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1. Sissejuhatus 
 

 

Pärnu maakonna arengustrateegia (edaspidi arengustrateegia või strateegia) 
„Pärnumaa 2030+“ kiideti heaks 2010. aastal. Aastatel 2013-2014 viidi läbi selle 

seire ja koostati uus tegevuskava.  

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ vaatab sarnaselt koostatava üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2030+“ ajahorisondi - aasta 2030 taha ja markeerib 
maakonna soovitud tulevikku, näidates, millistele väljakutsetele on maakonnas 
oluline keskenduda. Lisaks Eestis koostatud või hetkel koostamisel olevatele 

arengudokumentidele on taustinfona arvesse võetud Euroopas toimuvat, seal 
hulgas Euroopa Liidu ülemkogu poolt 2009. aastal heaks kiidetud Läänemere 

strateegiat kui ka Euroopa Komisjoni poolt 2010. aastal algatatud Euroopa uut 
majandusstrateegiat „Euroopa 2020“. 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ on inimesekeskne. Nagu seda on majandusmudel, 

mida  saksa majandusteadlane Alfred Müller-Armack iseloomustas läinud sajandi 
keskel sõnadega sotsiaalne turumajandus. Ehk mudel, mille näol on selgelt tegu 

vabaturumajandusega, mis eeldab eraettevõtlusele riigipoolseid õiguslikke 
raame, majanduslike otsuste tegemisel pika- ja lühiajaliste huvide 

tasakaalustamist, kõigile kodanikele riigipoolse elatusmiinimumi tagamist ning 
äritegevuses osalejate kõrget eetikat. Kuid seegi mudel vajab muutmist: ta tuleb 
viia vastavusse 21. sajandi väljakutsetega. Esiteks tagada ökoloogiline 

jätkusuutlikkus ehk kestlikkus, et ennetada globaalset kliimamuutust. Teiseks 
kindlustada eetiline kestlikkus, et vähendada globaalset vaesust.  

Eesti säästva arengu riiklikus strateegias „Säästev Eesti 21“ on Eesti kestlikkus 
määratletud nelja komponendiga: Eesti kultuuriruumi elujõulisus, sidus ühiskond, 
heaolu kasv ja ökoloogiline tasakaal. See haakub vastavalt eespool märgitule 

selliste märksõnadega nagu väärtused, integratsioon, eesmärk ning kohanemine.  

Eesti regionaalarengu strateegia 2020 kaudu soovib Vabariigi Valitsus ühtlustada 

Eesti piirkondlikku arengut, kus iga piirkond panustaks oma eripärale, tuginedes 
Eesti kui terviku konkurentsivõime kasvule ning kus inimestele oleksid 
kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused, võimalused 

eneseteostuseks ning mitmekesiseid tegevusi võimaldav elukeskkond. Pärnu 
maakonda on selles dokumendis käsitletud Lääne-Eesti arendusregiooni osana. 

Pärnumaa eelisarendavateks kasvuvaldkondadeks on märgitud turismi- ja 
puhkemajandus ning rohe- ja biomajandus, sh märgalade majandamine ja 
taastuvenergeetika. 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ puhul kerkib kahtlemata küsimus riikliku ja 
regionaalse taseme vahekorrast, otsustus- ja vastutusprotsessides. Käesolev 

strateegia tähtsustab regionaalse (loe maakondliku) juhtimise olulist kasvu. 
Samas on väga oluline, et arengustrateegia tugineks tugeval 
kodanikuühiskonnal, mis tähendab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma 

huvide edendamiseks ning kaasarääkimist laia avalikku huvi äratanud 
probleemide arutamises, samuti mainitud koostööd võimaldavaid ühendusi, 

võrgustikke ja institutsioone. Strateegia „Pärnumaa 2030+“ ülesehitust 
iseloomustab järgmine joonis. 
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Joonis 1. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ülesehitus 
 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ koostamisel peeti otstarbekas esitada neli 

võimalikku Pärnumaa arengustsenaariumit, et nende võrdluse põhjal näidata 
seoseid tegelikkuse ja soovitu vahel: vt Lisa 3. Strateegiat ei tohi võtta 

universaalse tõena, sest tulevikku ei saa konstrueerida teaduslike teoreemide ja 
tõestuste abil, vaid me saame tuua esile ideed, mis markeerivad maakonna 

soovitud teekonda. Viimane sõltub aga nii Pärnumaa sisestest kui välistest 
teguritest.  

Käesoleva töö kontekstis ongi oluline mõista, kui kohanemisvõimeline ja 

uuendusmeelne on Pärnumaa sisemiselt, milline on maakonna potentsiaal 
pikaajalises perspektiivis ja võimekus olla Eesti arengus mõnes vallas 

teerajajaks. Samas ei ole tulevikuseires mõistlik keskenduda ainuüksi Pärnumaal 
toimuvale, vaid peame arvestama arenguid riigis laiemalt kui ka meie naabruses, 
ennekõike Läänemere riikides toimuvat.  

Samas ei saa kõrvale jätta ka arenguid naabermaal Venemaal ning kiiresti 
arenevas Aasias, eelkõige Hiinas ja Indias. Seda enam, et Pärnumaa areng 

sõltub üsna oluliselt potentsiaalsete välispartnerite käekäigust. Olles sillaks 
Tallinna ja Riia vahel, on eriti oluline mõista Pärnumaa positsiooni Balti riikides, 
seda nii rahvastiku arengu, sotsiaal- ja majandusarengu kui keskkonnamuutuste 

seisukohalt. Euroopa potentsiaalses kasvupiirkonnas, Läänemere regioonis 
asuval Pärnumaal on kohustus pärnumaalaste tulevikulootustele ambitsioonikalt 

vastata. Samas tuleb pikas perspektiivis tagada maakonna tasakaalukus ja 
jätkusuutlikkus.  

Kui üksikisiku või ettevõtte puhul on oluline teadmine, mis saab temast täna ja 

lähitulevikus ning kuidas kohaneda muutustega, siis Pärnumaa kui piirkonna 
puhul on oluline mõista, missuguseid arengueeldusi maakond siin tegutsejatele 

Rivo Noorkõiv 
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loob ning milliseid arengulisi eeldusi me ise suudame eduks pöörata. Seepärast ei 

piisa pelgalt abstraktsest tuleviku kavandamisest, vaid seda on vaja täita 
igapäevaste positiivsete tegudega. Ja nagu iga kooskõlastatud strateegia, vajab 

seegi elluviimiseks osapoolte vettpidavat kokkulepet, millesse on haaratud 
erinevad huvirühmad, kes on nõus võtma vastutust ja kohustust tuleviku ees. 
Selleks on strateegias toodud ära ka Pärnumaa suurprojektid ja olulisemad 

tegevused, mille elluviimist peetakse maakonna arengus esmatähtsaks. 

 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ koostati Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu initsiatiivil: vastavalt kokkulepitule tegeles tööde 
korraldusliku poolega sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, keda 

esindas Imre Toodu. Strateegia koostamist nõustasid ja esialgse tekstiversiooni 
koostasid konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv 

ja analüütik Veiko Sepp. Töö läbiviimisel oli suureks abiks strateegia juhtgrupp, 
kuhu kuulusid Heiki Mägi ja Urmas Kase Pärnu Maavalitsusest, Andres Metsoja 
(hiljem maavanemana), Eeri Tammik ja Siim Suursild Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidust, Jane Mets, Peeter Saunpere, Romek Kosenkranius ja Piret Sai Pärnu 
Linnavalitsusest, Toomas Kuuda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindusest, 

Garri Raagmaa Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist, Jaanus Luberg OÜ MS Balti 
Trafost, ettevõtja Mati Tiimus, Pärnumaa omavalitsuste esindajad Kuno 

Erkmann, Annely Akkermann, Tiit Kask ja Margus Joonas.  

Lisaks tööle juhtgrupis toimusid seminarid kohalike omavalitsuste, äri- ja 
kolmanda sektori ning riigiasutuste töögruppidega. Tegevuskava koostamisel 

otsiti ja leiti tuge Pärnumaa Omavalitsuste Liidu valdkondlikelt komisjonidelt ja 
teistelt erinevates eluvaldkondades tegutsevatelt inimestelt. Kuna strateegia 

„Pärnumaa 2030+“ koostamine ei alanud tühjalt kohalt, selle eelkäijaks on 
„Pärnumaa strateegia 2010”, siis kasutatakse töös varasemaid seisukohti ja 
materjale. Suureks abiks olid Pärnumaa valdkondlikud arengudokumendid, 

maakonna planeeringud ja 2007. aastal toimunud Pärnumaa visioonikonverentsil 
väljaöeldu. Viimase töös osales enam kui 150 erinevate eluvaldkondade 

esindajat, kokku haarasid strateegia koostamise käigus korraldatud seminarid ja 
muud strateegiat puudutavad üritused umbes 800 inimest. Kõik strateegia 
koostamisel kasutatud dokumendid on toodud lisades. Väärtusliku sisendi 

strateegiale andsid ka ühiskohtumised ministeeriumite ametnike ja juhtidega, 
mille käigus otsiti lahendusi ja sünergiat kohaliku, regionaalse ja riikliku 

otsustustasandite vahel Pärnumaa arengu suunamiseks. Ministeeriumitest 
saadud tagasiside ja kohtumistel arutatu ning kokkulepitu on tänaseks andnud 
juba nii mõnegi positiivse tulemi Pärnumaa arengule.  

 
Arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ seire teostamine ja senise tegevuskava 

uuendamine langesid aastatele 2013-2014 kui Eesti oli välja tulnud 2008. aastal 
alanud ja 2010. aastani kestnud majanduskriisist suhteliselt kiire 
majandustõusuga ajavahemikul 2011-2012. Viimase kahe aasta (2013-2014) 

majanduse areng on olnud jälle tunduvalt aeglasem. Sellele lisandub 
rahvusvahelise olukorra tunduv pingestumine alates 2014. aasta algusest. 

Eespool märgitu on loomulikult mõjutanud ka Pärnu maakonna arenguid. 
 
Eespool märgitud vahehinnang Pärnumaa arengustrateegia elluviimise kohta on 

vajalik fookuse täpsustamiseks nii lühemat ajahorisonti (2014-2020) kui ka 
senist pikemat ajahorisonti (2030) silmas pidades.  



Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ 

  7 

 

Arengustrateegia seire tegemisel ja uue tegevuskava koostamisel kaasati lisaks 
senistele partneritele varasemast enam Pärnumaa kolme partnerluskogu – Pärnu 

Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Liivi Lahe Kalanduskogu 
esindajaid koos nendepoolse tagasisidega. 
 

Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ seire ja tegevuskava uuendamise laiemaks 
stardipauguks oli Saulepal 2. mail 2013 läbiviidud seminar, millele eelnes 

kodutöö nelja läbimurdesuuna eestvedajate poolt. Läbimurdesuundade 
eestvedajad on oma valdkondades vedanud maakondlike valdkondade 
tegevuskavade uuendamist mis on hetkel osadel juhtudel lõppenud, osadel aga 

lõpetamisel. Seirele keskenduti põhjalikumalt 18. detsembril 2013 Pärnus 
toimunud Pärnumaa arengufoorumil. Tegevuskava jaoks esitasid maakonna 

kohalikud omavalitsused esialgseks sõelumiseks augustiks kokku 192 
projektiideed ja tegevust, sh 106 neist eeldasid omavahelist koostööd. Uuenenud 
tegevuskava esialgset versiooni tutvustati Pärnumaa V Maakogul 26. septembril 

2014 Kilingi-Nõmmel. Peale seda on kohalikel omavalitsustel (sh peale arutelusid 
volikogudes) olnud võimalus anda tagasidet mitu korda. Erinevalt eelnevast 

praktikast on seekord varasemast tugevamalt suheldud maakonna erinevate 
partnerluskogudega, kes samuti tegelevad hetkel oma arengustrateegiate 

uuendamisega. 
 
Rõhutamaks majanduskasvu olulisust maakonna arengu praegusel etapil, tehti 

teatud muudatusi nelja läbimurdesuuna järjestuses. Viimase nelja aasta 
kogemused on näidanud, et maakonna kestliku sotsiaalmajandusliku arengu 

tagamiseks on praegu kõige tähtsam keskenduda tasuvate ja atraktiivsete 
töökohtade loomisele, mida tänase ja veel enam tuleviku majanduse vajadusi 
arvesse võttes tuleb pidada tarkadeks. Vajalik on kriitiline mass atraktiivseid 

tööandjaid. Teadmistepõhise majandusega on kahtlemata seotud kvaliteetse 
hariduse (sh nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse osas) võimaluste tagamine 

Pärnumaal. Ei piisa ainult kenast ja puhtast elukeskkonnast ega moodsast 
sotsiaalsest taristust. Lisaks eespool märgitud aspektidele on maailmakogemuse 
järgi tähtsad ka koha maine ja selge identiteet, rikkalik kultuurielu ja 

mitmekülgne sotsiaalne suhtluskeskkond, atraktiivsed elamispinnad, turvalisus, 
kogukonna avatus ning personaalsed kontaktid, nn X-faktor. 

 
Niisiis on esimeseks läbimurdesuunaks endiselt teadmistepõhine tootmine – 
targad töökohad, teiseks aga meie maakonna tugev eripära – turismi- ja 

puhkemajandus, kolmandaks aga avalikud teenused ja kodanikuühiskond – sidus 
maakond. Neljandaks on tehniline taristu, mis on eespool märgitud kolme 

läbimurdesuuna teenistuses.  
 
Esimese läbimurdesuuna (teadmistepõhine majandus) prioriteetideks uue 

tegevuskava perioodil on rohemajanduse kompetentsikeskuse loomine, 
haridussüsteemi parem seostamine maakonna ettevõtlusprofiiliga ja sobivad 

(välis)investeeringud. 
 
Teise läbimurdesuuna (turismi- ja puhkemajandus) puhul on olulisemaks parem 

kättesaadavus, turismivaldkonna arenduskeskuse TUKK arendamine ning 
tootearendus ja regiooni turundus. 

 



Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ 

  8 

Kolmanda läbimurdesuuna (avalikud teenused ja kodanikuühiskond) puhul on 

suurim tähtsus järgmistel märksõnadel -  tugevad omavalitsused, haridusreform 
ning teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. 

 
Neljanda läbimurdesuuna (tehniline taristu) puhul on aga prioriteetideks Rail 
Baltic, Via Baltica ja Pärnu lennujaam. 

 
Strateegia „Pärnumaa 2030+“ koostajad ja selle tegevuskava uuendajad tänavad 

kõiki, kes võtsid vaevaks aidata oma ettepanekutega kaasa käesoleva 
dokumendi sünnile. 
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2. Tagasivaade Pärnumaa strateegia 2030+ lähiaastate tegevuskava 
2011-2013 (2014) täitmisele  

 

 

Arengustrateegia 2030+ esimene lähiaastate tegevuskava 2011-2013 (2014) sai 

lõpliku kuju 2010. aasta varasügisel: septembris-oktoobris, kui majanduslangus 
ja sellega kaasnenud kõrge tööpuuduse tase trendid olid positiivsema suuna 

võtnud. Kahe Euroopa Liidu rahastusperioodi piirimail, aastatel 2013-2014 oli 
aeg teha tagasivaade selle tegevuskava täitmisele ehk viia läbi seire. Vastavalt 
saadud kogemustele on muudetud järgmise ehk teise tegevuskava  (2014-2020) 

rõhuasetusi. 

Inimarengu valdkonnas võime märgata võrreldes 2010. aastal planeerituga tihti 

oodatust suuremaid edusamme. See puudutab näiteks nii rahvatervise kui ka 
kultuurivaldkonna näitajaid. Suur hüpe on tehtud sotsiaalse taristu arendamise 
osas.  

Teatud tehnilise taristu osas, nt maanteede mustkatte alla viimisel on samuti 
olnud tugev areng. Samal ajal on teistes tehnilise taristu osades – nt 

lennutranspordi arengus, pigem tegu taandarenguga viimastel aastatel.  

Suurim eelmise lähiaastate tegevuskava õppetund seisneb tõdemuses, et 

vaatamata suurtele edusammudele elukeskkonna parendamisel ei piisa ainult 
sellest kui maakonnas ei ole küllaldast valikut ega hulka normaalset äraelamist 
pakkuvaid töökohti. Sellega on seotud fakt, et aastatel 2005-2012 vähenes 

Pärnu maakonna sisemajanduse koguprodukt (SKP) osatähtsus enim:-0,63% 
(Eesti SKP-st). Tõsi, viimased kolm aastat ehk 2011-2013 on Pärnumaa 

osatähtsus stabiliseerunud tasemel 4,3% Eesti SKP-st.  

Teine majanduslangust iseloomustav fakt on, et Pärnumaalt on absoluutarvudes 
pärit suurim välisriigis töökohta omav töötajate arv (8% hõivatutest) – 

märkusena, teisel kohal (7% hõivatutest) on naabermaakond Viljandimaa. See 
puudutab eriti Pärnu maakonna lõunapoolseid valdasid, aga ka Sauga valda. 

Suur osa eespool toodust kajastub hästi meie seireperioodi algusaasta lõpus 
(31.12.2011) toimunud rahvaloenduse näitajates. 

Eurotoetuste kasutuselevõtu poolest on Pärnumaa olnud Eesti keskmike seas, 

olles aasta-aastalt oma positsiooni veidi parandanud. Vastavalt 
Rahandusministeeriumi andmetele (vt www.struktuurifondid.ee) seisuga 

20.01.2015 on Pärnumaa saanud EL struktuuritoetusi elaniku kohta (aluseks 
rahvastikuregistri rahvaarv seisuga 01.01.2015 – 85 539 elanikku) 1637 eurot, 
olles sellega 7. kohal. Eesti vastav näitaja on 1799 eurot elaniku kohta. 

Pärnumaa tase on 91% Eesti keskmisest. Siit ja alljärgnevast arvestusest on 
välja arvatud maakondade vahelised koostöö- ning üleriigilised projektid. Toetusi 

on saadud mahus 139,994 mln eurot ehk 5,9% Eesti vastavast näitajast. 
Meeldetuletuseks, Pärnumaal elab 6,5% Eesti rahvastikust. Toetuse saajate arv 
Pärnumaal on 396 (5% Eesti näitajast), toetust saanud projekte 551 (4,6%). 

Enim toetust saanud valdkond on Pärnumaal, sarnaselt enamus Eesti 
maakondadele, veemajanduse taristu. Regionaaltoetuste (mis hõlmab ka 

siseriiklikke programme) osas oli Pärnumaale väga edukas 2013. aasta kui 
toetuste mahult elaniku kohta oli Pärnumaa esikohal. 
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Kokkuvõtteks, paari aasta tagune Statistikaameti poolt kajastatud uurimus 

näitas, et Eesti 15 maakonda võib jagada kolme gruppi elukvaliteedi näitajate 
valguses. Pärnu maakond kuulus tüüpi 2 – nn harju keskmised koos Hiiu, Järva, 

Lääne, Lääne-Viru, Rapla ja Viljandi maakondadega. Tüüpi 1 – „tulevad toime“ 
kuulusid ainult Harju ja Tartu maakond. Käesoleva strateegia, sh uuendatud 
tegevuskava, elluviimine peab kaasa aitama Pärnumaa keskmisest kiiremale 

arengule jõudmaks gruppi „tulevad toime“. 
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3. Pärnumaa arengueeldused: olulisemad trendid Pärnumaa ja 
väliskeskkonna arengus 

 
Pärnu maakond asub Eesti edelaosas, poolkaares ümber Liivi lahe kirdenurga, 
millesse sopistub madalaveeline Pärnu laht. Eesti Vabariigi territooriumist hõlmab 

Pärnumaa 10,6 protsenti. Maakond on Eesti suurima pindalaga - 4806,68 km², 
millest saari ligi 20 km². Pärnumaal on 177 saart ja laidu, millest asustatud on 

Kihnu (16,37 km²) ja Manija (1,87 km²). Kohaliku omavalitsuse üksusi on 
maakonnas 19, neist 16 valda, üks alev ja kaks linna. Neist 18 kuuluvad 
Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (sh Häädemeeste vald alates 01.01.2015), üksnes 

Kihnu vald ei ole alates 2014. aasta augustist maakondliku liidu liige. 

