnavolikogu otsusega 
number 10, millega  kinnitati Riia maantee 116 kinnistu detailplaneering. Linnavolikogu 
heakskiidu saanud planeering nimelt lubab sellele ärimaale ehitada selgelt mahukama 

hoone, kui  sel kinnistul praegu asuv Raeküla 
raudteejaama majake. Nüüd ongi jama käes - tol 
ajal tehtud otsus hakkab takistama Rail 
Baltic´at, aga Pärnu, rääkimata Raeküla 
asumist, kipub ilma jääma Eesti ainsast post-
modernistlikust jaamahoonest. Kinnistu uus 
omanik pole maja lammutama asunud, sest 
vaidlused  on pooleli.  
   Pärnu linnaruumi kujundamine on olnud 
tükati korrapäratu - keegi ostis kinnistu, algatas 
planeeringu, volikogu kinnitas ja roheline tee 
oli karpide ehitamiseks sillutatud. Kedagi nagu 
ei   huvitanudki, kas ehitis linnakeskkonda so-
bib, kas annab linnale nii ruumiliselt kui estee-
tiliselt midagi juurde või varjutab hoopis 
linnavaateid. Või võttis linnakodanikelt ära 
puhkeala, vähendas linna avalikus ruumis 
tegutsemise piirkonda lastele ja noortele. Nii 
on tehtud linnaehituslikult palju vigu, mida 
enam parandada ei saa, kuid saab uute 
planeeringutega leevendada. 
   Tänaste otsuste vigade vältimiseks tuleviku 
suhtes annab planeerimisseaduse § 18 lõige 5 
punkt 4 õiguse kodanikele läbi kodanike-
ühenduste linna planeerimisel kaasa rääkida. 
Kodanikeühenduste sekkumine tuleb kindlasti 
kasuks kodulinna tuleviku kujundamisel, sün-
nivad uued ja linnakodanikele vastuvõetavad 
lahendused igapäevaelu korraldamisel.  
   Traditsiooniliselt loetakse avalikuks ruumiks 

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

jooksul muutunud - religioonile, võimule, transpordile on lisandunud tehnoloogia, 
eelkõige infotehnoloogia.  Üks on aga selge: igasugune avalik ruum peab olema 
ligipääsetav kõigile ja igal ajal.  
 
 

Üleriigiline planeering on 

ruumilise arengu 

strateegia, mille kaudu 

luuakse aluseid riigi 

ruumilise tasakaalustatud 

arengu tagamiseksS 

asustuse, transpordi- ja  

rohelise võrgustiku jne 

osas. Üleriigilisi eesmärke 

arendatakse edasi 

maakonnaplaneeringuis ja 

sektorkavades (transport, 

energeetika, maavarad ja 

muu sarnane). 
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Muinsuskaitse linnaplaneerimises  
Liina Hansen, Pärnu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist 
 
Pärnu on auväärse ajaloo ja rikkaliku arhitektuuripärandiga linn, 
kus paljud kavandatavad linnaruumilised muudatused vajavad 
muinsuskaitse vaatenurgast hoolikat kaalumist.  
 
Olgu sellisteks näideteks kesklinna uue sillakoridori rajamine või soov 
püstitada kõrghoone muinsuskaitsealale. Mõlemate objektide pla-
neerimine eeldab linnaruumi ajalooliste kihistustega arvestamist 
selliselt, et soovitud muudatused ei avaldaks negatiivset mõju 
olemasolevatele muinsusväärtustele. 
 
Väärtuslik või mitte 
Sageli on küsimus -  mida pidada väärtuslikuks ja mida mitte - planeerimistegevuses üheks  
suurimaks konfliktiallikaks. Näiteks on palju vaieldud selle üle, kui kõrgeid hooneid Pärnu 
muinsuskaitsealale või selle kaitsevööndisse lubada ehitada. Pärnu kesklinnas on küllaldaselt 
vaba maad või kasutusotstarbeta tühjalt seisvaid maju, mistõttu uushoonestuse kõrgustesse 
pürgimine kaldub olema pigem esteetika ja linnasilueti modernsuse küsimus kui häda-
tarvidus.  
   Muinsuskaitse perspektiivist vaadatuna on 
linnaruumiliste küsimuste lahendamisel  esma-
tähtis tagada olemasolevate kultuuriväärtuste 
rikkus ja nende säilimine.  
   Sel põhjusel on üheks eesmärgiks säilitada 
Pärnu kesklinnas ajaloolise linnasüdame silueti 
loomulik vaadeldavus olulistest muinsuskait-
sealale avanevatest perspektiivsuundadest, 
mida liiga kõrge ja kompaktselt planeeritud 
uushoonestus võib varjutada. 
  