Pärnumaa naabriteks on Lääne maakond, Rapla maakond, Järva maakond, 

Viljandi maakond ja lõunas Läti Vabariik. Pärnust Tallinna on 129 ja Riiga 189 
kilomeetrit. Pärnumaal on oluline logistiline koht Tallinn-Riia arengukoridoris ning 
regionaalne tähtsus Lõuna- ja Kesk-Eesti ühendamises merega.  

Pärnumaad võib oma sotsiaalmajandusliku arengu näitajate poolest pidada Eesti 
väikeseks mudeliks. See iseloomustab pilti maakonnasiseselt kohalike 

omavalitsuste kaupa analüüsides. Kui Pärnu lähiümbrust võib pidada mõnede 
näitajate poolest Tallinna lähiümbruse vähendatud ja „lahjendatud“ väikeseks 

koopiaks, siis maakonna äärevaldades (millest mõned on riigipiiriäärsed) 
probleemid võimendunud teise äärmusesse.  

Pärnumaa elanike arv on paarikümne aasta jooksul (olles kahanemise pingereas 

positiivses mõttes teisel kohal peale Raplamaad) pidevalt vähenenud, 
stabiliseerudes viimasel ajal tasemeni (erinevate allikate järgi) 83-86 tuhat 

inimest. Maakonnakeskuses Pärnu linnas elab ligikaudu 40 000 elanikku, koos 
lähiümbruse omavalitsustega moodustub umbes 60 000 elanikuga Pärnu 
linnapiirkond. Trend on, et Pärnu linna lähiümbruse omavalitsuste elanike arv 

kasvab, mujal maapiirkondades see väheneb. Maakonna rändesaldo aastatel 
2011-2013 olnud negatiivne, nendel aastatel miinusmärk tugevalt võimendus. 

Elanike sissetulekud on kümne aasta jooksul sarnaselt riigis toimuvaga kiiresti 
kasvanud, küündides hetkel maakondade lõikes IV kohal 2014. aasta III kvartali 
brutopalga näol 824 euroni, ent jäädes keskmiselt siiski 15-20 protsendi võrra 

Eesti keskmisele sissetulekule (hetkel 977 eurot brutopalga näol) alla. Samas 
veab Eesti keskmise näitaja kõrgele Harjumaa, sest ülejäänud maakonnad Eesti 

keskmist ei ületa.  

Murettekitav on aastaid Eesti ühe madalama registreeritud tööpuuduse tasemega 
Pärnumaa vastava näitaja keskmisest kiirem kasv üle Eesti keskmise taseme. 

Tööpuuduse kiiret kasvu viimase majanduskriisi ajal võimendasid erasektori 
suurim osatähtsus Eestis ja nn vanade tööstusharude keskmisest suurem 

osatähtsus. Tippajal, 2010. aasta I kvartali lõpus ulatus registreeritud töötute 
arv üle 6500. Viimaste andmete alusel (2014. aasta novembri lõpus) oli see 
ligikaudu neli korda väiksem – 1725 registreeritud töötut, mis moodustab 4,6% 

tööjõust (37 700 inimest Pärnumaal) vanuses 16 kuni pensioniiga. Märkusena, 
Eesti keskmine näitaja on praegu 4,2%. 

Rahvatervise näitajate poolest paistab Pärnumaa silma „normaalsuse“ poolest, st 
puuduvad suured anomaalsed kõikumised. 
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Pärnumaa regionaalne SKP on umbes 800 mln eurot 2013. aasta andmetel, SKP 

elaniku kohta on viimase kümne aasta jooksul suurenenud, kuid mahajäämus 
Harju- ja Tartumaast pole vähenenud (näiteks 2004. aastani ületas Pärnumaa 

vastav näitaja Tartumaa oma, aga 2013. aastal moodustas sellest 78%). Lisaks 
eespool märgitud kahele maakonnale on meist selle näitaja poolest möödunud 
Lääne-Virumaa, Saaremaa ja Järvamaa. Teenindussektor annab 57 protsenti, 

tööstussektor 35 ja primaarsektor 9 protsenti lisandväärtusest.  

Pärnut külastab aastas hinnanguliselt ligikaudu 700 000 inimest, 

majutuskohtades on ca 8000 voodikohta, suurem osa turiste teenindavast 
majandustegevusest paikneb Pärnu linnas. Pärnumaa on Tallinna järel Eesti 
turismi sihtkoht number kaks. 

Pärnumaa paistab silma Eesti ühe suurima erasektoris töötavate inimeste 
osakaalu (ca 78%) poolest, millega võib majanduslanguses kaasneda oht jääda 

nn vaesuslõksu ja kujuneda odava tootmise ja teeninduse kohaks, kuivõrd 
teadmismahukam majandus eeldab avaliku sektori olulist toetavat rolli (eelkõige 
haridus ja teadus) ning vastavalt haritud tööjõudu. Rakendusliku ja akadeemilise 

kõrgharidusega inimeste osakaal tööjõust on murettekitavalt madal - 16,7 
protsenti (Eesti keskmine 30,2%), kusjuures see vahe on viimastel aastatel 

süvenenud. Tagasihoidlik on ka elanike enesetäiendamise aktiivsus kõigis 
vanusrühmades.  

Peamised transpordi- ja logistikakanalid on maantee (Tallinnast läbi Balti riikide 
kulgev Via Baltica) ja kaubasadam. Raudtee- ja lennuühendus on endiselt 
marginaalne ning vastav tehniline taristu halvas seisukorras. Samas peab otsima 

võimalusi paremini kasutada suhteliselt soodsat asukohta Tallinn-Riia 
arenguteljel. 

Põhjalikuma ülevaate maakonna olemasolevate võimaluste kohta leiab Lisast 2. 

 

Arengueelduste ja -vajaduste koondhinnangud 

Tabel 1. Pärnumaa tugevused 

 

TUGEVAD 
KÜLJED 

 Asukoht Tallinn- Riia arenguteljel  

 Mainekas kuurordi- ja puhkemajandus  

 Kõiki haridustasemeid hõlmav tugev regioonikeskus Pärnu 

 Puhas looduskeskkond, loodusressursid ja unikaalsed 
looduskooslused: rohevõrgustik, kaitsealad, meri, kala, 
mets, maapõuevarad (turvas, savi, muda, dolomiit, kruus, 

liiv, mineraalvesi), saared 

 Mitmekesine majandusstruktuur ning era- ja 

kodanikuühiskonna ettevõtlikkus ja algatusvõimelisus 

 Elanikkonna sidusus ja tolerants, tugev kogukonnatunne ja 
pikaajalised koostöökogemused (külaliikumine, Leader 

programm jt), maakond ajaloolistes piirides 

 Toimiv infrastruktuur  

 Turvalisus 

 Maakonna tuntus – põlismaakonna tugev identiteet 
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Tabel 2.  Pärnumaa nõrkused 

 

NÕRGAD 
KÜLJED 

 Rahvastiku arvu vähenemine ja elanikkonna vananemine 

 Avalike teenuste ebaühtlane kättesaadavus ja kvaliteet 

 Madal asustustihedus, piirkondade eraldatus looduslike 

piiridega (sood, rabad, metsamassiivid, veealad) ja pikad 
vahemaad keskuste vahel 

 Ruumiline tasakaalustamatus, maakonna äärealade 

arengutaseme mahajäämus, elanike ja teenuste 
koondumine Suur-Pärnu linnastusse 

 Väikesed, üheülbalise majandusstruktuuri ja madala 
tulubaasiga kohaliku omavalitsuse üksused 

 Elanike madalad sissetulekud ja tagasihoidlik kohalik 

investeerimisvõime 

 Eripära kadumine, tarbijate vähesusest ja 

majanduslangusest tingitud võimetus säilitada ajaloolist 
infrastruktuuri  

 Vähene osalus rahvusvahelistes koostööprojektides 

 Pärnu linn ei täida piisavalt regionaalse arengumootori rolli  

 

Muutmisvajaduse suhtelist ulatust peamistel arengutelgedel võimaldavad 
kirjeldada maakonna erinevate elualade esindajate poolt kvantitatiivsel skaalal 

antud hinnangud 2009. aasta seisundi taseme ning 2018. aastaks soovitud 
taseme kohta.  

 
 

Joonis 2. Tänane olukord ja soovitu Pärnumaal 
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Arengut soovitakse näha kõigis suundades. Rahvastikuarengus on suurim vahe 

praeguse olukorra ja soovitu vahel elanikkonna arvus – senine rahvaarvu 
vähenemine peab asenduma kasvuga. Avalike teenuste valdkonnas soovitakse 

suurimaid muutusi kohaliku omavalitsemise osas: oluliseks peetakse kohaliku 
omavalitsuse üksuste arvu vähendamist maakonnas.  

Majandusarengus tuleb võrdselt tõhus hüpe teha mitmekülgse teadmismahuka 

majanduse ning aastaringselt toimiva kuurordimajanduse väljaarendamisel. 
Keskkonna ja taristu valdkonnas on tõsiseimaks väljakutseks mitmeliigilise ja 

rahvusvahelise transpordiühenduse tagamine. 
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4. Pärnumaa arendustegevuse eesmärgid 

 

Pärnumaa visioon 2030+  

 

Pärnumaa on Euroopa ühes dünaamilisemas piirkonnas – 
Läänemereruumis - paiknev tuntud ja hinnatud regioon, mille edu 

põhineb haritud, ettevõtlikel, tervist ja elukvaliteeti väärtustavatel 
elanikel. Maakond on kõrge elukvaliteediga parim paik eneseteostuseks 
- elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks ja puhka-

miseks.  

Pärnumaa on tasakaalustatult arenev maakond, mis loob võimalused 

väärikaks euroopalikuks eluks maakonna igas paigas. Tasakaalus 
asustussüsteem koos Suur-Pärnu jätkusuutliku ruumimustriga (asustus ja 
töökohad, transpordikoridorid, rohevõrgustik, väärtuslikud maastikud, vaba aja 

veetmise paigad) kindlustab elanikele looduslähedase, lastesõbraliku ja 
kvaliteetse elukeskkonna, põhiteenuste ja ühiskondliku transpordi 

kättesaadavuse võimalikult kodu lähedal. Olulisel kohal on maakondliku 
keskustevõrgu tugevdamine, et tasakaalustada Suur-Pärnu kiiret arengut, ometi 

seda kahjustamata. Tagatud on maa-asustuse elujõulisus.  

Maakonnakeskus Pärnu on Eesti suvepealinn – atraktiivne rahvusvaheliselt 
aastaringselt tunnustatud Eesti visiitkaart - omanäoline, miljööväärtuslik ja 

logistiliselt hästi kättesaadav ning maakonnaga sidus. 

Pärnumaa on tugeva kodanikuühiskonnaga ja koostööle avatud 

maakond, mida iseloomustab kõigi elanike sidusus - kodanikeühenduste ja 
seltsingute aktiivne tegevus ning elanike tugev kodukohaidentiteet. Koostöö 
tugineb informeeritusele, avalikule arutelule, teotahtele, tolerantsusele, 

vastastikusele austusele ja usaldusele. Tegus ja usalduslik koostöö avaliku, era- 
ja kolmanda sektori vahel loovad sünergiat, investeerimiskindlust ja avaralt 

mõtestatud tulevikuperspektiivi.   

 

 

Arendustegevuse eesmärgid, täitmise tulemusnäitajad ja nende 
sihtväärtused 

 

Rahvastikuarengu eesmärgiks on maakonna elanike arvu 
stabiliseerumine, kõrgem sündivus, positiivne rändesaldo ja 

piirkondlikult tasakaalustatud kasv.  

Märkused: Võrdlusena – kursiivis ja sulgudes on märgitud nii arengustrateegia 

koostamise aegne seis (enamasti 2008. ja 2009. aasta kohta) kui ka hetkeseis 
viimaste kättesaadavate andmete alusel.  

Mõõdetavad indikaatorid ja soovitavad tulemusväärtused aastal 2030 

 Rändesaldo – positiivne (2009. a – negatiivne, 2013. a – negatiivne) 
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 Meeste oodatav eluiga sünnimomendil ehk keskmine eluiga – 75 aastat 

(2008/2009. a – 71 aastat, 2012/2013. a - 72 aastat) 

 Naiste oodatav eluiga sünnimomendil ehk keskmine eluiga – 84 aastat 

(2008/2009. a – 80 aastat, 2012/2013. a – 81 aastat)  

 

Sotsiaalarengu eesmärgiks on kvaliteetne haridus, mitmekülgne 

kultuurielu, elanike sotsiaalne turvalisus, avaliku võimu demokraatlikkus 
ja  tõhusus ning maakonna avatus ja atraktiivsus. 

Pärnumaa on õppiv maakond - haridus on väärtustunud ja kättesaadav 
kõigile.  Pärnus on kujundatud regionaalselt otstarbekas ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeline kõrghariduslike õppekavade struktuur, Pärnus õpib 

vähemalt 1000 tudengit, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on Eesti hinnatumaid 
õppeasutusi. Üld-, kutse ja huviharidus on lõimitud ühtseks süsteemiks, 

maakonnas on kättesaadav lapse loomingulisust virgutav alusharidus, 
individuaalsust arvestav võimetekohane põhiharidus, konkurentsivõimeline 
gümnaasiumiharidus. Kutseõppekavad vastavad regiooni majanduse vajadustele 

ja väljakutsetele liikumaks teadmistepõhisema majandustegevuse poole.  

Pärnumaa koolides töötavad loomingulisust väärtustavad õpetajad, õpikeskkond 

on mitmekesine ja õppijate erivajadusi arvestav. Toimib täiskasvanute 
süsteemne täiend- ja ümberõpe. Tagatud on puuetega ja õpiraskustega õpilaste 

õppimisvõimalused üldharidus- ja kutsekoolides. 

Pärnumaa on loov ja tervislik maakond. Siinsed kultuuri- ja 
spordisündmused pakuvad elamusi ja mälestusi. Kultuurielu edendamine ja 

korraldamine on maakonnas süsteemne, valdade kultuuritegevus lähtub nende 
arengukavadest. Arenenud on nii professionaalne kui harrastuskultuur, mida 

soosib ka tasemel infrastruktuur. Tugev kohalik identiteet ja elujõuline 
omakultuur loovad ainuomase kultuurikeskkonna, mis pakub positiivsust, 
hoolivust ja turvalisust. Pärnumaa ehe kultuuripärand (näiteks Kihnu 

kultuuriürituste traditsioonid) on säilinud ja isetegevus on aktiviseerunud-
organiseeritud.  

Pärnumaa pakub looduslähedust ning rohelisest mõttelaadist kantud elustiili ja 
energiat. Tervisesport on tänu erinevatele tervisespordirajatistele kättesaadav 
igas vallas ja linnas, rahvusvahelistele nõuetele vastavad esindusspordirajatised 

võimaldavad arendada saavutussporti ja korraldada tippvõistlusi. Pärnumaalaste  
aktiivselt ja tervena elatud eluiga on pikenenud. 

Pärnumaa on sotsiaalselt turvaline ja uuenev maakond. Pärnumaal elavad 
arenguvõimelised, teotahtelised, positiivse mõtlemise ja tugeva 
identiteeditundega inimesed. Nii töötute osakaal töövõimelisest elanikkonnast kui 

toimetulekuprobleemidega perede osakaal on vähenenud.  

Sotsiaalselt uuenev maakond tähendab eelkõige inimeste elukvaliteedi tõusu, 

elustiilide mitmekesisust ja turvatunnet. Sotsiaalse uuenemise alustena 
eeldatakse sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavuse ja kvaliteedi tõusu, 
põlvkondade vaheliste sidemete tugevnemist ja ajaloolise pärandi hoidmist, 

väärtustamist ja kasutamist. Erastruktuuride ja vabatahtlike organisatsioonide 
osakaal sotsiaalteenuste pakkujate seas on oluliselt kasvanud. 
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Pärnumaa on Eesti turvalisemaid maakondi. Kuritegevus on oluliselt 

vähenenud, vastav ennetustöö on paranenud ning politsei efektiivsus ja maine 
on tõusnud. Pärnumaa päästeteenistus (sh kiirabiteenistus) toimib efektiivselt. 

 

Mõõdetavad indikaatorid ja soovitavad tulemusväärtused aastal 2030 

 Noorte õpetajate (alla 30. a.) osakaal haridusasutustes (Pärnumaal 2009.-

2010. õa - 6,4%, 2013.-2014. õa – 4,7%) – vähemalt Eesti keskmisel 
tasemel (2009.-2010. õa - 12,0%, 2013.-2014. õa – 8,8%) 

 Gümnaasiumiõpilaste ja kutseõpet omandavate õpilaste suhtarv – 60:40 
(2009.-2010. õa kui ka 2013.-2014. õa - 67:33) 

 Muuseumide arv ja nende külastatavus – kasvanud (2009. a. 12 

muuseumi, 65 tuh külastajat; 2013. a 13 muuseumi, 114 tuh külastajat) 

 Laulu- ja tantsupidudel osalevate Pärnumaa kollektiivide ja inimeste arv – 

kasvanud (2009. a osales 159 kollektiivi 2595 inimesega; 2014. a 98 
kollektiivi 2675 inimesega) 

 Kihnu elanike kui kultuurikandjate arv – kasvanud (2010. a – 484 alalist 

elanikku, 2014. a - 510 alalist elanikku) 

 Teater Endla etenduste ja külastajate arv – kasvanud (2009. a - 288 

etendust 68 190 külastajaga, 2013. a – 323 etendust 77 895 külastajaga) 

 Pärnu kontserdimaja sündmuste ja külastajate arv – kasvanud (2009. a 

166 sündmust 56 338 külastajaga, 2013. a 160 sündmust 59 701 
külastajaga) 

 Registreeritud kuritegude arv – väheneb (2009. a - 2688 registreeritud 

kuritegu, 2013. a - 2079 registreeritud kuritegu) 

 Töötuse tase - <5% (2010. a - 14,2%, 2013. a – 7,8%) 

 Sissetulekute erinevused (tööandjate poolt deklareeritud sotsiaalmaksu 
keskmine suurus maksumaksja kohta töötaja elukoha alusel) kohalike 
omavalitsusüksuste vahel  – mitte enam kui 15 protsenti (2010. a - 22%, 

2013. a – 17%) 

 Maakonna tuntus Põhjamaades ja Balti riikides – ¾ nimetab küsitlustel 

Pärnumaad Eesti ühe piirkonnana 

 

Majandusarengu eesmärgiks on kõrget lisandväärtust loovad, 

ekspordipotentsiaali suurendavad ja elanike heaolu tagavad töökohad. 

Pärnumaa majandus on mitmekülgne ja lähtub kohalikest 

arengueeldustest. Jõukuse aluseks on loodusressursside kõrge väärindamine, 
nutikad inimesed ja avatus uute ideede kasutamisele. Tootmises panustatakse 
parimate keskkonnasõbralike tehnoloogiate rakendamisele, ekspordivõimekuse 

kasvule ning tarkadele töökohtadele. Uute tehnoloogiate pidev rakendamine 
tagab selle, et tootmise materjalimahukus väheneb, kapitali-, töö- ja 

teadusmahuka tootmise osakaal kasvab ja ekspordimahud suurenevad. 
Suureneb kaugtöö osatähtsus tööhõives. 
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Pärnumaa on Eestis parima kuurordimajanduse ja taastusraviga 

maakond. Turistide arv nii Pärnu linnas kui maakonnas kasvab eelkõige teiste 
piirkondade madalhooaja arvel. Rakendub turismi aastaringsuse printsiip. 

Maakond on kaetud piirkondlike ettevõtjate ühendustega, toimib ettevõtjate 
poolt hinnatud maakonda hõlmav ettevõtluse tugisüsteem, samuti tootjate ja 
teenuste pakkujate poolt hinnatud maakondlik nõustamissüsteem.  

 

Mõõdetavad indikaatorid ja soovitavad tulemusväärtused aastal 2030 

 Pärnumaa regionaalne SKP – arvestuses elaniku kohta vähemalt Tartumaa 
keskmine (2007. a - 86% Tartumaa tasemest ja 77% Eesti keskmisest, 
2013. a – 78% Tartumaa tasemest ja 67% Eesti keskmisest) 

 Ettevõtlusaktiivsus – 7 tegutsevat ettevõtet 100 elaniku kohta (2009. a - 
5,6, 2013. a - 8,3) 

 Kõrgharidusega inimeste osakaal tööjõust – vähemalt Eesti keskmisel 
tasemel (2009. a – 15,7% Pärnumaal ja 25,7% Eestis, 2013. a – 16,7% 
Pärnumaal ja 30,2% Eestis) 

 Keskmine palk – Eestis 2. kohal (2010. a II kvartalis - 3. kohal, 2014. a III 
kvartalis - 4. kohal) 

 Majutatute ööbimiste arv aastas – 1,2 mln ööbimist aastas (2009. a - 
627 621 ööbimist, 2013. a – 730 707 ööbimist) 

 

Keskkonnamuutuste ja tehnilise infrastruktuuri osas on eesmärk tagada 
majandus- ja sotsiaalarengut toetavad infrastruktuurid ning keskkonna 

ökoloogiline puhtus. 

Pärnumaa on loodust hoidev maakond. Läbivalt rakendatakse säästva 

arengu printsiipe. Taotluseks on taastuvenergia kasutuselevõtt, 
energiasäästlikkus igapäevaelus, jäätmete sorteerimine, ühiskondliku transpordi 
eelistamine autodele jms. Kuna kõik algab mõttelaadist, siis on olulisel kohal 

keskkonnahariduse, tervisekäitumise ja loodushoiu laiaulatuslik propageerimine. 
Väärtustatakse säästvat looduskasutust ja taastuvenergia tootmist. Suur osa 

elektrivajadusest kaetakse kohalike ressurssidega (tuul, päike, vesi, biokütus). 
Arendatakse rohelise maakonna kaubamärki. Inimtegevuse planeerimisel leitakse 
keskkonnakaitseliselt vastuvõetavad lahendused, loodusväärtustest tulenevate 

piirangute korral on välja töötatud kompensatsioonimehhanismid. 

Suureneb jäätmete taaskasutus, väheneb keskkonna saastamine  ja veekogude 

reostatusaste. Puhas kvaliteetne joogivesi on kättesaadav ja heitvete 
puhastusaste on oluliselt suurenenud. Kompensatsioonialade (sh kaitsealade ja 
puhkealade) võrgustik on välja arendatud. Maakonna ettevõtted, asutused ja 

elanikud on valmis kohanema kliimamuutustega ja suutelised tulema toime 
üleujutuste tagajärgedega. 

Pärnumaa on kaasaegse transpordi- ja telekommunikatsiooni-
ühendusega maakond. Maakonnasiseselt on tagatud kõigi asulate ja 
kandikeskuste mugav ning ohutu ühendus. Põhimagistraalid on rekonstrueeritud 

tulenevalt nende liikluskoormusest. Rakendunud on modelleeritud ühistranspordi 
skeem. Pärnu sadam on Eesti rahvusvaheliselt tuntud merevärav. Igasse 

mereäärsesse valda on ehitatud vähemalt üks kaasaegne väikesadam. Pärnu on 
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toimiv logistiline transpordisõlm, millel on  otseühendused muu maailmaga 

lennu-, laeva-, raudtee- ja maanteetranspordi vahenditega. Maakonna 
ettevõtetele ja majapidamistele on tagatud vajadustele vastava võimsusega 

elekter, igas külas on kättesaadav ning kvaliteetne telefoni- ja andmeside. 

 

Mõõdetavad indikaatorid ja soovitavad tulemusväärtused aastal 2030 

 Nõuetele vastava veega varustatud majapidamiste osakaal – 100% 

 Puhastatud heitvete osakaal – 100% 

 Jäätmete taaskasutuse osakaal – 70% 

 Korraldatud jäätmeveo süsteemi haaratud majapidamiste osakaal – 97% 

 Tolmuvaba kattega teede osakaal maakonnas – 70% (riigimaanteede osas 

on vastav seis 64% 2013. a) 

 Kergliiklusteed Pärnu linnas ja lähiümbruses välja ehitatud – 100% (2014. 

a – katkendlik)  

 Rahvusvaheliste regulaarlennuliinide sihtkohtade arv Pärnust – 3 (2014. a 
– 0) 

 Toimiv Pärnu linna ja lähiümbruse ühtne ühistranspordisüsteem – 100% 
(eeldusena on loodud maakonna ühistranspordikeskus 2014. a) 

 Rekonstrueeritud väikesadamate toimiv võrgustik maakonnas – 100% 
(2014. a – katkendlik) 

 Pärnu reisisadamast rahvusvaheliste regulaarühenduste arv – 1 (2014. a – 
0). 
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5. Pärnumaa arendamise strateegilised alused 
 

Pärnumaa arengumudel 

 

Pärnumaa arengu tuumaks on konkreetsed arendustegevused, programmid ja 

investeeringuprojektid üheksas põhivaldkonnas. Pärnumaa sise- ja välisteguritest 
tulenevate arengueelduste analüüs ning eesmärgipüstitus visiooni ja 

arengudimensioonide tasandil täpsustatud eesmärkide kujul annab strateegilise 
raamistiku valikute tegemiseks arenguprojektide prioritiseerimisel.  

 

 

Joonis 3. Pärnumaa arengumudel 
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Arengumudelis on välja toodud neli läbimurdesuunda, mille puhul rakendatakse 

kõige paremini kohalikke arengueeldusi ning vastatakse väliskeskkonnast 
tulenevatele väljakutsetele. Nendes suundades ellu viidud arendustegevus annab 

kõige mõjusaimaid tulemusi. Selleks, et arendustegevus oleks jätkusuutlik, on 
samuti oluline kokku leppida baasväärtuste osas, millest kinni peetakse. 

 

Pärnumaa arengut kandvad väärtused 

 

Pärnumaa on elav organism, kes kannab endas ligi 11 000 aasta vanust lugu. 
See on segu olnust, tänapäevast ja pürgimustest paremale tulevikule. Pärnumaa 
kaunis ja mitmekesine loodus, rikkalik kultuurilugu, ajastu märgid ja sümbolid, 

kõik see kokku kujundab väärtuste süsteemi, mida kantakse põlvest põlve. Osa 
kokkusõlmitust väärib kindlasti säilitamist, teised eeldavad muutmist ja mõned 

väärtused on alles kujunemisjärgus. Käesoleva strateegia eduloo tarvis 
tõstetakse esile järgmiste väärtuste järgimist: 

Avatus - mitmekesisuse tunnistamine ja austamine, tolerantsus, valmisolek omi 

ideid jagada ja neid ühiselt teoks teha, õppimisvõime ja toimetulek muutustega, 
rutiinist ja jäikadesse piiridesse klammerdumisest hoidumine. 

Hoolivus - mõtlemine teekaaslastele ja abikäe ulatamine puudustkannatavatele, 
rohkem usaldamist ja vastutust. Teha nii, et ühe teod ei kahjustaks teisi. 

Järjekindlus – kindel tahtmine soov teoks teha, valides selleks parimaid 
lahendusi ning pidades silmas soovi realiseerimise realistlikkust. 

Osalus - vastutus ja nõudlikkus kogukonnas, teadlik ühistegevus oma 

elukeskkonna kujundamisel, toimetamine võrkstruktuurides ja aktiivne 
kaasarääkimine oma elu kujundavates tegurites.  

Koostöö – osapoolte vastastikusel austusel ja usaldusel luuakse ühistööst 
sündivat lisandväärtust, panustatakse piiriülestesse ettevõtmistesse ning 
osaletakse tulemuslikult koostöövõrgustikes.  

Roheline mõtteviis - inimtegevuse tasakaalustatus loodusega, aukartus elu 
ees, tulevastele põlvedele mõtlemine. 

 

Läbimurdesuunad visiooni Pärnumaa 2030+ saavutamiseks  

 

Pärnumaa edu sõltub keskendumisest maakonna eripärale ja unikaalsusele ning 
kiirest õppimisest ja innovatsioonivalmidusest kohaneda uute majandus- ja 

sotsiaaloludega nii Eesti kui rahvusvahelisel turul. Tulenevalt Pärnumaa 
ambitsioonidest ja teemavaldkondade analüüsist, saab Pärnumaa arengus tõsta 
esile järgmised strateegilised läbimurdesuunad: 

 

1. Teadmistepõhine majandus (sh kohalikel loodusressurssidel tuginev) – 

targad töökohad 

Selle läbimurdesuuna eesmärk on luua tasuvate töökohtadega mitmekülgne 
majandus, mis baseerub uutel ärimudelitel ja maakonnaspetsiifiliste 

ressursside oskuslikumal ärakasutamisel. Selleks on vajalik Pärnu maakonna 
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tark (nutikas) spetsialiseerumine teadus- ja haridussektori, ettevõtete ja 

kohaliku avaliku sektori koostoimes. See ergutaks kõrgema lisandväärtusega 
majandustegevust ja töökohtade teket (piirkondlikke) konkurentsieeliseid 

omavate majandusvaldkondade teadmuspõhise eelisarendamise kaudu. „Eesti 
regionaalarengu strateegias 2020“ on Pärnumaa puhul märgitud 
kasvuvaldkondadeks turismi- ja puhkemajandus (mis haakub 

arengustrateegia II läbimurdesuunaga) ning rohe- ja biomajandus, sealhulgas 
märgalade majandamine ja taastuvenergeetika.  

Tulenevalt majandusstatistikast on Pärnumaal keskmisest suurema 
osakaaluga järgmised majandusharud: metsa-, puidu- ja mööblitööstus; 
turba- ja ehitusmaterjalide tööstus; metallitööstus; elektroonikatööstus; 

tekstiili- ja õmblustööstus; turismi- ja puhkemajandus; põllumajandus 
(eelkõige piimandus); kalandus. Neid saab pidada maakonna 

võtmesektoriteks, kui lisada siia juurde Eesti ja maailma trende silmas 
pidades hõbemajanduse, biomajanduse ja sinimajanduse perspektiivid. 

Oluline on tõsta loodusressursside kasutuse nö intelligentsitaset. Puidu- ja 

turbasektoris tuleb oluliselt enam panustada tootearendusse, disaini ja 
turundusse. Kuivõrd ettevõtted on rahvusvahelises mastaabis väikesed, siis 

on lahendusteks klasterdumine ja ühisturundus. Põllumajanduses ja 
toiduainetetööstuses on tootmise efektiivsuse ja tootearenduse kõrval suure 

potentsiaaliga ökoloogiline põllumajandus, sealhulgas mahepõllundus. Ka siin 
on põhiküsimuseks turundus ja turundusalane koostöö.  

Kalanduses on suurim arenguhüpe võimalik kalakasvatuste näol. Energeetikas 

on läbimurde võimalusi kohalikul kütusel (turvas, puiduhake) põhinevate 
koostootmisjaamade ning tuule- ja päikeseenergiamuundurite võrgustikul. 

Uue suunana tuleb teha jõupingutusi edu saavutamiseks loomemajanduses, 
mis eeldab jõulist Pärnumaa rahvusvahelistumist. Tähtis on tõsta maakonna 
atraktiivsust. 

Kõige selle eeltingimuseks on aga kohaliku, Eesti ja rahvusvahelise teadmise 
ja teadlaste kaasamine tehnoloogilisse innovatsiooni ning konkurentsieelist 

loovate uute tehnoloogiate väljatöötamisse. Teiseks vajavad innovaatilised 
tootmisettevõtted erialaspetsialiste, kelle koolitamine on põhiliselt maakonna 
kõrg- ja kutseõppeasutuste ning nende koostöövõrgustike ülesanne. Ühtlasi 

on see nende jaoks ka suurepärane arenguvõimalus. 

 

2. Turismi- ja puhkemajandus 

Pärnumaa on jätkusuutlik ja aastaringi köitev turismisihtkoht, mis toimib 
tõmbekeskusena Läänemere piirkonnas ning toetub järgmistele väärtustele: 

a) Tervistav. Nii füüsilist kui vaimset tervist taastav ja taastootev kuurort. 
Lisandunud on loovteraapiad, mis töötatakse välja koostöös 

teadusasutustega. Traditsioonilistele spaatoodetele on lisandunud 
individuaalprogrammid, mis sisaldavad nõuandeid (harjutustekavad, toit). 

b) Puhas ja terviklik elu. Meie elukeskkond on puhas, nii loodus, linnaruum 

kui ka kodud. Tarbime kohalikku puhast toitu.  Turismitooteid ja piirkonda 
arendatakse lapsi väärtustades.  

c) Loovus ja loomine. Läbimõeldud ja pikaajaliselt planeeritud kindla 
kvaliteediga kultuurikava, mis toetab kõiki sihtkoha väärtusi. 
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Loomisprotsessis kohtuvad kohalik elanik ja külaline.  Igaühel on võimalik 

osaleda loomisprotsessis nii looja kui loodust osasaajana. Loometurismi 
osana tekitada koostöövõimalused huviliste ja professionaalide vahel, 

loovinimeste sidumine sihtkohaga. 

d) Sidusus kohaliku elanikuga. Kohalik kogukond on kaasatud koha 
arendusse kui toote kujundaja, tarbija ja pakkuja ning ta saab sellest 

kasu. Kohalik elanik on uhke oma kodukoha üle. 

Välja tuleb arendada tugev, erinevatele sihtrühmadele suunatud kuurordi-, 

turismi- ja puhkemajandussektor koos laiaulatusliku taastusraviga. Pärnu kui 
Eesti suvepealinna külastusperioodi tuleb pikendada loomemajanduse, 
rahvusvahelistumise (Livonia Maritima – Liivi lahe koostööregioon) ja 

maakonna loodus- ja kultuuripärandiga tervikuks väärtusahelaks lõimimise 
abil. Uus hingamine tuleb leida Pärnul suvepealinna rolli täitmisele. Suuri 

jõupingutusi tuleb teha taastusravi võimaluste mitmekesistamiseks ja nende 
rahvusvaheliseks turundamiseks. Oluliseks sihtrühmaks võiks olla näiteks 
konfliktipiirkondades kannatanud sõjaväelased, kellele osutatakse 

kõrgekvaliteedilist taastusravi. Oma nišš tuleb leida konverentsiturismis. 

Turismi- ja puhkemajandussektori arengut peab toetama TÜ Pärnu kolledži 

edenemine Läänemere regiooni üheks juhtivaks selle valdkonna 
kompetentsikeskuseks. Samuti on vajalik hotelliteenindajaid ja kokki ette 

valmistava Pärnumaa kutsehariduskeskuse rolli ja õppekvaliteedi tõstmine, 
pikaajaliste T&A lepingute sõlmimine EASi ja teiste riiklike struktuuridega, mis 
võimaldaks investeerida inimkapitali ning laiendada õppe- ja praktikaalast 

koostöövõrgustikku.  

Pärnumaa turismisihtkoha klastri väljaarendamisel tuleb keskenduda sihtkoha 

turismiobjektide süstematiseerimisele, nende ligipääsetavusele, 
ühisturundusele ja tootearendusele, pidades seejuures silmas nii hooajalisust 
kui valdkonna pidevat täiendamisvajadust. 

 

3. Avalikud teenused ja kodanikuühiskond – sidus maakond 

Avaliku sektori roll arengu suunaja ja mõjutajana, uuenduste algataja ja 
koostöö vedurina peab kasvama. Halduskorralduslikul tasemel tuleb 
saavutada omavalitsusüksuste haldusvõime paranemine ja ühtlustumine. 

Võimalikuks lahenduseks on siin kas valdade ühinemine suuremate 
piirkondlike keskustega selliselt, et maakonda jääks neli kuni kuus 

omavalitsusüksust või siis selline mudel, kus maakond on üks omavalitsus. 
Samal ajal on vaja leida parim organisatoone vorm maakondliku juhtimise 
osas, mis aga eeldab riigi tasandil otsust. Koos halduslike muudatustega on 

vaja tõsta ka osalusdemokraatia taset ja kvaliteeti, mis eeldab nii 
regulatiivseid uuendusi kui ka teatud kultuurimuutust. Laiemas kontekstis 

võib siin käsitleda kõiki avalikke teenuseid. 

 

4. Tehniline taristu 

Tehniline taristu loob eeldused eluvaldkondade sisuliseks arenguks ja 
rahuldab inimeste peamisi vajadusi nagu liikumisvõimalused, energeetika, 

veevarustus jne. Pärnu linn kui turismi sihtkoht ja innovaatilise tootmise 
asukoht vajab kiiret,  aastaringset ja mitmeliigilist ühendust maailma eri 
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paikadega, mille peavad tagama Via Baltica, Rail Baltic ja Pärnu lennujaamast 

lähtuvad regulaarliinid. Oluliselt paremini tuleb kasutada Pärnu sadama 
potentsiaali mitmeliigilise transpordiga logistikakeskuse tuumana. Maakonna 

tasakaalustatud arengu eelduseks on kvaliteetne teedevõrk ning tarbija 
vajadustest lähtuv energiasäästlik ühistransport kõikjal maakonnas. Oluline 
on jätkuvalt panustada maakonda katva kergliiklusteede võrgustiku 

rajamisse. Pärnumaast tuleb kujundada kvaliteetse avaliku ruumi tervikliku 
arendamise eestvedaja terves riigis. 
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6. Tegevuskava 2014 – 2020 läbimurdesuundade lõikes* 
 

Siinkohal käsitletakse Pärnumaa olulisemaid arendustegevusi, mille valiku 
aluseks on nende maakondlik või ka ühe kohaliku omavalitsuse piire ületav mõju. 
Arendustegevuste valikul arvestati valdkondlikes maakondlikes arengukavades, 

kohalike omavalitsuste arengukavades ja erinevates valdkondlikes töögruppides 
esitatud ideid ning tegevuste ettepanekuid, mis toetavad strateegias kirjeldatud 

visiooni ja arengueesmärkide saavutamist.  

Arendustegevuste prioriteedid tulenevad läbimurdesuundadest, millel on suurim 
mõju soovitud arengueesmärkide saavutamiseks. 

Märkused: * - sh vajadusel ajavahemik 2021-2023 

Lühendid – vt sõnaseletused käesoleva tabeli järel. 

Tegevuste ja objektide numeratsioon ei kajasta nende prioriteetsust. 