Pärnu võimalused 
Pärnu on rahvusvaheliselt tuntud kuurordina, 
mille edukus sõltub palju turismisektorist. Sama 
oluline kui meelelahutusürituste rohkus või  
majutusasutuste teenuste kvaliteet on turisti 
jaoks ka elamus, mida tal on võimalik kogeda  
kodukohast erinevast arhitektuuriruumist.  
   Jätkusuutliku ja hästi toimiva linna tagamiseks 
on vaja võrdväärselt elujõulisena hoida nii  
ajaloolisi väärtobjekte kui ka ettevõtluskesk-
konda. Seega tuleks planeerimistegevuses seni-
sest enam avalikkusele rõhutada kultuurilise 
mitmekesisuse tähtsust ja selle majandusele 
avalduvaid tegureid. 
   Rikkaliku arhitektuuripärandi kõrval leidub 
Pärnus jõe näitel palju väärtuslikku kasutamata 
ja avastamata ressurssi - jõe kallastelt mujale 
kolinud tootmisüksused on  avanud linnale või-
maluse pöörata nägu jõe poole ja muuta kalda-
pealsed  kuurordile vääriliseks. Ehk on lootust 
siis ka ehitusbuumi aastatel tehtud vigade 
paranduseks, mis kesklinna uue ärikvartali 
planeerimise ja ehitamisega sulgesid kaugvaate 
vanalinnast Pärnu jõele.   
   Muinsuskaitse toetab seisu-
kohta, et Pärnu üks selle sajandi 
linnaplaneerimise võtmealasid 
saaks keskkonnasäästlikult ka-
vandades ja olemasolevaid väär-
tusi arvestades sobiva lahenduse.  

Pea meeles! 
Sa võid alati teha ettepaneku 
planeeringu algatamiseks. 
Pärast algatamist võid esitada 
ettepanekuid, kuidas antud maa-
ala peaks sinu arvates tulevikus 
arenema. Põhjenda alati oma 
seisukohti. 
Osale avalikustamisel. Eriti siis, 
kui planeeringuala puudutab sind 
otseselt. Tee ettepanekuid ja 
vaidle vastu: esita oma seisukohad 
kirjalikult ja põhjendatult ning 
õigeks tähtajaks. 
Sinu ettepaneku(te)le tuleb 
kirjalik vastus, kus peab olema 
selgitatud, miks sinu 
ettepanekuga arvestati või ei 
arvestatud. Anna teada, kas 
selline vastus sulle sobib või ei 
sobi ja miks. 
Edasine tegevus sõltub juba 
sellest, kas osapooled jõudsid 
kokkuleppele või mitte. 
Küsi infot vastavat planeeringut 
menetlevalt ametnikult, otsi tuge 
planeerimisseadusest ja 
haldusmenetluse seadusest.      
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Linna planeerimine 

 
Kaido Koppel, Pärnu linnavalitsuse  
planeerimisosakonna  
juhataja 
 
 
Kui me alustaksime linna planeerimist tühjalt kohalt, näi-
eks kõrbeliivadel, oleks lihtne – arhitektid teeksid koostööd 
urbanistidega (linnateadlastega) ja ideaallinn võiks 
valmida. Tegelik elu on aga teine. Meil on pika ajalooga 
väljakujune-nud väärtustega linn, kus tuleb arvestada kahe 

vee – mere ja jõe - mõjuga linna-keskkonnale. Pärnu on suurima 
muinsuskaitsealaga linn, samuti on siin miljööväär-tuslikud alad. Aasta on 2012 ja 
linna territooriumist on vaid väike osa linna oman-dis. Siin on lisaks eraomandile 
omanik ka  riik. 
   Planeerimine on seadustega piiratud, kuid suures osas on vaja teha kaalutlus-
otsuseid. Siin tulevadki kasuks linnakodanike vajadused, kogemused, unistused 
oma kodulinnast. Seadus annab avalikustamise nõudega omavalitsusele kohustuse 
teavitada neid linnakodanikke, keda detailplaneering otseselt puudutab. Planeeri-
misosakond saadab välja teated, millal ja kus toimub avalikustamine. Kahjuks ei 
reageerita teadetele ja kohale ei tulda.  
   Rahvasuu ütleb : „Vaikimine on nõusolek.“ Ja nii läheb planeerimise protsess 
edasi, kuni naabrid märkavad, et midagi ehitatakse. Siis on juba hilja sekkuda. 
   Hea meel on tõdeda, on sündinud uus võrgustik, kes on valmis õla alla panema 
planeerimisprotsessis juba detailplaneeringute eskiislahenduste, sotsiaalmajan-
duslike analüüside tasandil. Nii saame  paremaid lahendusi, sest linnakodanikel on 
oma teadmiste ja kogemuste pagas, mida saab üldsuse huvides rakendada. Laiem 
kaasamine juba varasemas etapis annab võimaluse vältida hilisemaid vaideid ja 
ülesköetud kirgi. 
   Demokraatia rattad jahvatavad aeglaselt. Loodame, et meie koostöö hakkab 
kulgema tõrgeteta ega aeglusta planeeringu protsessi. 
   Linnakodanik võib alati pöörduda meie ametnike poole, et üheskoos leida 
lahendused teie probleemidele. 