 

1. Teadmistepõhine majandus (sh kohalikul loodusressursil 
tuginev) – targad töökohad 
Visioon aastaks 2020: uued ärimudelid on loonud tasuvate töökohtadega mitmekesise majanduse 

 

Eesmärk  

 

Tegevussuund 

 

 

Tegevus 

 

 

Teostamise aeg* 

 

 

Teostaja / partner 
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1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 SA Pärnu Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus (PEAK) 

Eesmärk 1.1. Pärnumaa majanduse suurem konkurentsivõime 
Mõõdik: tootlikkus on kasvanud vähemalt 10% ja Pärnu maakond on erasektori keskmise palga 

poolest kolmandal kohal Eestis 

Tegevussuund 1.1.1. Võtmesektorite ettevõtete kasv 
Põhjendus: maakonna majanduskasvu esmane allikas peitub ettevõtete võimekuses tõusta 

väärtusahelas kõrgemale ja jõuda „kallimatele“ turgudele 

1.1.1.1. Kasvupotentsiaaliga ettevõtete 
arengunõustamine 

x x x x x x x PEAK / EAS, RMKK 

1.1.1.2. Tootearenduslik tugi koostöös kõrgkoolidega 
x x x x x x x PEAK / EAS, 

ettevõtjad, 

kõrgkoolid 

1.1.1.3. Eksporttugi läbi ärikontaktide loomise ja 
messidel osalemise 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
PLPK, RJKK 

1.1.1.4. Tööjõu tagamine koostöös Pärnumaa 
kutsehariduskeskusega (PKHK) 

x x x x x x x PEAK / PKHK, 
ettevõtjad 

1.1.1.5. Ettevõtete laienemisvajaduste lahendamine 
x x x x    PEAK / ettevõtjad 

Tegevussuund 1.1.2. Tasuvate töökohtadega seonduvate investeeringute hankimine 
Põhjendus: majanduskasvu kiirendamiseks aitavad välisinvestorid oma ettevõtetele leida uued 
turud ja tehnoloogiad ning tasuvate töökohtadega elavdada tööjõuturgu, sh anda endistele 
pärnumaalastele põhjus kodumaakonda naasmiseks 

1.1.2.1. Ettevõtluskeskkonna seire, investoritele info 
kogumine ja regulaarne lähisihtturgudelt investeeringute 
hankimine eeskätt maakonna võtmesektoritesse 

x x x x x x x PEAK / EAS, KOV-
d, SAPT 

1.1.2.2. Aktiivne koostöö Läänemeremaade 
investeerimisagentuuridega 

x x x x x x x PEAK / EAS 

1.1.2.3. EAS-i vahendusel saabuvatele päringutele kiirete 
ja professionaalsete pakkumiste esitamine 

x x x x x x x PEAK / EAS, 
Töötukassa (TK) 

Tegevussuund 1.1.3. Õpilaste karjääriplaneerimise sidumine maakonna ettevõtlus- ja 

töövõimalustega 
Põhjendus: paljud Pärnumaa noored ei saa täna teada põnevatest töövõimalustest kodumaakonnas 
ja teevad juhuslikke õpivalikuid, mis aga vähendab võimalusi nende rakendumiseks Pärnumaa 
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erasektoris 

1.1.3.1. Süstemaatiline õpilaste suunamine maakonna 
majandusharudega haakuvatesse huvialaringidesse ja 
vajadusel uute huvialaringide  loomine (nt 
kutsehariduskeskuses, noorte teaduskeskus TÜPK juurde) 

x x x x x x x PLV / POL, TK, 
Rajaleidja, PKHK, 
TÜPK, 
üldhariduskoolid 

1.1.3.2. Tehnikaalaste huvialaringide korraldamine 
x x x x x x x PLV, Rajaleidja, 

PKHK, üldharidus- 
ja huvialakoolid 

1.1.3.3. Ettevõtete külastuste korraldamine 
x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 

Rajaleidja, 
üldhariduskoolid, 
ANK-d, MTÜ-d 

1.1.3.4. Ettevõtetest audio-visuaalse õppematerjali 
loomine ja selle õppekavasse integreerimine ning 
juhendajate koolitamine 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
PLV, PKHK, TÜPK, 
üldharidus- ja 
huvialakoolid 

Tegevussuund 1.1.4. Tudengite sidumine Pärnumaa ettevõtlusega 
Põhjendus: ettevõtete arendusprojektidesse üliõpilaste kaasamine annab võimaluse luua koostöö 
kõrgkooliga, saada värskeid ideid ja uusi meetodeid ning luua eeldused tulevase töösuhte 
tekkimiseks 

1.1.4.1. Ettevõtetelt lähteülesannete (sh praktikakohtade 

osas)  kogumine tudengite kaasamiseks 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad 

1.1.4.2. Koostöösuhete loomine ja arendamine maakonna 
ettevõtete profiiliga haakuvate akadeemiliste üksustega 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
kõrgkoolid 

1.1.4.3. Ettevõtete juurde tudengitest 
arengumeeskondade moodustamine 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
kõrgkoolid 

1.1.4.4. Tudengitele ettevõtete poolse stipendiumide jm 
motivatsioonisüsteemi loomine ja arendamine 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
POL, KOV-d 

Tegevussuund 1.1.5. Inkubatsiooniteenuse loomine 
Põhjendus: sobivate töökohtade puudumisel äriideedega ettevõtlikele äriga alustamist teotava 
keskkonna ja võrgustiku loomine, et suurendada konkurentsi ja mitmekesistada majandust 

1.1.5.1. Inkubaatori toimimismudelite väljatöötamine 
koostöös Tehnopoli ja loomeinkubaatoritega, sh 

ühiskasutusse minevate seadmete hankimine ning 
ruumiprogrammi kokkuleppimine osapooltega 

x x x     PEAK / PKHK, 
TÜPK, KOV-d 

1.1.5.2. Inkubatsioonikeskuses paiknemise vastu huvi 
tundvate ettevõtete (inkubantide) leidmine ja 
mentorettevõtete väljaselgitamine 
 

x x x     PEAK / PKHK, 
POL, TÜPK, 
Rajaleidja 

1.1.5.3. Inkubaatori tegevuse käivitamine ja inkubantide 
maakonna tarneahelatega sidumine 

 x x x x x x PEAK / KOV-d, 
ettevõtjad 

1.1.5.4. PKHK õpetajate valmisoleku kindlustamine 
tehnikaalase õpivara kasutamiseks ja huviliste osalejate 
juhendamiseks 

x x x     PEAK / PKHK, 
Innove 

Eesmärk 1.2. Rohemajanduse (esialgse nimetusega) kompetentsikeskus (RMKK) 

Mõõdik: regionaalne kompetentsikeskus ja vähemalt kaks uut rakenduskõrghariduslikku õppekava 

Tegevussuund 1.2.1. Rohemajanduse kompetentsikeskuse rajamine 
Põhjendus: uute ärimudelite loomisel rahvusvahelise oskusteabe kaasamine ressursside 
efektiivsemaks kasutamiseks ja lisandväärtuse suurendamiseks, sh veekogude majandamist 
hõlmavas nn sinimajanduses 

1.2.1.1. Kompetentsikeskuse kontseptsiooni koostamine 
koostöös partneritega (sh TUKK-ga) – valdkondade valik, 
eesmärkide ja tegevuste kokkuleppimine ja 
kompetentsikeskuse rajamine 

x x      PEAK / POL, KOV-
d, PMV,  
min-d, ettevõtjad, 
kõrgkoolid, TUKK 

1.2.1.2. Projektiportfelli koostamine eesmärkide 

saavutamiseks ja ettevõtete kaasamine ning 
rahvusvahelise tugivõrgustiku loomine ja avatud 
toimimine 

 x x x    PEAK / RMKK, 

ettevõtjad, EMÜ, 
TÜ, TTÜ (sh 
Särghaua), Vaasa, 
Buskerud jne 
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1.2.1.3. Tihemetsa õppekoha (Voltveti mõis koos 

metskonnaga) arendamine jahinduskeskuseks 

 x x x x x x PKHK / PõM, HTM, 

KOV 

Tegevussuund 1.2.2. Parem kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine 
rakenduskõrghariduse õppekavade juurutamisega koostöös TÜ, TTÜ ja EMÜ-ga 

Põhjendus: maakonna majandusstruktuur vajab kasvupotentsiaaliga ettevõtetega seonduvat 
kohapealset kõrgharidusõpet ja rakendusuuringuid ning spetsialistide pealekasvu ettevõtetesse 

1.2.2.1. Ökosüsteemide majandamise õppekava 
juurutamine 
 

 x x x x   PEAK / RMKK, 
POL, kõrgkoolid, 
ettevõtjad 

1.2.2.2. Protsessijuhtimine tootmisettevõtetes 

 x x x x x x PEAK / RMKK, 
kõrgkoolid, 
ettevõtjad 

1.2.2.3. Tööstustarkvara arendus  x x x    PEAK / RMKK, 
kõrgkoolid, 
ettevõtjad 

Eesmärk 1.3.– Eesti parimaid ettevõtluskeskkondi - toimiv kaasaegne ettevõtluseks 
vajalik taristu ja efektiivsed logistilised lahendused 

Mõõdik: ettevõtlusaladele on laienenud või investeerinud vähemalt 25 ettevõtet ja on loodud 250 
uut töökohta 

Tegevussuund 1.3.1. Ettevõtluseks vajaliku taristu ja efektiivsete logistiliste lahenduste 
loomine 
Põhjendus: konkurentsis uute investeeringute pärast on ettevõtjaid kaasates ja nende vajadustega 

arvestades oluline pakkuda laienevatele ettevõtetele kaasaegse taristu ja hea juurdepääsuga 
planeeringutes põhjendatud tegevuskohti 

1.3.1.1. Ettevõtluseks sobilike maa-alade ja taristu 
planeerimine ja arendamine koostöös ettevõtjatega ning 
Pärnumaa tööstuskinnisvara arendus- ja 

müügiprogrammi (www.investinparnu.com) arendamine 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 
PMV, ettevõtjad 

1.3.1.2. Ettevõtlusalade lisandväärtuse suurendamine 
tehnovõrkude rajamise kaudu vastavalt laienevate 
ettevõtete vajadusele 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 
EAS, ettevõtjad 

1.3.1.3. Loode-Pärnu tööstusala turundus ja arendamine: 
II-IV etapp 

x x x x x x x PLV / PEAK, EAS, 
ettevõtjad 

1.3.1.4. Pärnu Ehitajate tee äärse tööstusala arendamine x x x x x x x PLV / PEAK, EAS, 
ettevõtjad 

1.3.1.5. Pärnu lähiümbruse (linnapiirkonna) tootmisalade 
(ühis)turundus ja arendamine: Audru, Sauga, Paikuse ja 
Uulu Tahkuranna vallas ning Sindi linnas 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 
EAS, ettevõtjad 

1.3.1.6. Maapiirkondade tootmisalade (ühis)turundus ja 

arendamine, sh Värati Tõstamaa vallas, Vändra, 
Tehnokeskus ja Suaru sadam Kihnus 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 

EAS, ettevõtjad 

Eesmärk 1.4. Ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse kasv 
Mõõdik: Eesti keskmisest kõrgem ettevõtlusaktiivsuse kasv 

Tegevussuund 1.4.1. Ettevõtluse maine tõstmine 
Põhjendus: ettevõtjate motiveerimiseks ja ettevõtlusesse uute tulijate meelitamiseks on oluline 
järelkasvu tekitamine 

1.4.1.1. Parimate ettevõtete iga-aastane tunnustamine x x x x x x x PEAK / PMV, KOV-
d, POL, KTK, 
SAPT, ettevõtjad 

1.4.1.2. Ettevõtlusteadlikkust tõstvate ürituste, sh 
ettevõtlusnädala korraldamine 

x x x x x x x PEAK / KOV-d, 
SAPT, PLPK, RJKK, 
KTK, PMV 

Tegevussuund 1.4.2. Noorte ettevõtlikkuse arendamine 
Põhjendus: noorte tööhõiveprobleemide ennetamiseks on vaja tõsta noorte hulgas nende 

teadlikkust tööelust ja tõsta tööhõivevalmidust ning luua võimalused (tulevikus) iseendale 
tööandjaks hakkamiseks 

1.4.2.1. Noorte ettevõtlikkuse võrgustiku eestvedamine x x x x x x x PEAK / PMV, PLV 
jt KOV-d, 
Rajaleidja 

http://www.investinparnu.com/
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1.4.2.2. Ettevõtliku Kooli (EK) võrgustikus osalemine ja 

võrgustiku laiendamine Pärnumaa koolidesse ja 
lasteaedadesse 

x x x x x x x PEAK / EK 

võrgustiku koolid 

1.4.2.3. Ettevõtlikkusprojektide ja –tegevuste toetamine 
(õpilasfirmad, Ideelabor, Ettevõtlik Pärnakas jms) 

x x x x x x x PLV / TÜPK, PEAK, 
PKHK, Rajaleidja, 

üldharidus- ja 
huvialakoolid, 
ANK-d, MTÜ-d, 
PMV 

 

 
2. Turismi- ja puhkemajandus 
Visioon aastaks 2020: Pärnumaa on aastaringne tervise- ja pereturismi sihtkoht number üks (v.a. 
kolme riigi pealinnad) Baltimaades 
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Eesmärk 2.1. Maakonna parem kättesaadavus 
Mõõdik: paranenud on maakonna ligipääsetavus ja reisimugavus erinevate transpordiviiside lõikes 

Tegevussuund 2.1.1. Eeltingimuste loomine Pärnu lennujaama arenguks 
Põhjendus: vt vastavat tegevussuunda läbimurdesuund Tehniline taristu juures : 4.1.3 -  
mitmeotstarbelise regionaallennuvälja arendamine sh saartega lennuühendust kui ka  maakonna 
turismimajanduse (ühendus meretaguste sihtturgudega) huve silmas pidades 

2.1.1.1. Pärnu lennujaama võimekuse tõstmine 
rahvusvaheliste lendude vastuvõtu tagamiseks 

 x x x    TL / PMV, PLV, 
MKM, SAPT, POL 

2.1.1.2. Pärnu lennujaama turundus 
x x x x x x x SAPT / TL, PLV, 

ettevõtjad 

2.1.1.3. Suviste regulaar- ja tellimuslendude 

korraldamine 

 x x x x x x TL / SAPT, PLV, 

ettevõtjad 

Tegevussuund 2.1.2. Rail Balticu reisiterminali rajamine Pärnusse 

Põhjendus: vt vastavat tegevust läbimurdesuund Tehniline taristu juures: 4.1.1. 

2.1.2.1. Rail Balticu reisiterminali ehitus       x PMV / PLV, MKM 

Tegevussuund 2.1.3. Eeltingimuste loomine kiire rongiühenduse saamiseks Tallinnaga 
Põhjendus: Tallinna-suunalise ühendusele (kust tuleb lõviosa maakonna külastajaid) uue kvaliteedi 
lisamine 

2.1.3.1. Pärnu-Lelle vahelise raudteelõigu käigushoidmine 
ja (mõistlikus mahus) rekonstrueerimine 

x x x x x x  PMV / PLV, MKM 

Tegevussuund 2.1.4. Olemasolevate väikesadamate arendamine ja uute 
multifunktsionaalsete väikesadamate rajamine 

Põhjendus: vt vastavat tegevussuunda läbimurdesuund Tehniline taristu juures: 4.3.3. 

2.1.4.1. Pärnumaa multifunktsionaalsete väikesadamate 
võrgustiku arendamine 

 x x x x x x MKM / KOV-d, 
PMV, LLKK, PLPK 

Tegevussuund 2.1.5. Via Baltica arendamine 

Põhjendus: vt vastavat tegevussuunda läbimurdesuund Tehniline taristu juures: 4.1.2. 

2.1.5.1. Via Baltica arendamine, sh paralleelselt 
kulgevate turismiteede parendamine (nt Pärnust lõunas) 

 x x x x x x Maanteeamet / 
SAPT, KOV-d 

Tegevussuund 2.1.6. Kohalike ligipääsude parandamine 
Põhjendus: maapiirkondade turismimajanduse arenguks eelduste loomine 

2.1.6.1. Kohalike teede kvaliteedi parandamine, sh 
tolmuvabaks ehitamine ja parandamine ning viidastamine  

 x x x x x x Maanteeamet / 
KOV-d, SAPT 

2.1.6.2. Kohalike liikumisvõimaluste turundus 
  x x x x x SAPT 

Tegevussuund 2.1.7. Kergliiklusteede võrgustiku arendamine 
Põhjendus: alternatiivide pakkumine mototranspordiga seotud võimalustele 

2.1.7.1. Kergliiklus-, puhkealade- ja matkateede 
tähistamine ja muutmine ühtseks terviklikuks 
võrgustikuks, sh Pärnumaad läbivat EuroVelo marsruuti 
silmas pidades 

x x x x    KOV-d / RMK 
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2.1.7.2. Avalike rattahoiukohtade ja 

rattalaenutusüsteemide loomine 

x x x x    KOV-d / 

ettevõtjad 

Tegevussuund 2.1.8. Reisilaevade (sh kruiisilaevade) vastuvõtuvõime arendamine 
Põhjendus: Pärnu kui mereturismisihtkoha arendamine 

2.1.8.1. Reisilaevade (sh kruiisilaevade) vastuvõtuvõime 
arendamine Pärnu sadamas 

  x x x x  PS / PLV, MKM, 
Veeteede Amet 

2.1.8.2. Pärnu kui atraktiivse reisilaevasihtkoha turundus   x x x x x PS / PLV, SAPT 

Eesmärk 2.2. Aastaringsed turismitooted 
Mõõdikud: madalhooaja ööbimiste arv on kasvanud 40%, kasvanud on peamiste atraktsioonide 
külastajate arv, madalhooaja igal kuul on oma tunnussündmus ja uute teemakeskuste rajamine – 4 

Tegevussuund 2.2.1. Uute teemakeskuste rajamine ja seniste arendamine 
Põhjendus: hooajalisuse vähendamiseks uute külastajatele suunatud aastaringsete teemakeskuste 

rajamine, millest iga keskust külastab aastas minimaalselt 50 000 inimest 

2.2.1.1. Endise Tootsi turbavabriku baasil teemakeskuse 
rajamine 

x x x x x x x KOV / SAPT, 
RJKK, ettevõtjad 

2.2.1.2. Teemakeskuse rajamine Pärnus: „Vaeste patuste 
alev“ 

x x x x x x x Pärnu Muuseum 
(PM) / PLV, SAPT, 
EAS 

2.2.1.3. Uue kogupere teemakeskuse rajamine  x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 
KOV-d, EAS 

2.2.1.4. Paikuse kiviaja küla (teemapargi) arendamine 
(koos kallasrajaga) 

x x x x x x x KOV / SAPT, RJKK 

2.2.1.5. Lottemaa teemapargi arendamine ja Lottemaa-
teemalise eelinfo pakkumine maakonna piiride läheduses 

(peatuspunktid koos Lotte-teemalise mänguväljakute jm 
lahendustega) 

x x x x x x x Ettevõtjad / SAPT, 
KOV-d 

2.2.1.6. Audru ringraja (auto24ring) arendamine x x x x x x x Ettevõtjad / SAPT, 
KOV 

2.2.1.7. Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse, sh 
planetaariumi arendamine ja keskuse sidumine RMKK 

tegevustega 

x x x x x x x POL / PLV jt KOV-
d, Kkmin, PEAK, 

RMKK 

2.2.1.8. Särghaua külastuskeskuse (eluta looduse 

õppekeskuse) ja Kurgja talumuuseumi arendamine 

x x x x x x x TTÜ / PõM, SAPT, 

RJKK, KOV-d 

2.2.1.9. Lavassaare muuseumraudtee arendamine x x x x x x x MTÜ / KOV, SAPT, 
ettevõtjad 

2.2.1.10. Reiu vabaõhulava väljaehitamine 

teatrietenduste ja kontsertide korraldamiseks 
suvehooajal 

x x x x x x x KOV / EAS, RJKK, 

teater Endla 

2.2.1.11. Soomaa rahvuspargi turismitoodete 
aastaringsuse arendamine 

x x x x x x x Ettevõtjad / RMK, 
RJKK 

2.2.1.12. Valgeranna (White Beach Golf) ja Tahkuranna 
(Pärnu Beach & Golf Resort) golfiturismikomplekside 
arendamine 

x x x x x x x Ettevõtjad / KOV-
d, SAPT, PEAK, 
EAS, 
Maanteeamet 

2.2.1.13. Tegevuskeskus Eesti linnaku rajamine Pärnu-

Jaagupisse 

 x x x x x X 

 
KOV-d / MTÜ-d, 

SAPT, ettevõtjad 
jt partnerid 

2.2.1.14. Läänemere Kunstisadama rajamine Pärnusse 
jõe äärde 

 x x x x x x PLV / EAS 

2.2.1.15. Maakonna teiste olulisemate külastusobjektide 

arendamine ja viidavõrgustiku täiendamine vastavalt 
klienditeekonnale 

x x x x x x x KOV-d / SAPT, 

EAS, ettevõtjad, 
PLPK, RJKK 

2.2.1.16. Madalhooajal külastajale suunatud 
kultuuriürituste loomise toetamine ja arendamine 

x x x x x x x SAPT / KOV-d, 
ettevõtjad, MTÜ-d 

2.2.1.17. Koosolekuturismi (konverentsiturismi) 

arendamine 

x x x x x x x SAPT / EAS, 

ettevõtjad 
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Eesmärk 2.3. Stabiilselt kõrge turismiteenuste kvaliteet 

Mõõdik: külastaja rahulolu iga piirkonna peamistel atraktsioonidel ja regulaarselt läbiviidavate 
sihtkoha külastaja rahulolu uuringute põhjal ning atesteeritud giidide kasv 2% aastas 

Tegevussuund 2.3.1. Turismi kompetentsikeskus TUKK (esialgse nimetusega) kui 

teadusarenduskeskus 
Põhjendus: Eesti suuruselt teises turismisihtkohas on olemas nö kriitiline mass selle valdkonna 
asjalisi ning teadmisi ja kogemusi, mida võimendab TÜPK – see võimaldab partnerite koostöös luua 
kogu Eesti jaoks ja ka rahvusvaheliselt antud valdkonna teadusarenduskeskust (TAK) 

2.3.1.1. Turismi kompetentsikeskuse (TUKK) kui 

valdkonna teadusarenduskeskuse (TAK) rajamine ja 
väljaarendamine, sh koostöö RMKK-ga 

x x x x x x x TÜPK / PLV, SAPT, 

ettevõtjad, RMKK 

2.3.1.2. Regulaarse turismimajanduse seiresüsteemi 
juurutamine maakonna olulisematel atraktsioonidel ja 
külastaja rahulolu-uuringute läbiviimine 

x x x x x x x TUKK / SAPT, 
ettevõtjad 

2.3.1.3. Pereturismikriteeriumide väljatöötamine, 
teenuste kaardistamine vastavalt nendele ja järjepidev 

seire 

x x x x x x x TUKK / SAPT, 
ettevõtjad 

2.3.1.4. Turismimõju uuringu regulaarne läbiviimine 
x x x x x x x TUKK / SAPT, PLV 

2.3.1.5. Rahvusvaheliste turismivaldkonna õppekavade 
arendamine TÜPK-s 

x x x x x x x TÜPK / TUKK, TÜ 

2.3.1.6. Turismisihtkoha klastri arendamine x x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 

TUKK 

Eesmärk 2.4. Maakonnasiseste sihtkohtade atraktiivsuse kasv 
Mõõdik: maakonna olulisemate turismiobjektide külastajate arv on kasvanud ja suurenenud on 
ööbimiste arv piirkondades 

Tegevussuund 2.4.1. Pereturismitoote pakkumise suurendamine ja Pärnumaa kui 
pereturismisihtkoha turundus 
Põhjendus: seatud visiooni saavutamiseks on oluline arendada maakonna pereturismitoote 
pakkumist ja turundada seda valitud sihtturgudel – Pärnu positsioon on hetkel terviseturismi osas 
Baltimaade sihtkohtade võrdluses tugev ja tervisetoote pakkumine on suhteliselt hästi välja 
arendatud, pereturism on terviseturismiga hästi haakuv ning sihtgruppidel on osaliselt kattuvad 

vajadused ja ootused 

2.4.1.1. Pereturismitoodete pakkumise suurendamine 
x x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 

KOV-d, EAS 

2.4.1.2. Pärnumaa kui pereturismisihtkoha 
turundusplaani koostamine ja elluviimine 

 x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 
KOV-d, EAS 

2.4.1.3. Madalhooajal külastajatele suunatud 
kultuuriürituste (sh festivalide) arvu suurendamine 

 x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 
KOV-d, EAS 

2.4.1.4. Aastaringsete (sh pereturismile suunatud) 
majutuskohtade arvu suurendamine 

 x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 
KOV-d, EAS 

Tegevussuund 2.4.2. Pärnumaa broneerimissüsteem 
Põhjendus: broneerimissüsteemi loomine (või liitumine olemasolevaga) kliendile paindliku paketi 
võimaluse loomiseks – see loob eelduse maakonna kui sihtkoha atraktiivsuse tõusuks ja külastusaja 

pikenemiseks 

2.4.2.1. Pärnumaa broneerimissüsteemi loomine (või 
liitumine olemasolevaga) 

 x x x x x x SAPT / TUKK, PLV, 
ettevõtjad 

Eesmärk 2.5. Kohalik  toit 

Mõõdik: maapiirkondade söögikohtadest vähemalt pooltes on menüüs kohalik toit – see võimalus 
on külastaja jaoks selgelt teadvustatud, 20 tippsöögikohast on vähemalt 30%-l menüüs kohalikul 
toorainel põhinev, Pärnu kuurordikohvikute võrgustikuga on liitunud keskmiselt 40 toitlustuskohta 

Tegevussuund 2.5.1. Kohaliku toidu tähtsuse tõstmine, sh turismitootes 

Põhjendus: kohalikul toorainel põhinev ja kohalike traditsioonide järgi valmistatud toit lisab sh 
turismitootele lisandväärtust ja tugevdab piirkonna mainet ning aitab hoida ja luua uusi töökohti, sh 
eriti maapiirkondades 

2.5.1.1. Kohalikule toidule parema väljundi leidmine ja 
(otse)turundus, sh toiduvõrgustike loomise ja 

söögikohtades kohaliku toidu erimärgistuse ja atraktiivse 
pakendamise kaudu 

x x x x x x x SAPT / KOV-d, 
OTT, PLPK, RJKK, 

LLKK, ettevõtjad, 
PõM, MTÜ-d 

2.5.1.2. Kohaliku toidu osatähtsuse tõstmine laste 
toitlustamisel lasteaedades ja koolides 

x x x x x x x KOV-d / HTM, PõM 

2.5.1.3. Turismiettevõtjate ja kohaliku toidu tootjate 
kokkuviimine: koolitused, ümarlauad, kohaliku turismi- ja 

 x x x x x x SAPT / ettevõtjad, 
PLPK, RJKK, LLKK, 
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toidumessi korraldamine PõM, MTÜ-d 

2.5.1.4. „Soomaa värav“ – kohaliku toidu keskuse 
rajamine Toris 

 x x x x x x RJKK / ettevõtjad, 
KOV 

 

 
3. Avalikud teenused ja kodanikuühiskond – sidus maakond 
Visioon aastaks 2020: kvaliteetsed avalikud teenused on kättesaadavad piisavas mahus mõistliku 
ajakulu kaugusel ja kodanikud on kaasatud nende elukeskkonda puudutavate otsuste tegemisse 

 

Eesmärk 

 

Tegevussuund 
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 MTÜ Pärnumaa 

Omavalitsuste Liit 
(POL) 

Eesmärk 3.1. Teenuste kättesaadavus ja kvaliteet 

Mõõdik: maa- ja linnaliinide võrk (koos piletisüsteemiga) toimib ühtse tervikuna vähemalt 10% 
efektiivsemalt, arendatud on vähemalt 5 halduspiiride ülest teenust ning rajatud ja edasiarendatud 

on 14 terviserada ja 7 spordiobjekti 

Tegevussuund 3.1.1. Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) ja tegevuste täismahus 
käivitamine 
Põhjendus: kvaliteetsema ühistransporditeenuse saamiseks on vajalik uute täismahus teenuste 
käivitamine ja seniste erinevate süsteemide ühendamine 

3.1.1.1. Liinivõrgu ühitamine, maa- ja linnaliinide ühtse 
pileti- ja infosüsteemi rakendamine ning paindlike 
liikumisvõimaluste kasutamine 

x x x x x   POL / SiM, MKM, 
PMV, PÜTK, KOV-d 

Tegevussuund 3.1.2. Teenuste arendamine Pärnu linna ja lähiümbruse ning 

tõmbekeskuste (piirkondade) koostöös vastavalt elanike paiknemisele halduspiiride 
üleselt 
Põhjendus:  lastevanematele tuleb luua võimalus tööturule naasmiseks ning erivajadustega 
inimestele tagada võimalused nende elukvaliteedi parandamiseks, sh kogukonna elus osalemiseks 

3.1.2.1. Lastehoiuteenuse (sh puuetega lastele) jm 

arendamine  

x x x x x x x POL / KOV-d, min-

d, MTÜ-d 

3.1.2.2. Erivajadustega inimeste toimetuleku- ja tööhõive 
tugiteenuste arendamine 

x x x x x x x KOV-d / min-d 

3.1.2.3. Intellektipuudega noorte hoolekandekeskuse 
rajamine 

 x x x    PLV / min-d 

Tegevussuund 3.1.3. Liikumisharrastuse propageerimine ja seda toetava taristu 

arendamine 
Põhjendus: võimaldada tegeleda liikumisharrastusega (sh tervisehäirete ennetamiseks) selleks 
ettevalmistatud rajatiste ja liikumisradade rajamise ning arendamise kaudu 

3.1.3.1. Tervise- ja liikumisradade rajamine (viidad, 
valgustus, väliinventar, hooldustehnika) ennetava 

rahvatervisesüsteemi raames 

x x x     POL / KOV-d, 
PMV, SA Eesti 

Terviserajad 

Tegevussuund 3.1.4. Spordiobjektide rajamine ja edasiarendamine 
 Põhjendus: pakkuda võimalust liikumisharrastuse ning võistlus- ja tippspordiga tegelemiseks ning 

suurvõistlustel publikuelamuste saamiseks 

3.1.4.1. Pärnu Rannastaadioni rekonstrueerimine  x x x x x x x PLV 

3.1.4.2. Pärnu sõudekeskuse (Pärnu Sõudeklubi, Pärnu 
Kalevi Sõudekeskus) edasiarendamine  

x x x x x x x PLV / Kmin 

3.1.4.3. Jõulumäe tervisespordikeskuse edasiarendamine x x x x x x x Kmin / KOV-d 

3.1.4.4. Reiu-Raeküla tervisespordikeskuse arendamine x x x x x x x KOV-d / MTÜ 

3.1.4.5. Pärnu esindusujula rajamine x x x x x x x KOV-d 

3.1.4.6. Pärnu vibustaadioni arendamine x x x x x x x MTÜ / KOV 

3.1.4.7. Ekstreemspordi parkide (sh BMX-rattapark) 

rajamine ja arendamine 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d 

3.1.4.8. Vändra jalgpalli kunstmuruväljaku rajamine x x x x x x x KOV-d 
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3.1.4.9. Ennetava rahvatervise süsteemi 

väljaarendamine, sh vastava taristu (rahvaspordirajatised 
jms) rajamise ja arendamise ning hoidmise kaudu 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d 

3.1.4.10. Motospordivõimaluste (sh Lauri krossirada) 

edasiarendamine 

x x x x x x x KOV-d / 

ettevõtjad jt 
partnerid 

3.1.4.11. Laske-koolituskeskuse rajamine Pärnusse  x x x x x x MTÜ / EAS 

Tegevussuund 3.1.5. Kohalike omavalitsuste ühistegevust soosivate projektide toetamine 
Põhjendus: tagada Pärnumaa KOV-de koordineeritud areng, sh omavalitsuste juhtide ja ametnike 

suurema haldusvõimekuse ja professionaalsuse tõusu kaudu 

3.1.5.1. Ühiste arengukavade, planeeringute ja 
arendusprojektide koostamine ja elluviimine 

x x x x x x x POL / KOV-d, PMV 

3.1.5.2. Omavalitsuste juhtide ja ametnike 

koolitusprogrammid 

x x x x x x x POL / KOV-d 

3.1.5.3. Energeetika-, teedeehituse-, IT-arenduste-, ÜVK 
valdkondade koostööprojektide teostamine,  

ühisettevõtete rajamine ja arendamine 

x x x x x x x KOV-d / POL 

Eesmärk 3.2. Tugevad kohalikud omavalitsused 
Mõõdik: kohalike omavalitsuste arv – ühinenud on kolm, koostatud on analüüsid lahenduste 
pakkumiseks KOV-de ühinemisteks, volikogude otsused kestliku arengutee tagamiseks 

Tegevussuund 3.2.1. Eelduste loomine tugevate omavalitsuste moodustamiseks 

Põhjendus: koostöö harjumus ja vajalikkus aktiviseerib kohalikud omavalitsused ühes suunas 
liikuma ja halduspiiride üleselt tegutsema 

3.2.1.1. Pärnu linna ja lähiümbruse (Pärnu 
linnapiirkonna) kohalike omavalitsuste koostöö: 
kokkulepped ja ühine tegevus 

x x x x x x x POL / KOV-d  

3.2.1.2. Pärnumaa kohalike omavalitsuste 
koostööpiirkondade kujundamine ja töölerakendamine: 5-
6 teenuspiirkonda 

x x x x x x x POL / KOV-d 

3.2.1.3. Koostöö teenuste kättesaadavuse, optimaalse 
haridusvõrgu, tasuvate töökohtade olemasolu ja 

ligipääsetavuse tagamiseks: analüüs ja rakendamine 

x x x x x x x POL / KOV-d 

Tegevussuund 3.2.2. Kohalike omavalitsuste ühinemised 
Põhjendus: tagada avalike teenuste kvaliteedi tõus ja kestlikkus 

3.2.2.1. Kohalike omavalitsuste ühinemise soodustamine, 
sh nõustamine 

x x x x x x x POL / KOV-d, 
PMV, SiM 

Eesmärk 3.3. Kindel elamispind 
Mõõdik: renoveeritud ja lammutatud eluhoonete ning ehitatud üüripindade maht 

Tegevussuund 3.3.1. Elamumajanduse arendamine 
Põhjendus: viimase paarikümne aasta jooksul toimunud sotsiaalmajanduslike ning demograafiliste 
protsesside tulemusena vajab maakonna elamumajandus tugevat uuendamistõuget, sh nii hoonete 
renoveerimist ning vajadusel ka (munitsipaal)üüripindade rajamist (nt Pärnus) kui ka samal ajal 

mõnedes kohtades avaliku ruumi korrastamist lammutamiste kaudu 

3.3.1.1. Elamumajanduse korrastamine (sh vajadusel 
lammutamine) ja nõudluse korral üüripindade ehitamine 

 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 KOV-d / MKM, 

SiM, POL, 
ettevõtjad 

3.3.1.2. Koostöö inimeste maapiirkondadesse elama 
kutsumisel: kodanikualgatuse „Maale elama“ elluviimine 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 KOV-d / POL, 

PLPK, RJKK, MTÜ-
d, SiM, PõM 

Eesmärk 3.4. Paindlike ja mitmekesiste õpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppes 
Mõõdik: keskhariduse omandanute osatähtsus (20-24-aastastest) on 2020. aastaks 85%; 

kõrgharidusega elanikkonna osatähtsus maakonnas on samal tasemel Eesti keskmisega 

Tegevussuund 3.4.1. TÜ Pärnu kolledži (TÜPK) arendamine 
Põhjendus: regionaalselt otstarbekad ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised kõrghariduslikud 
õppekavad loovad võimalused kõrgharidusega elanikkonna osatähtsuse tõusuks maakonnas 

3.4.1.1. TÜ Pärnu kolledži (TÜPK) õppekavade (sh 
rahvusvaheliste) täiendamine ja sidustamine maakonna 
ettevõtjate vajadustega, sh koostöös teiste kõrgkoolidega 

x x x x x x x TÜPK / TÜ jt 
kõrgkoolid, HTM, 
PEAK, SAPT, 
ettevõtjad 

Tegevussuund 3.4.2. Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) arendamine 
Põhjendus: kvaliteetne, mitmekesiste ja paindlike valikutega kutsehariduse kättesaadavuse 
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suurendab erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanusrühmades 

3.4.2.1. Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) 
õppekavade täiendamine ja sidustamine maakonna 
ettevõtjate vajadustega, sh V taseme õppekavade 
käivitamine 

x x x x x x x PKHK / HTM, 
PEAK, SAPT, 
ettevõtjad, 
Tallinna 
Tehnikakõrgkool 

3.4.2.2. PKHK-s tehnika- ja tehnoloogiasuunaliste 
huviringide käivitamine ja arendamine 

 x x x x x x PKHK / LOTEH, 
PLV 

Tegevussuund 3.4.3. Võimaluste loomine valikuterohke ja kvaliteetse üldhariduse 
omandamiseks 
Põhjendus: demograafilisest situatsioonist lähtuv koolivõrgu korrastamine aitab tagada maakonna 
haridussüsteemi jätkusuutlikkuse ning kvaliteetse hariduse kättesaadavuse kõigil kooliastmetel 

3.4.3.1. Pärnu linnas riigigümnaasiumi käivitamine ning 
reaal- ja tehnoloogiaõppesuundade arendamine 

x x x x x x x HTM / KOV-d 

3.4.3.2. Pärnumaa munitsipaalgümnaasiumide 

omavaheline koostöö õppesuundade valikul ja 
rakendamisel 

x x x x x x x KOV-d 

3.4.3.3. Koostöö õppesuundade ja valikainete 
rakendamisel TÜPK, PKHK ja Pärnu loodus- ja 
tehnikamajaga 

x x x x x x x KOV-d / TÜPK, 
PKHK, LOTEH 

3.4.3.4. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi tehnoloogiamaja 
rajamine 

x x x x x x x KOV 

3.4.3.5. Väikegümnaasiumide reorganiseerimine 
tugevateks kaasaegsete õpikeskkondadega põhikoolideks  

x x x x x x x KOV-d 

3.4.3.6. Mittestatsionaarse õppe koondamine Pärnu linna 
ja koostöö PKHK-ga 

x x x x x x x KOV-d / PKHK 

3.4.3.7. Paindlike õppevormide kasutamine ja 
õpivõimaluste laiendamine täiskasvanutele igas 

haridusastmes 

x x x x x x x HTM / PKHK, KOV-
d 

3.4.3.8. Maakonna põhikoolide võrgu korrastamine 
lähtuvalt õppe kvaliteedist ja optimaalsest 
ressursikasutusest 

x x x x x x x HTM / KOV-d 

3.4.3.9. Hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppekeskkonna kaasajastamine vastavalt erivajaduste 
spetsiifikale ja Pärnu toimetulekukooli hoone 
renoveerimine 

x x x x x x x HTM / PLV 

Tegevussuund 3.4.4. Huvi- ja täiendusõppe sidustamine kooliharidusega ning noorte 
õppimise ja huvitegevusega seotud liikumise soodustamine  

Põhjendus: paindlike õppevormide kasutamine loob võimalused õppekvaliteedi tõusuks ja efektiivse 
hariduskeskkonna loomiseks 

3.4.4.1. Kohalike omavalitsuste koostöö ressursi 
säästlikuks kasutamiseks ja ühiste lahendite 
väljatöötamiseks kõigil haridustasemetel 

X x x x x x x HTM / KOV-d 

3.4.4.2. Õppekava toetavate huvi- ja 

täiendharidusprogrammide läbiviimine haridusasutustes 

x x x x x x x KOV-d / TÜPK, 

PKHK, Pärnumaa 
Keskkonnaharidus
keskus, 
Rajaleidja, PEAK, 

Pärnu Muuseum 

Tegevussuund 3.4.5. Õpilasliinide optimaalne lahendamine (sh võimalusel ühitamine) 
ühistranspordikeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöös ning vajadusel alternatiivi 
loomine – õpilaskodu rajamine Pärnusse 
Põhjendus: piiratud ressursside tingimustes on vajalik leida paindlikumaid vorme õpilaste 

transpordi osas, sh eriti hõreasustusega äärealadel 

3.4.5.1. Õpilaste ja kohalike elanike liikumisvajaduste 
ühtne lahendamine 

x x x x x x x KOV-d / PÜTK, 
PMV 

3.4.5.2. Õpilaskodu (noorte hosteli) rajamine Pärnusse  x x x x x x KOV-d / HTM 
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Eesmärk 3.5. Sotsiaal- ja tervishoiu teenuste kättesaadavus ja kvaliteet 