Atraktiivseks 
puhkekeskuseks 
taastatud Vallikäär, 
2010 Foto Riho Valdner 
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KOOSTÖÖKOKKULEPE  
 

Tulenevalt ühisest huvist arendada Pärnu linna elukeskkonda  ja soovist panustada 
võrdväärsete partneritena Pärnu linna  elanike heaoluks ja lähtudes Planeerimisseaduse § 18 lõige 5 
punkt 4st , allkirjastasid Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), MTÜ Selts Raeküla, MTÜ Vana-
Pärnu Kultuuriselts, Rääma seltsing, Mai seltsing (edaspidi linnaosade seltsid ja seltsingud)  ning  Pärnu 
Linnavolikogu ühenduste ümarlaud oma võtmeisikute kaudu (edaspidi nimetatud Pooled) leppisid 
kokku järgnevas:  
1. Pooled deklareerivad ühiste eesmärkidena: 
1.1 Pärnu on tasakaalustatud arenguga, peresõbralik ja kauni looduskeskkonnaga väikelinn, mis panustab 
ettevõtlikele inimestele kodu rajamisesse ja soodsa ettevõtluskeskkonna loomisesse. 
1.2 Suurenenud on kodanikuühenduste roll Pärnu linna arengut puudutavate otsuste tegemisel. 
2. Eesmärkide saavutamiseks Pooled: 
2.1 moodustavad  Pärnu linna planeeringualase nõukoja (edaspidi Nõukoda), mis lähtub oma tegevuses 
kehtivast seadusandlusest ja kaasamise heast tavast; 
2.2 teevad koostööd ühiste seisukohtade kujundamiseks Pärnu linna ajaloolise, arhitektuurilise ja 
loodusliku omapära säilitamisel ja kaasajastamisel; 
2.3 jagavad vastastikku eesmärkide saavutamisega seonduvat informatsiooni, kooskõlastavad tegevusi ja 
teavitavad tulemustest; 
2.4 vajadusel kaasavad täiendavaid koostööpartnereid. 
3. Eesmärkide saavutamiseks linnaosade seltside ja seltsingute ning volikogu ühenduste ümarlaua 
võtmeisikud: 
3.1 osalevad Nõukoja töös;  
3.2 jälgivad linnavalitsuse koduleheküljel – http://www.parnu.ee/index.php?id=2192 -  detailplaneerin-
gute eskiislahenduste, sotsiaalmajanduslike analüüside ja avalikustamise teateid ning otsustavad oma 
võrgustikes, kas detailplaneering pakub piirkonna arengu seisukohalt huvi; 
3.3 huvi korral kutsuvad kokku linnaosa võrgustike esindajad ja koostavad ühisarvamuse planeeringu 
vastava etapi kohta ning edastavad seisukoha linnavalitsusele; 
3.4 vajadusel kutsuvad kokku rahvakoosoleku, et teada saada linnaosa elanike seisukohad konkreetse 
planeeringu kohta; 
3.5 võrgustike kohtumistel  kaasavad vajadusel linnavalitsuse planeeriguga seotud asjatundjaid; 
3.6  pöörduvad ettepanekuga Nõukoja poole detailplaneeringutes esinevate vaidlusalaste küsimustega   
edasiste lahenduste otsimiseks; 
3.7 omavad õigust täiendavalt pöörduda volikogu planeerimiskomisjoni poole, kui Nõukoja poolt ei ole 
leitud vaidlusaluste planeeringute osas rahuldavat tulemust. 
4. Eesmärkide saavutamiseks linnavalitsus: 
4.1 kaasab Nõukoja linna arengu seisukohalt oluliste detailplaneeringute eskiislahenduste, 
sotsiaalmajanduslike analüüside ja avalikustamise etapis; 
4.2 teavitab Nõukoda planeeringukomisjoni toimumise ajast ja selle päevakorrast, et võimaldada   
linnaosa esindajal osaleda komisjonis; 
4.3 kohustub konkreetsete ettepanekutega hoidma Nõukoda detailplaneeringu edasise käiguga kursis; 
4.4 volitab linnavalitsust esindama planeeringuga seotud asjatundja võrgustike nõupidamistel ja 
rahvakoosolekutel;  
5. Pärnu linnapeal on õigus kokku kutsuda Nõukoda oluliste ülelinnaliste või vaidlusaluste 
detailplaneeringute aruteludeks. 
6. Eesmärkide saavutamiseks Nõukoda: 
6.1 osaleb linna arengu seisukohalt oluliste detailplaneeringute eskiislahenduste, sotsiaalmajanduslike 
analüüside ja avalikustamise etapis; 
6.2 teeb linnapeale ettepaneku Nõukoja kokku kutsumiseks ülelinnaliste või vaidlusaluste 
detailplaneerigute aruteludeks; 
6.3 kohustub läbi vaatama ja pakkuma omapoolseid lahendusi ülelinnaliste või vaidlusaluste 
detailplaneeringute osas. 
7. Käesoleva kokkuleppega on võimalus liituda uutel Pärnu linnaosade arengut toetavatel võrgustikel. 

Projekt 

http://www.parnu.ee/index.php?id=2192
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