Mõõdik: maakonna elaniku keskmine eluiga on tõusnud vähemalt ühe aasta võrra ja iseseisev eluga 
toimetulek on paranenud 

Tegevussuund 3.5.1. Pärnu haigla konkurentsivõime tõstmine 

Põhjendus: eriarstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine 

3.5.1.1. Kvaliteetset ja mitmekesist eriarstiabi osutava 
Pärnu haigla arendamine 

x x x x x x x PH / Sotsmin, 
Terviseamet, 
haigekassa 

3.5.1.2. Õendusõppe arendamine PH-s  x x x x x x x PH / Sotsmin, 
HTM, Terviseamet 
jt partnerid 

Tegevussuund 3.5.2. Esmatasandi tervisekeskuste väljaarendamine 
Põhjendus: esmatasandi tervishoiuteenuste parem kättesaadavus 

3.5.2.1. Kaasaegse kogu maakonna huve arvestava 
esmatasandi tervisekeskus(t)e arendamine Pärnu linnas 

x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, PLV 

3.5.2.2. Vändra tervisekeskuse arendamine x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 
KOV-d 

3.5.2.3. Kilingi-Nõmme tervisekeskuse arendamine x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 
KOV-d 

3.5.2.4. Sindi – Paikuse tervisekeskuse arendamine x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 
KOV-d 

3.5.2.5. Lääne-Pärnumaa (Tõstamaa) perearstiteenuse 
arendamine 

x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 

KOV-d 

3.5.2.6. Pärnu-Jaagupi perearstiteenuse arendamine x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 
KOV-d 

3.5.2.7. Häädemeeste perearstiteenuse arendamine x x x x x x x Sotsmin / 
Terviseamet, 
KOV-d 

3.5.2.8. Esmatasandi tervisekeskuste kõrval toimivate 

perearstipraksiste tegevuste jätkamine optimaalses 
mahus 

x x x x x x x Sotsmin / 

Terviseamet, 
KOV-d 

Tegevussuund 3.5.3. Kaasaegse sotsiaalhoolekande edasiarendamine 
Põhjendus: kodulähedaste teenuste kättesaadavuse tõstmine ja e-tehnoloogiate jm uute 
võimaluste kasutuselevõtt 

3.5.3.1. Iseseisva ambulatoorse ja statsionaarse 
õendusteenuse arendamine  

x x x x x x x Sotsmin / 
haigekassa,Tervis
eamet, KOV-d, 
PMV 

3.5.3.2. Kaasaegsete meetmete rakendamine vanurite 
hooldamisel: koduteenuste ja väljaspool kodu 
osutatavate teenuste arendamine, e-tehniliste lahenduste 

ja muude uute tehnoloogiate väljatöötamine ning 
juurutamine, sh maakonna hooldekodude võrgustiku 
arendamine vastavalt vajadustele 

x x x x x x x Sotsmin / 
haigekassa, 
Terviseamet, 

KOV-d, PMV, 
PEAK, MTÜ-d 

3.5.3.3. Kaasaegsete meetmete rakendamine 
lastekaitses ja laste hoolekandes: Laste ja Perede 
arengukavas 2012-2020 sõnastatud suundade 
rakendamine kooskõlas uue lastekaitseseaduse ja 
valmiva asendushoolduse rohelise raamatuga ning nende 

juurutamine kogu maakonnas 

x x x x x x x Sotsmin / 
haigekassa, KOV-
d, PMV, MTÜ-d, 
Lasteombudsman 

3.5.3.4. Ööpäevaringselt osutatava 
üldhoolekandeteenuse kvaliteedi tõstmine, kliendile 
sobivaima teenuse kujundamine ja personali koolitamine 

x x x x x x x Sotsmin / 
haigekassa, KOV-
d, PMV, POL 

3.5.3.5. Sotsiaaleluruumide, -pindade rajamine ja 
kaasajastamine, eluruumide tagamine, invakohanduste 
tegemine 

x x x x x x x KOV-d / Sotsmin, 
PMV 
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3.5.3.6. Invatransporditeenuse ja 

sotsiaaltransporditeenuse maakondlik arendamine 

x x x x x x x Sotsmin / KOV-d, 

POL, PMV, PÜTK 

Tegevussuund 3.5.4. Erivajadustega inimestega parem arvestamine 
Põhjendus: erivajadustega inimesed on paremini kaasatud igapäevategevustesse 

3.5.4.1. Erivajadustega inimestele võrdsete võimaluste 
loomine tööks ja igapäevaelus osalemiseks 

x x x x x x x Sotsmin / 
töötukassa, KOV-
d, MTÜ-d 

3.5.4.2. Laste ja noorte vaimse tervise keskuse 
arendamine PH juures 

x x x x x x x PH / Sotsmin, 
KOV-d, 

üldhariduskoolid, 
Rajaleidja, PMV, 
ANK-d 

Tegevussuund 3.5.5. Sotsiaalselt turvalise ja hooliva maakonna kujundamine 
Põhjendus: Pärnumaa elanik on ettevõtlik, töökas, hooliv ja oma tervisest lugu pidav kodanik 

3.5.5.1. Tervisedenduse tähtsuse teadvustamine ja 

tervisedenduslike tegevuste propageerimine 

x x x x x x x Sotsmin / TAI, 

PMV, KOV-d, 

PEAK, MTÜ-d 

3.5.5.2. Pärnumaa tööhõive kavas erivajadustega 
inimeste tööle saamise ja tööl püsimise meetmete 
rakendamine ja elluviimine 

       PEAK / PMV, TK, 
KOV-d, TÜPK, 
PKHK, Rajaleidja 

3.5.5.3. Sõltuvuste ja lähisuhte vägivalla probleemide 
lahendamine: ennetustöö, vastavate maakondlike 
ennetus- ja nõustamiskeskuste ning varjupaikade 
väljaarendamine 

x x x x x x x Sotsmin / KOV-d, 
PMV, POL, PPA, 
MTÜ-d 

3.5.5.4. Pärnu (lemmik)loomade varjupaiga arendamine x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d, 

min-d 

Eesmärk 3.6. Mitmekülgne kultuurielu 
Mõõdik: maakonnas on esindatud võimalikult lai skaala erinevaid kultuurivaldkondi 

Tegevussuund 3.6.1. Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi hoidmine ja tutvustamine 

Põhjendus: teadvustada maakonna olulist rolli Eesti ajaloos ja siinse kultuuripärandi unikaalsust 
maailma mastaabis 

3.6.1.1. EW 100 – Pärnumaa kui Eesti Vabariigi 
sünnimaakonna ja Pärnu kui Eesti Vabariigi sünnilinna 
teadvustamine ja eksponeerimine, sh president K.Pätsiga 

seotud paikade osas 

x x x x x   Riigiasutused / 
KOV-d, POL, MTÜ-
d 

3.6.1.2. (UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud) 
Kihnu kultuuriruumi elujõulisuse arendamine 

x x x x x x x Kmin / KOV, MTÜ-
d, SA-d 

3.6.1.3. (UNESCO maailmapärandi nimekirja kandmist 

taotleva) Pärnu kuurordiruumi hoidmine ja arendamine 

 x x x x x x PLV / Kmin, 

ettevõtjad, MTÜ-d 

3.6.1.4. 11 000 aastat ajalugu – Pärnu muuseumi ja 
(väike)muuseumide edasiarendamine 

x x x x x x x PM / Kmin, KOV, 
MTÜ-d 

3.6.1.5. C.R.Jakobsoni Kurgja talumuuseumi kui elava 
muuseumi arendamine 

x x x x x x x Muuseum / PõM 

3.6.1.6. Paikuse kiviaja küla teemapargi väljaarendamine 

(vt ka Turismi- ja puhkemajandus 2.2.1.2.) 

x x x x x x x KOV / SAPT 

3.6.1.7. Traditsiooniliste rahvakultuurisündmuste (sh 
osalemine üle-eestilisel laulu- ja tantsupeol) toimumise 
tagamine, sh Lavassaare tantsuväljaku arendamine 

x x x x x x x KOV-d / PRAKS, 
POL, PMV 

Tegevussuund 3.6.2. Kõrgetasemelise professionaalse kultuuri arendamine 
Põhjendus: Pärnumaa on hea mainega koht eneseteostuseks, töötamiseks ja vaba aja tegevusteks 

3.6.2.1. Kõrgetasemeliste teatri-, kino- ja 
kontserdielamuste pakkumise võimaluste (teater Endla, 
kontserdimaja, Pärnu linnaorkester, Pärnu Ooper jne) ja 
sündmuste (sh Järvi Akadeemia, Pärnu Harmonica 
Festival (suupillifestival), Pärnu rahvusvaheline 

teatrifestival Monomaffia, Pärnu rahvusvaheline 
dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival jne) 
korraldamine  

x x x x x x x Kultuuriasutused / 
Kmin, KOV-d 
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3.6.2.2. Kõrgetasemelise kujutava kunsti ja 

arhitektuurielamuste pakkumise võimaluste arendamine: 
Pärnu linnagalerii, Pärnu Uue kunsti muuseum, 
Läänemere Kunstisadam jne 

x x x x x x x Kultuuriasutused / 

Kmin, KOV-d 

3.6.2.3. Kultuurisündmused (sh festivalid) Pärnu linnas ja 
maapiirkondades: sh Grillfest, Hansapäevad, Watergate,  
RäimeWest, Kihnu Mere Pidu, Kihnu Viiulifestival, 
Hapukurgifestival, Võilillefestival, Päikeseloojangu 
festival, Mihkli laat, Pootsi laat, Oktoobervest, Tõstamaa 
suveteater, Kidise Tiigimuusika, Augustiunetus jne 

x x x x x x x KOV-d / PMV, 
KOP, EAS, PLPK, 
RJKK, LLKK, MTÜ-
d, ettevõtjad 

Tegevussuund 3.6.3. Loomeinimeste toimiva koostöövõrgustiku arendamine 
Põhjendus: Pärnumaa kui loomekeskuse arendamine 

3.6.3.1. Pärnumaa kui loomemaakonna arendamine: 
loomeinimeste võrgustiku (sh muusikud, heliloojad, 

kunstnikud, kirjanikud) loomine ja arendamine 

x x x x x x x MTÜ-d / KOV-d, 
PRAKS,  POL, 

PEAK, PMV, 
ettevõtjad 

3.6.3.2. Professionaalse kunsti ja harrastuskultuuri 
tegijate tegevuse arendamine  

x x x x x x x KOV-d, MTÜ-d, 
POL, PRAKS 

3.6.3.3. Kultuuriasjaliste toimiva koostöövõrgustiku ja 
infovahetuse arendamine ning tunnustamine 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d, 
POL 

 

3.6.3.4. Pärnumaa loomeettevõtjate võrgustiku 
edasiarendamine: arengunõustamine, toote- ja 
teenusearendus, ühisturundus jms 

x x x x x x x PEAK / ettevõtjad, 
KOV-d, MTÜ-d, 
POL, PRAKS 

3.6.3.5. Kultuuriteenuste (sh kultuuri- ja huviringid, 
harrastusteatrid ja kutselised teatrid, kontserdid jne) 
pakkumine külakogukondades ja linnalistes asumites ning 
teenuste sisuline arendamine 

x x x x x x x MTÜ-d / POL, 
KOV-d, PMV, min-
d 

Eesmärk 3.7. Aktiivsed noored – toimiv noorsootöö 

Mõõdik: noorsootöö piirkondlik kättesaadavus – noorte arv noortekeskuse kohta on vähenenud 
(1826 - 2012.a., 1000 - 2023.a.) 

Tegevussuund 3.7.1. Noorsootöövõrgustiku arendamine 
Põhjendus: noorsootööteenus peab olema võimalikult kättesaadav elukoha lähedal, sh 
paikkondades väljaspool toimepiirkondade keskuseid 

3.7.1.1. Noortekeskuste võrgustiku arendamine rohkem 
kui 1000 noorega mõjupiirkonnas: Audru, Pärnu 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d 

3.7.1.2. Noortekeskuste laiendamine ja ruumide 
parendamine ning laienemine õuealadele: Paikuse, 
Pärnu-Jaagupi, Sindi 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d 

3.7.1.3. Noortetubade rajamine vastavalt vajadusele ja 
seostatuna ANK-ga: Tori, Surju 

x x x x x x x KOV-d / MTÜ-d 

Tegevussuund 3.7.2. Noorte tööhõivevalmiduse parandamine 

Põhjendus: meie suhteliselt väikese rahvaarvu juures loeb iga inimene, sh iga noor – tähtis on luua 
leida tööd 

3.7.2.1. Noorte aktiviseerimiskeskuse rajamine 
Pärnumaale – noorte töötute programm tööturule 

minekuks 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 
PMV, MTÜ-d 

3.7.2.2. Õpilasmaleva keskuse - Malevate Maja kompleksi 
arendamine  

x x x x x x x KOV-d, MTÜ-d 

3.7.2.3. Suviste töö- ja puhkelaagrite korraldamine x x x x x x x KOV-d, MTÜ-d 

3.7.2.4. Aktiivne osalemine EL noortele ja õppuritele 
suunatud programmides 

x x x x x x x KOV-d / min-d, 
üldhariduskoolid, 
PKHK, TÜPK, 
kõrgkoolid, MTÜ-d 

Eesmärk 3.8. Turvaline maakond 

Mõõdik: registreeritud kuritegevuse tase ja kannatanute arv liiklusõnnetuste, uppumiste, 
tulekahjude puhul 

Tegevussuund 3.8.1. Siseturvalisuse edendamine maakonnas 
Põhjendus: turvalisem elukeskkond tõstab maakonna elanike elukvaliteeti ja sihtkoha atraktiivsust 

3.8.1.1. Siseturvalisuse edendamine maakonnas: 
partnerlus, sh naabrivalve, abipolitsei, Kaitseliidu (KL) 

x x x x x x x PPA / KL, KOV-d, 
PMV, MTÜ-d 
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valdkondades 

3.8.1.2. Vabatahtlike päästjate üksuste loomisele 
kaasaaitamine, nende tegevuse arendamine ja 
aastaringse päästevalmiduse loomisele suunatud 

investeeringud 

x x x x x x x SiM /MTÜ-d, KOV-
d, PLPK, RJKK 

3.8.1.3. Merepääste ja –turvalisuse edendamine: 
partnerlus, sh vabatahtlike merepäästeseltside 
arendamine 

x x x x x x x PA / KOV-d, MTÜ-
d, MTÜ-d 

Eesmärk 3.9. Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond 
Mõõdik: kodanikeühendustes tegutsevate inimeste osatähtsus maakonna elanikkonnast 

Tegevussuund 3.9.1. Kodanikuühiskonna iseseisva tegutsemise soodustamine – nende 
kaasamine ja kestlikkusele suunamine 
Põhjendus: võimekate kodanikeühenduste kaudu on võimalik maakonda tuua rohkem 

lisandväärtust, osaleda teenuste osutamisel koostöös avaliku sektoriga ja olla võrdväärne partner 
maakonna teistele organisatsioonidele 

3.9.1.1. Kodanikeühenduste majandusliku 
tegevusvõimekuse suurendamine, sh projekti- ja 
ettevõtlussuunaliste (nt kogukonnateenused, avalike 

teenuste delegeerimine, sotsiaalne ettevõtlus) tegevuste 
toetamine 

x x x x x x x PEAK / MTÜd-d ja 
SA-d, KOV-d, 
KÜSK jne 

3.9.1.2. Kodanikeühenduste kaasamine arengukavade 
koostamisel  

x x x x x x x PEAK / KOV-d, 
PMV, MTÜ-d ja 
SA-d 

3.9.1.3. Partnerluskogude ja külaliikumise tegevuste 
toetamine  

x x x x x x x PLPK, RJKK, LLKK 
/ PEAK, KOV-d, 
PMV, ettevõtjad 

3.9.1.4. Linnaliste asulate kodanikeühenduste tegevuste 
toetamine 

x x x x x x x KOV-d / PEAK, 
PMV 

3.9.1.5. Kodanikeühendustest moodustunud valdkondlike 
ja piirkondlike võrgustike (sh rahvusvahelisel tasandil) 

tihe koostöö arenguhüppe eesmärgil (sh ühisprojektid 

kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil) 

x x x x x x x PEAK / MTÜ-d 

Tegevussuund 3.9.2. Maakonna elanike ühiskondlikus elus aktiivne osalemine 
Põhjendus: aktiivne kodanikkond on rohkem seotud oma kodukohaga ja panustab selle arengusse 
ning maine kujundamisse 

3.9.2.1. Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse (PVK) tegevuse 
arendamine 

x x x x x x x PVK / PEAK, MTÜ-
d, KOV-d 

3.9.2.2. Kodanikuhariduse ja elukestva õppe toetamine, 
sh täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 

x x x x x x x PEAK / PKHK, 
PMV, MTÜ-d, KOV-

d 

3.9.2.3. Maakonna tublide kodanike ja 
kodanikeühenduste esiletõstmine 

x x x x x x x PEAK / PMV, POL, 
KOV-d, MTÜ-d 

3.9.2.4. Pärnumaa Ühisnädala korraldamine x x x x x x x PEAK / MTÜ-d, 

KOV-d, PMV 

 
 

4. Tehniline taristu 
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Eesmärk 4.1. Kiired ühendused ja parem juurdepääs 
Mõõdik: vähenenud sõiduaeg, reisimugavuse tõus ja kasvanud ühenduste arv 

Tegevussuund 4.1.1. Rail Balticu rajamiseks eelduste loomine 
Põhjendus: Pärnumaad läbiva RB trassi rajamist kasutada maakonna aegruumiliseks paremaks 
sidumiseks nii Tallinna kui ka Riia suunal 
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4.1.1.1. Rail Balticu teemaplaneeringu koostamine ja 

kehtestamine 

x x x     PMV / MKM, KOV-

d 

4.1.1.2. Rail Balticu projekteerimine jm ehituseks vajalike 
ettevalmistuste tegemine 

  x x x x x MKM / KOV-d 

4.1.1.3. Rail Balticu trassi ehitusega alustamine    x x x x MKM 

4.1.1.4. Rail Balticu reisiterminali ehitus       x MKM / PLV 

4.1.1.5. Rail Balticu kaubaterminali(de) asukoha 

planeerimine ja ehituse ettevalmistamine 

 x x x    MKM / KOV-d, 

PMV, ettevõtjad 

Tegevussuund 4.1.2. Via Baltica arendamine 
Põhjendus: Via Baltica arendamine nii liiklusohutuse kui ka –kiiruse taseme eesmärgil maakonna 

sotsiaalmajandusliku arengu eesmärgil 

4.1.2.1. Kurena-Ehitajate tee (sh Nurme sild ja 
õgvendus), Raeküla (Paide mnt ristmik)-Uulu (mnt nr 6 
ristmik) lõikude projekteerimine 

x x x x    Maanteeamet / 
MKM 

4.1.2.2. Kurena-Ehitajate tee (sh Nurme sild ja 
õgvendus), Raeküla (Paide mnt ristmik)-Uulu (mnt nr 6 
ristmik) lõikude ehitamine 

  x x x x x Maanteeamet / 
MKM 

Tegevussuund 4.1.3. Pärnu lennujaama arendamine 
Põhjendus: mitmeotstarbelise regionaallennuvälja arendamine sh saartega lennuühendust kui ka  

maakonna turismimajanduse (ühendus meretaguste sihtturgudega) huve silmas pidades 

4.1.3.1. Pärnu lennujaama rekonstrueerimise 
otsustamine (sh alternatiivide leidmine mitmeotstarbelise 
lennujaama suunas) ja tööde ettevalmistamine 

 x x x    MKM / jt min-d, 
TL, PMV, PLV, POL 

4.1.3.2. Pärnu lennujaama rekonstrueerimine 
    x x x TL / MKM jt min-d 

4.1.3.3. Kihnu lennuväljaku arendamine, sh rajakatte 
säilitamine 

  x x x x x TL / MKM 

Eesmärk 4.2. Maakonna sidusus 
Mõõdik: elanikkonna rahulolu tõus maakonnasiseste ühistranspordiühenduste mugavuse ja kiiruse 
suurenemise ning kättesaadavuse paranemise kaudu 

Tegevussuund 4.2.1. Pärnumaa ühistranspordikeskus 
Põhjendus: senise ühistranspordikorralduse asemel ühtse hästi sidustatud ühistranspordisüsteemi 
loomine ja haldamine kaugema eesmärgiga elanikkonna ja külastajate rahulolu tõusuks 

4.2.1.1. Pärnumaa ühistranspordikeskuse asutamine ja 
töölerakendamine 

x x      KOV-d / MKM, 
POL, PMV 

 

4.2.1.2. Pärnumaal ühtsele piletisüsteemile, reaalajas 
infosüsteemile (piletiseadmed, elektroonsed infotablood, 
peatuste ja busside turvakaamerad) üleminek 

 x x     PÜTK / POL, SiM, 
KOV-d, MKM, PMV 

Tegevussuund 4.2.2. Pärnu uue bussiterminali ehitamine 
Põhjendus: maakonna (sh linna-) ühistransporditeenuste tõstmiseks on vajalik uues kvaliteedis 
polüfunktsionaalse bussiterminali rajamine 

4.2.2.1. Pärnu uue bussiterminali projekteerimine ja 
ehitamine 

  x x x   KOV-d / MKM, 
PÜTK, SiM 

Tegevussuund 4.2.3. Pärnumaa kergliiklusteede (jalgratta- ja jalgteede) võrgustiku 

väljaarendamine 

Põhjendus: maakonna elanikkonna liikuvuse parandamiseks, liiklusohutuse ja rahvatervise 
tasemete tõstmiseks on vajalik luua ühtne ja hästi sidustatud kergliiklusteede võrgustik Pärnu 
linnapiirkonnas kui ka teatud lõigud maapiirkondades 

4.2.3.1. Pärnu linnapiirkonna kergliiklusteede (sh vajalike 

sildade jms) võrgustiku väljaarendamine 

  

x x x x x x x KOV-d / 

Maanteeamet 

4.2.3.2. Kergliiklusteede rajamine maapiirkondade 
keskustes ja liiklusohtlikel, tiheda jalgrattaliiklusega 
teedel 

x x x x x x x KOV-d / 
Maanteeamet 

Tegevussuund 4.2.4. Kruusateede programmi rakendamine 

Põhjendus: maakonna teede kruusakatete senisel tasemel säilitamine ja nende taseme tõstmine on 
vajalik maapiirkondade sotsiaalmajandusliku arengu eelduseks 

4.2.4.1. Pärnumaa kruusateede remondiprogrammi 
realiseerimine 

x x x x x x x KOV-d / MKM, 
Maanteeamet 

Tegevussuund 4.2.5. Põhja-Pärnumaa ümbersõidu ehituse lõpetamine 
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Põhjendus: otsesema ühenduse loomine Kesk-Eesti ja Saaremaa vahel ning Pärnumaa põhjaosa 

parem sidustamine sotsiaalmajandusliku arengu eeldusena kõvakattega maanteeühenduse loomise 
kaudu 

4.2.5.1. Põhja-Pärnumaa ümbersõidu Pärnu-Jaagupi ja 

Kalli vahelise lõigu rekonstrueerimine 

x x x x    Maanteeamet / 

MKM, PMV 

Tegevussuund 4.2.6. Uue Pärnu silla ehituseks eelduste loomine 
Põhjendus: Pärnu linnaruumi on vaja sarnaselt Tartule (kus on juba seitse silda) muuta 
kompaktsemaks 

4.2.6.1. Pärnu 3. silla ideele lahenduste leidmine, sh 

alternatiivide kaalumine 

 x x     PLV / MKM 

Tegevussuund 4.2.7. Pärnu-Lelle raudtee rekonstrueerimine 
Põhjendus: Rail Balticu raudtee valmimiseni on vaja taga Pärnumaa elanike ja külaliste jaoks 
raudteeühendus Tallinna suunal 

4.2.7.1. Pärnu-Lelle raudteelõigu ajakohastamine 
(ohutuse tagamiseks) kiirusele 100-120 km/h 

  x x    MKM / PMV 

Eesmärk 4.3. Mereline kättesaadavus ja atraktiivsus 
Mõõdik: reisiparvlaevaühenduste arv ja (vähenenud) reisiaeg väikesaarte suunal 

Tegevussuund 4.3.1. Pärnumaa mereplaneeringu valmimine 

Põhjendus: eelduste loomine Pärnumaa piirneva mereala ruumiliseks arenguks 

4.3.1.1. Pärnumaa mereplaneering kui pilootprojekt: 
koostamine ja kehtestamine 

x x x     PMV 

Tegevussuund 4.3.2. Pärnu sadama arendamine 
Põhjendus: Pärnu regionaalsadama kui Lõuna-Eesti merevärava võimaluste parem kasutamine 

4.3.2.1. Pärnu reisisadama potentsiaali väljaselgitamine 
ja reisisadama (sh kruiisisadamana) arendamine 

 x x x x x x PS / PLV 

4.3.2.2. Pärnu kaubasadama tagamaa 
(teeninduspiirkond) laiendamine ja tegevused 
kaubagruppide mitmekesistamiseks 

x x x x x x x PS 

Tegevussuund 4.3.3. Pärnumaa väikesadamate võrgustiku väljaarendamine 
Põhjendus: 242 km pikkusel maakonna rannajoonel paiknevate väikesadamate arendamine 

vastavalt Eesti väikesadamate võrgustiku kontseptsioonile on vajalik nende piirkondade 
sotsiaalmajandusliku arengu eeldusena ning (rahvusvahelise) mereturismi arengule Pärnumaal ja 
Lääne-Eestis 

4.3.3.1. Pärnu jahisadama arendamine 
x x x x x x x MTÜ / ettevõtjad, 

PLV, MKM, EAS 

4.3.3.2. Pärnumaa multifunktsionaalsete väikesadamate 
võrgustiku arendamine vastavalt väikesadamate 

võrgustiku kontseptsioonile aastateks 2014-2020 

x x x x x x x KOV-d / 
ettevõtjad, MKM, 

EE-LV 

4.3.3.3. Pärnumaa teiste väike(kala)sadamate 
arendamine vastavalt Pärnumaa mereplaneeringule 

x x x x x x X 

 
LLKK / KOV-d, 
ettevõtjad, PõM 

Tegevussuund 4.3.4. Aastaringne ühendus püsiasustusega väikesaartega 
Põhjendus: uuel tasemega ja tihedama ühendusega aastaringne reisi(parv)laevaühendus aitab 
kaasa Kihnu ja Manija sotsiaalmajanduslikule arengule 

4.3.4.1. Ettevalmistuste tegemine Kihnu uue jääklassiga 
reisiparvlaeva kasutuselevõtuks: veetee süvendamine ja 

kaide rekonstrueerimine 

 x      MKM / PMV, 
Veeteede Amet 

4.3.4.2. Kihnu uue jääklassiga reisiparvlaeva ehitamine ja 
kasutusele võtmine 

x x x     MKM / Veeteede 
Amet, PMV 

Eesmärk 4.4. Energiajulgeolek 
Mõõdik: uuel tasemel kõrgepingeühenduste arv naabermaakondade ja riikidega 

Tegevussuund 4.4.1. Kõrgepingeühenduste loomine erinevates suundades 

Põhjendus: maakonna elanikkonna ja majanduse vajadusteks on vajalik energiajulgeoleku 
tagamiseks lisaks senisele ainsale kõrgepingeühendusele rajada uusi võimalusi 

4.4.1.1. Tartu - Kilingi-Nõmme - Sindi vahelise 330/110 
kV kõrgepingeliini ehitamine 

x       Elering / MKM 

4.4.1.2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini 
planeerimine, projekteerimine ja väljaehitamine 

x x x x x x x PMV / LMV, HMV, 
MKM, Elering, 
KOV-d 
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4.4.1.3. Kilingi-Nõmmest Läti suunalise 330 kV ühenduse 

planeerimine, projekteerimine ja väljaehitamine 

x x x x x x x PMV / VMV, MKM, 

Elering, KOV-d 

Tegevussuund 4.4.2. Alternatiivenergeetika ja energiasääst 
Põhjendus: taastuvenergeetika osatähtsuse tõus ja eriti energiasääst aitavad kaasa kestlikule 
sotsiaalmajanduslikule arengule 

4.4.2.1. Pärnumaa tuuleenergeetika teemaplaneeringu 
elluviimine: maismaatuuleparkide rajamine 

x x x x x x x KOV-d / Eesti 
Energia, 
ettevõtjad, MKM 

4.4.2.2. Pärnumaa mereplaneeringu elluviimine: 
uuringute tegemine meretuuleparkide rajamiseks 

x x x x x x x KOV-d / Eesti 
energia, 
ettevõtjad, MKM 

4.4.2.3. Kohalikule toorainele üleminek energeetikas ning 
elamu- ja soojamajanduses ning transpordis 

x x x x x x x KOV-d / Fortum, 
SW Energia, 

ettevõtjad, MKM, 
RMKK 

4.4.2.4. Energiasäästuprogrammide ja –projektide 
elluviimine, sh RMKK eestvedamisel 

x x x x x x x KOV-d / 
ettevõtjad, MKM, 
RMKK 

Eesmärk 4.5. Moodne infoühiskond 
Mõõdik: lairibaühenduste arv ülikiire internetiühenduse saamiseks on elementaarne eeldus 
maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks, sh maapiirkondade elukvaliteeti kui ka 
teadmistepõhise majanduse vajadusi silmas pidades 

Tegevussuund 4.5.1. Toimivad kvaliteetsed IT-lahendused infoühiskonna arenguks 
Põhjendus: 

4.5.1.1.1. Infoühiskonna arenguks vajaliku kvaliteetse 
(sh kiire) IT-taristu (sh lairiba baasvõrgu) 

väljaarendamine maakonnas 

x x x x x x x ELASA / MKM jt 
min-d, KOV-d, 

MTÜ-d, 
ettevõtjad, PLPK, 
RJKK 

4.5.1.1.2. Lairibavõrgu kättesaadavuse (III etapp – 
ühendus ettevõtteni) loomisele kaasaaitamine väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtete puhul ja elanikele 

x x x x x x x Ettevõtjad / KOV-
d, PLPK, RJKK 

Eesmärk 4.6. Keskkonnasõbralikud lahendused olmetegevustele ja kliimamuutustele 
Mõõdik: heitvete puhastamise ja jäätmete taaskasutamise tase (%) 

Tegevussuund 4.6.1. Kaasaegse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning jäätmemajanduse 

edasiarendamine 
Põhjendus: kestliku sotsiaalmajandusliku arengu tagamiseks on elementaarne kaasaegse 
keskkonnahoiuga seotud taristu olemasolu ja selle arendamine parimaid lahendusi silmas pidades, 
sh reovete kääritamisel põhinevat energiatootmist ja prügila(te)s 

4.6.1.1. Kaasaegse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamine tiheasustusaladel ja kestlike lahenduste 
kasutamine hajaasustuses vastavalt KOV-de ÜVK 
arendamise kavadele 

x x x x x x x Kkmin / KOV-d, 

RMKK 

4.6.1.2. Jäätmete taaskasutuse suurendamine, sh 
maakonna prügila (PAIKRE) arendamise kaudu 

x x x x x x x Kkmin / KOV-d 

Tegevussuund 4.6.2. Reageerimine väliskeskkonna (sh kliimamuutustega) seotud 

probleemidele 
Põhjendus: ennetav reageerimine väliskeskkonna muutustest tulenevatele ohtudele on vajaliku 
maakonna kestlikuks sotsiaalmajanduslikuks arenguks 

4.6.2.1. Üleujutustest ja maalihetest tulenevate ohtude 
teadvustamine ja arvesse võtmine, sh rannikualade ja 
jõekallaste planeerimisel ja arendamisel 

x x x x x x x KOV-d / PMV, 
Kkmin, ettevõtjad  
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7. Pärnumaa kohalike omavalitsuste kavandatavad 
prioriteetsed tegevused ajavahemikus 2014-2020+ 

 
Alus: Pärnumaa kohalike omavalitsuste ettepanekud 

 
 

Are vald 
Suigu lasteaed-algkooli lõplik renoveerimine (fassaad, viimased siseruumid, 
sisustus ja välisterritoorium); 

Are põhikooli spordirajatiste renoveerimine ja ehitamine; 
Vallakeskuse renoveerimine ja teenusekeskuseks arendamine; 

Kergliiklusteede võrgustiku arendamine; 
Munitsipaaleluruumide ehitamine ja sotsiaalmaja väline renoveerimine; 
Jahilasketiiru rajamine. 

 
Audru vald 

Kergliiklustee Pärnu-Lihula mnt ääres; 
Veemajanduse korrastamine väikeasulates; 
Audru keskasula väljaarendamine ja keskuse ümbruse kogumitega sidumine 

(kergliiklusteed, vabaõhulava, paadisadam, park ja sillad); 
Munitsipaal-üürikorterite arendamine Audru keskasulas (alevikus); 

Tsentraalkütte taastamine Audru keskasulas (alevikus); 
Audru jõe avamine veeliikluseks keskasulast Pärnu laheni; 
Vallateede tolmuvabade katete alla viimine; 

Valla tänavavalgustusvõrgu üle viimine säästlikele ja tarkade lahendustele; 
Lokaalsete multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine. 

 
Halinga vald 
Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna rekonstrueerimine (küttesüsteemid, 

siseruumid, õueala); 
Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi välisfassaadi- ja soojustustööd; 

Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi ümbruse asfalteerimine ja puhkeala loomine 
(projekteerimine ja ehitus); 
Pärnu-Jaagupi ja Libatse vahelise jalg- ja jalgrattatee rajamine; 

Tänavavalgustuse uuendamine Pärnu-Jaagupis, Libatses ja Vahenurmes; 
Tiheasustusalade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise lõpuni 

viimine; 
Pärnu-Jaagupi spordikeskuse remonttööd; 
Pärnu-Jaagupi rahvamaja vundamendi ja saalipõranda renoveerimine 

Vallamaja välisfassaadi- ja soojustustööd ning küttesüsteemide muutmine; 
Muusika ja raamatukogu hoone välisfassaadi- ja soojustustööd, keldri 

renoveerimine ning katuse vahetus; 
ÜVK ja biopuhastite renoveerimine Libatses ja Vahenurmes; 

Vahenurme sotsiaalmaja rekonstrueerimine; 
Infoviitade paigaldamine turismiobjektide juurde; 
Lauluväljaku pargi renoveerimine; 

Jalg- ja jalgrattateede rajamine Vahenurme; 
Koolimuuseumi kütteprobleemide lahendamine; 

Ühiskondlikesse hoonetesse kaldteede ja käsiteede rajamine; 
Pärnu-Jaagupi staadioni laiendamine. 
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Häädemeeste vald 
Häädemeeste hooldekodu renoveerimine (võimalusel koos hooldushaigla osa 

ehitamisega); 
Haridusasutuste (Häädemeeste ja Kabli lasteaedade ning Häädemeeste 
keskkooli) hoonete rekonstrueerimine; 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 
Jaagupi sadama ehk valla „merevärava“ edasiarendamine – kaid lõbusõidu-, 

pääste- ja järelvalvelaevadele (päästeameti, veepolitsei ja 
keskkonnainspektsiooni alustele); 
Kergliiklusteede rajamine vana Pärnu-Riia mnt äärde, sh kõnniteed Häädemeeste 

aleviku piires; 
Treimani supelranna arendamine kompleksis rahvamajaga. 

 
Kihnu vald 
Suaru sadama ala arendamine; 

Hooldekodu rajamine vastavalt teostatavus-tasuvusanalüüsile; 
Sigatsuaru väikesadama arendamine; 

Vanarahvamaja vabaajaveetmise ala väljaarendamine; 
Väikeettevõtlust soodustava taristu ehitamine sadamas ja tehnokeskuses. 

 
Koonga vald 
Koonga põhikooli renoveerimine; 

Koonga lasteaed/raamatukogu/meditsiinipunkti elektrisüsteemi uuendamine; 
Lõpe klubi rekonstrueerimine; 

Koonga katlamaja renoveerimine; 
Lõpe katlamaja renoveerimine; 
Vallateede viimine mustkatte alla: 10 km. 

 
Paikuse vald 

Seljametsa lasteaia rekonstrueerimine; 
Noortekeskuse-aula rajamine; 
Paikuse vabaõhulava ehitamine; 

Kanalisatsioonivõrgustiku ehitamine ja ühendamine valla 
ühiskanalisatsioonivõrgustikuga Keraamika tn-l ja Silla tehnokülas; 

Kiviaja küla (teemapargi) II etapi väljaehitamine koos kallasrajaga; 
Paikuse päevakeskuse rekonstrueerimine ja peremaja ehitamine. 
 

Pärnu linn 
Raja tn-le uue lasteaia ehitamine; 

Loode-Pärnu tööstuspiirkonna II-IV etapi väljaehitamine; 
Rannastaadioni renoveerimine. 
Uue kesklinna silla projekteerimine ja ehitamine; 

Uue ujula ehitamine. 
 

Saarde vald 
Kilingi-Nõmme ühisvee- ja –kanalisatsioonisüsteemide ning sadeveesüsteemi 
rekonstrueerimine; 

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll rekonstrueerimine; 
Kilingi-Nõmme linna kergliiklustee ehitamine; 

Kilingi-Nõmme gümnaasiumi tehnoloogiamaja ehitamine – hoonekompleksi 
energiasäästlikum kasutuselevõtt; 
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Tänavavalgustuse rekonstrueerimine. 

 
Sauga vald 

Sauga aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekt; 
Endisest Taali koolimajast hooldekodu projekteerimine ja ehitus; 
Linnaümbruse piirkonna lasteaia ehituses osalemine; 

Jänesselja lasteaia renoveerimine; 
Linnaümbruse kergliiklusteede võrgustiku rajamisel osalemine; 

Sauga põhikooli (järkjärguline) renoveerimine. 
 
Sindi linn 

Lasteaia laiendamine (40 kohta ehk 1/5 lisandub septembris, 2014); 
Kergliiklusteede võrgustiku rajamine; 

Sindi hooldekodu rajamine; 
Sindi gümnaasiumi staadioni renoveerimine; 
Sindi seltsimaja renoveerimine; 

Sindi väliujula arendamine; 
Pärnu jõe kaldaala arendamine (Sindi paisust Sindi väliujulani); 

Linnatänavate tolmuvabade katete alla viimine; 
Laululava korrastamine; 

Energiasääst KOV-i hoonetes. 
 
Surju vald 

Vallateede ja sildade renoveerimine; 
Surju põhikooli staadioni renoveerimine, õuesõppeklassi ja õpperadade rajamine; 

Külakeskustes (Jaamaküla, Kalda, Rabaküla ja Metsaääre küla) ühisveevarustuse 
ja kanalisatsiooni uuendamine ning laiendamine; 
Jaamaküla saun-päevakeskuse renoveerimine; 

Noortekeskuse rajamine Surju keskasulas; 
Surju hooldekodu laiendamine; 

Vabaõhulava ehitamine; 
Kergliiklusteede ehitamine külakeskuste vahele 
Ristiküla külaküüni rajamine. 

 
Tahkuranna vald 

Uulu-Pärnu valgustatud kergliiklustee; 
Uulu tööstusala taristu; 
Uulu lasteaia laiendamine; 

Uulu põhikooli staadioni rekonstrueerimine; 
Kanalisatsioonitrasside ja puhastite rajamine Lottemaa ja Tõllapulga 

ümbrusesse; 
Reiu ranna rekonstrueerimine; 
Energiasääst KOV-i hoonetes (Uulu lasteaia, KSK ja vallamaja hoone); 

Uulu külaplatsi rajamine, sh vabaõhulava ehitamine; 
Uulu KSK väljaehitamata pindade kasutuselevõtt vaba aja tegevuste 

laiendamiseks; 
Ura jõe kergliiklussilla rekonstrueerimine: Pärnu/Lottemaa – Uulu otsem 
ühendustee; 

Jalakäijate tunneli ehitus Tahkuranna lasteaed-algkooli juurde; 
Külakeskuse Tahku Tare rekonstrueerimise lõpetamine: II korrus – sotsiaal- ja 

noortekeskuse ruumid, saunakeskus, õueala, tuletõrje veevõtukoht. 
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Tootsi vald 

Tootsi valla veejaama ja II astme pumpla ehitamine; 
Tootsi valla reoveepumpla ja biopuhasti ning tiikide renoveerimine; 

Tootsi valla ujula basseiniosa renoveerimine; 
Tootsi ja Tootsi raudteejaama vahelise kergliiklustee asfalteerimine: 1,8 km; 
Tootsi põhikooli 0-korruse renoveerimine; 

Tootsi turbamuuseumi rajamine ja arendamine. 
 

Tori vald 
Tori valla ühisveevärgiga alade fluoriidivaba joogiveega varustamine; 
Tori rahvamaja üldremont; 

Tori sotsiaalmaja remont ja aktiviseerimiskeskuse rajamine; 
Ühisveevärgi alade vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamine; 

Tori keskuse detailplaneering ja selle elluviimine; 
Tori valla kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine: Randivälja-Tori-Selja, 
Tori-Jõesuu. 

 
Tõstamaa vald 

Värati meretehnoala (sadam, ettevõtlusala) rajamine; 
Lääne-Pärnumaa esmatasandi tervisekeskuse arendamine; 

Tõstamaa hooldekodu renoveerimine; 
Multikeskuse (lasteaed, raamatukogu) kapitaalremont; 
Käsitöökeskuse rajamine; 

Lääne-Pärnumaa tervisespordikeskuse (spordiväljak, võimla, terviserajad) 
rajamine; 

Sorgu külastuskeskuse rajamine. 
 
Varbla vald 

Varbla rahvamaja elektrisüsteemide renoveerimine; 
Varbla põhikooli staadioni remont; 

Saulepi seltsimaja rekonstrueerimine; 
Paadrema külakeskuse remont; 
Matsi sadama hoonete rekonstrueerimine. 

 
Vändra alev 

Lasteaed Vändra Rukkilill maja soojustamine; 
Lasteaed Vändra Mürakaru maja küttesüsteemi rekonstrueerimine; 
Jalgpallikunstmuruväljaku rajamine. 

 
Vändra vald 

Suurejõe rahvamaja renoveerimine; 
Vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamine; 
Koolide staadionite uuendamine; 

Võidula mõisa rekonstrueerimine; 
Avalike hoonete õliküttelt alternatiivküttele üleminek. 
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8. Strateegia elluviimine, juhtimis- ja seiresüsteem 

 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ on maakonna arendustegevuse keskne 
alusdokument, kokkulepe Pärnumaa kohalike omavalitsuste, nende hallatavate 

asutuste ja riiklike investeeringute ning arenguliste taotluste elluviimiseks 
maakonnas. Strateegia on sisend Pärnumaa valdkondlike arengukavade, 

maakonnaplaneeringu ja maakondlike teemaplaneeringute, kohalike 
omavalitsuste ja riigi pikaajalise finantsstrateegia koostamisele ja tegevuste 
rahastamisele. Käesolev strateegiadokument annab suunised maakondlikele 

projektipõhistele initsiatiividele, mis hõlmab ka toetuste taotlemise Euroopa Liidu 
struktuurifondidest ja riiklikest toetusvahenditest. 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ täitmisel on keskne koht regionaalsel ja 
institutsionaalsel koostööl, mis põhineb osapoolte teadmistepõhisusel, initsiatiivil, 
oma tegevustest etteteatamisel ja võimalusel vastastikku võimendaval 

rahastusel. Maakonna strateegia elluviimiseks luuakse Pärnumaa arengufond, 
millesse teevad sissemaksed kõik kohaliku omavalitsuse üksused Pärnumaal ja 

asjast huvitatud, sõltumata asukohast. Strateegia „Pärnumaa 2030+“ elluviimine 
eeldab tugevat kodanikuühiskonda, kus kõigil eestimaalastel on võimalus 

panustada oma kodukoha, maakonna ja Eesti heaks.  

Strateegiadokumendi vastuvõtmist, seiret, uuendamist ja Pärnumaa arengufondi 
raha kasutamist juhib Pärnumaa Maakogu, mis on rahvaesindajate esinduskogu 

ja koosneb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmete volikogude esindajatest ja 
kohaliku omavalitsuste juhtidest. Vajadusel võib Pärnumaa Maakogu fondi 

vahendite kasutamise otsustusprotsessi kaasata oma ala asjatundjaid väljapoolt 
maakonda.  

Pärnumaa Maakogu delegeerib strateegia „Pärnumaa 2030+“ igapäevase 

täitmise Pärnumaa Omavalitsuste Liidule, kes peab selle tarvis vajalikke 
läbirääkimisi huvipooltega ning esitab vajadusel omapoolsed taotlused kavandatu 

elluviimise rahastamiseks. Pärnumaa strateegia elluviimises osaleb aktiivselt 
Pärnu Maavalitsus, kes koordineerib maakondlikke arenguid eelkõige riiklike 
organisatsioonidega ja seisab hea Pärnumaa konkurentsivõime ning 

tasakaalustatud arengu eest. 

Läbimurdesuundades kirjeldatud tegevuste elluviimine sõltub maakonnas 

tegutsevate organisatsioonide koostöötahtest ja –võimekusest ning 
välisvahendite kaasamise suutlikkusest. Tegusa koostööga on võimalik Pärnumaa 
organisatsioonide ja üksikisikute eesmärke seostada maakonna 

arengueesmärkidega laiemalt, regulaarsed sisulised arutelud võimaldavad leida 
uusi lahendusi, vajalikke tegevusi ja leppida kokku osapoolte tööjaotuses 

jõudmaks Pärnumaa arengu seisukohalt parimate tulemusteni. Toimiva 
koostöövõrgustiku jaoks on vaja karismaatilist ja osapoolte tunnustatud 
koordinaatorit, kes korraldab igapäevaselt sünergiat loovaid tegevusi: kutsub 

kokku nõupidamisi ja korraldab sisulisi arutelusid, motiveerib osapooli koostööle 
ja leidma lähtuvalt maakonna kui terviku arengust eesmärkides ühisosa, 

korraldab organisatsioonide, institutsioonide ja üksikisikute strateegiaga seotud 
tegevust.  

Strateegia elluviimine ise toimub sobivaimal tasandil: külas, piirkonnas, 

vallas/linnas või nende tasandite vahelises koostöös vajadusest lähtuvalt. 
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Läbimurdesuundade lõikes on koostöö eestvedajad vastavas valdkonnas 

tegutsevad järgmised organisatsioonid: 

1) teadmistepõhine majandus - Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus SA; 

2) turismi- ja puhkemajandus - Pärnumaa Turism SA; 

3) avalikud teenused ja kodanikuühiskond - Pärnumaa Omavalitsuste Liit 
MTÜ; 

4) tehniline taristu - Pärnu Maavalitsus. 

 

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ täitmist analüüsitakse kord aastas. Selle käigus 
antakse hinnang Pärnumaal toimunule, vajadusel kogutakse huvipooltelt 
ettepanekuid strateegiadokumendi ajakohastamiseks ja töötatakse välja 

vastavad iga-aastased tegevussuunised.  

Strateegia „Pärnumaa 2030+“ seire toimub kahel tasandil. Esiteks visiooni 

saavutamise seire, mis toimub iga nelja aasta järel eksperthinnangute alusel, 
mille käigus hinnatakse visioonis kirjeldatud seisundi ja tegelikkuse vastavust 
ehk Pärnumaal toimunud reaalseid muutusi.  

Teiseks on arendustegevusega saavutatud eesmärkide ja lähiaastate 
tegevuskava täitmise  iga-aastane seire, mille käigus analüüsitakse 

valdkondades saavutatud mõjusid vastavalt indikaatoritele, kusjuures 
tuginetakse statistilistele andmetele, neid iga-aastaselt uuendades. Seire käigus 

antakse hinnang ka läbimurdesuundade eestvedamise ja lähiaastate tegevuskava 
täitmise alasele tööle.  

Arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ seire tulemused tehakse kättesaadavaks 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse kodulehtedel.  
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kinnitatud MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu üldkoosoleku poolt 16.06.08, 
uus strateegia (2014-2020) - koostamisel. 
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Lisa 1. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ ja selle uue 
tegevuskava (2014-2020) koostamise protsessid 

 
Pärnumaa arengustrateegia 2030+ koostamisega seotud ettevalmistustööd 
algasid otseselt juba 2006. aastal, kui Pärnumaa tuleviku üle arutleti sihipäraselt 

(koos senise visiooni „Pärnumaa 2010“ ülevaatamisega) aprillis toimunud 
maakonna kohalike omavalitsuste arendusjuhtide seminaril Paatsalus. Sama 

aasta detsembris valmis Pärnu Maavalitsuse tellimusel Garri Raagmaa koostatud 
„Pärnumaa visioon 2020+“, millele andis hinnangu Eesti Tuleviku-uuringute 
Instituudi juhataja Erik Terk.  

Järgmise, 2007. aasta oktoobris toimus Pärnumaa visioonikonverents, millel 
osales ligikaudu 150 erinevate eluvaldkondade esindajat Pärnumaalt ja mujaltki. 

2008. aasta sügisel, pärast kolmepoolse lepingu sõlmimist, algas 
strateegiadokumendi otsene koostamine: moodustati juhtgrupp Pärnu 
Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindajatest ning Pärnumaa 

Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK) nõukogu liikmetest, kuhu kutsuti lisaks 
omavalitsusjuhte. 2009. aastal toimusid eraldi arutelud kohalike omavalitsuste, 

ettevõtete ja kodanikeühenduste esindajatega ning sama aasta suveks valmis 
arengustrateegia esimene tööversioon, mis saadeti erinevates töögruppides 

osalenud valdkondade esindajatele täiendamiseks.  

Strateegiadokument oli täiendamiseks kõigile kättesaadav Pärnu Maavalitsuse, 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 

veebilehel, samuti ilmusid artiklid maakonna ajalehes (aprillis, mais, septembris 
2009).  

Kuna arengustrateegias kirjeldatud arenguteni jõudmiseks on määrav roll riigis 
toimuval ja riigi rahastamisest sõltuvatel tegevustel, siis 2009. aasta sügisest 
kuni 2010. aasta kevadeni toimusid infovahetus ja mitmed kohtumised erinevate 

ministeeriumitega. Protsessi käigus otsustati pikendada arengustrateegia 
ajahorisonti 2020. aastalt 2030. aasta taha (ühe eeskujuna üleriigiline planeering 

Eesti 2030+), vastavalt sellele muutus töö pealkiri.  

Paralleelselt tegevuskava koostamisega viidi läbi valdkondlikud arutelud, kus 
osalesid vastavate valdkondade esindajad. Lisaks kohtuti 4. mail 2010 

naabermaakondade maavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajatega selgitamaks 
välja olulisemad maakondade piiriülesed tegevused.  

Saadud tagasiside põhjal valmis 2010. aasta septembris strateegiadokument 
koos tegevuskavaga. Strateegia koostamise protsessis toimunud arutelude ajad 
ja teemad on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 3. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ koostamisprotsessi 

olulisemad vahetähised 
 

Aeg Tegevus 

12.-13.04.2006 Pärnumaa tulevikuarengute arutelu maakonna kohalike 

omavalitsuste arendusjuhtide seminaril 

Detsember, 

2006 

„Pärnumaa visioon 2020+“ koostamine ja diskussioon 

meedias – ajalehtedes Pärnu Postimees ja Maaleht 
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30.10.2007 Pärnumaa visioonikonverents „Pärnumaa lainetavas 
maailmas: vee all või vee peal. Vaade 20 aastat ettepoole“ 
Pärnu teatris Endla 

18.09.2008 

 

Arutelu maakonna kohalike omavalitsuste arendusjuhtide 
seminaril 

10.12.2008 Juhtgrupi nõupidamine 

30.01.2009 Juhtgrupi nõupidamine 

03.03.2009 Juhtgrupi nõupidamine 

02.-03.04.2009 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengupäevad: arutelu 
omavalitsuste juhtidega 

07.04.2009 Ettevõtete grupi nõupidamine 

24.04.2009 Kodanikeühenduste grupi nõupidamine 

05.05.2009 Juhtgrupi nõupidamine 

05.05.2009 Ettevõtete grupi nõupidamine 

22.05.2009 Pärnumaa II maakogu Pärnus 

26.08.2009 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminar 

12.-13.11.2009 Arutelu maakonna kohalike omavalitsuste arendusjuhtide 
seminaril 

08.12.2009 Arutelu Siseministeeriumis 

21.01.2010 Arutelu Siseministeeriumis 

26.01.2010 Tegevuskava arutelu: maakond - linn 

01.02.2010 Tegevuskava arutelu: maakond - linn 

05.02.2010 Tegevuskava arutelu: maakond - linn 

08.02.2010 Arutelu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 

15.02.2010 Tegevuskava arutelu: maakond - linn 

05.04.2010 Tegevuskava arutelu haridusvaldkonnas 

08.04.2010 Tegevuskava arutelu kultuurivaldkonnas 

08.04.2010 Tegevuskava arutelu spordivaldkonnas 

09.04.2010 Tegevuskava arutelu sotsiaalvaldkonnas 

04.05.2010 Tegevuskava arutelu naabermaakondadega 

18.05.2010 Arutelu Kultuuriministeeriumis 

18.05.2010 Arutelu Sotsiaalministeeriumis 

20.05.2010 Arutelu Haridus- ja Teadusministeeriumis 

14.06.2010 Tegevuskava arutelu keskkonnavaldkonnas 

15.06.2010 Tegevuskava arutelu kultuurivaldkonnas 

29.06.2010 Tegevuskava arutelu sotsiaalvaldkonnas, sh koos 
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Sotsiaalministeeriumi esindajatega 

26.08.2010 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminar-laager 

29.10.2010 Arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ heakskiit: Pärnumaa III 
Maakogu Ares 

 
Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ seire ja tegevuskava uuendamise laiemaks 

stardipauguks oli Saulepal 2. mail 2013 läbiviidud seminar, millele eelnes 
kodutöö nelja läbimurdesuuna eestvedajate poolt. Läbimurdesuundade 
eestvedajad on oma valdkondades vedanud maakondlike valdkondade 

tegevuskavade uuendamist mis on hetkel osadel juhtudel lõppenud, osadel aga 
lõpetamisel. Seirele keskenduti põhjalikumalt 18. detsembril 2013 Pärnus 

toimunud Pärnumaa arengufoorumil. Tegevuskava jaoks esitasid maakonna 
kohalikud omavalitsused esialgseks sõelumiseks augustiks kokku 192 
projktiideed ja tegevust, sh 106 neist eeldasid omavahelist koostööd. Uuenenud 

tegevuskava esialgset versiooni tutvustati Pärnumaa V Maakogul 26. septembril 
2014 Kilingi-Nõmmes 

. Kohapeal oli võimalik nii suuliselt kui ka kirjalikult anda tagasisidet. Peale seda 
on kohalikel omavalitsustel (sh peale arutelusid volikogudes) olnud võimalus 
2014. aasta sügisel anda tagasidet kaks korda. Erinevalt eelnevast praktikast on 

seekord varasemast tugevamalt suheldud maakonna erinevate 
partnerluskogudega, kes samuti tegelevad hetkel oma arengustrateegiate 

uuendamisega. 
 
Tabel 4. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ tegevuskava uuendamise 

koostamisprotsessi olulisemad vahetähised 
 

Aeg Tegevus 

27.04.2011 Transpordifoorum „Pärnumaa kiirteed Euroopasse – kas 

tulevik kolkas või tuiksoonel?“ 

17.10.2011 Läbimurdesuuna „Teadmistepõhine tootmine“ täitmise seire 

arutelu Nurmeveski külalistemajas 

02.05.2013 Pärnumaa tulevikuarengute arutelu maakonna 

arengustrateegia teemajuhtide seminaril Saulepa puhkemajas 

02.12.2013 Targa töö päev: seminar Pärnumaa kutsehariduskeskuses 

11.12.2013 AJN nõupidamine Siseministeeriumis maakondade 
arengustrateegiate uuendamise teemal 

18.12.2013 Pärnu maakonna arengufoorum „Pärnumaa 2014-2020: 
rakett on valmis – kuhu ja kuidas lennata?“ Pärnus 

23.01.2014 Sotsiaalvaldkonna arengukavade infopäev Reiu 
puhkekeskuses 

19.02.2014 Uue Pärnu maakonna planeeringu koostamine: sotsiaalse 
taristu ja asustuse töörühma koosolek 

14.03.2014 Arengustrateegia tegevuskava uuendamise tutvustamine 
POL-i arengupäevadel Puurmanis 

18.03.2014 Arengustrateegia tegevuskava uuendamise tutvustamine 
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PLPK (Pärnu Lahe Partnerluskogu) seminaril Maria talus 

25.03.2014 AJN nõupidamine Siseministeeriumis maakondade 

arengustrateegiate uuendamise teemal 

07.05.2014 Arutelu maakonna planeerijate seminaril Saulepa puhkemajas 

22.05.2014 Läbimurdesuundade alane nõupidamine Kaisma Suurjärve 
ääres 

06.06.2014 Nelja läbimurdesuuna vedavate partnerite nõupidamine 

08.2014 POL-i küsitlus KOV-de investeerimisprioriteetide kohta 

21.08.2014 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminar Rakaris 

09.-10.2014 Pärnu linnapiirkonna strateegia ja tegevuskava koostamine 

26.09.2014 Arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ valminud tegevuskava 
tutvustamine: Pärnumaa V Maakogu Kilingi-Nõmmes 

10.-11.2014 Tegevuskava täpsustamine KOV-dega, partnerluskogudega ja 
läbimurdesuundade vedajatega ning teiste partneritega 

17.-18.11.2014 Pärnumaa KOV-de arendusjuhtide foorum (seminar) Klaara-
Manni puhkemajas 

22.12.2014 Maakonna arengustrateegia uuendatud tegevuskava 
allakirjutamine nelja läbimurdesuunda vedajate poolt: PEAK, 

SAPT, POL ja PMV. 
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Lisa 2. Pärnumaa arengueeldused. 
 

Rahvastikuareng 

 

Pärnumaa elanike arv oli 2014. aasta 1. jaanuaril Statistikaameti andmetel 

82 829 inimest (rahvastikuregistri järgi 86 397), neist 40 005 (rahvastikuregistri 
järgi 41 524) ehk veidi alla poole elas maakonnakeskuses Pärnus ning teine pool 

maakonna ülejäänud omavalitsusüksustes. Nelja aasta (01.01.2010 vs 
01.01.2014) jooksul on maakonna rahvaarv vähenenud 90 496-lt 86 397-ni ehk 
4,5%, sh Pärnu linnas 43 610-lt 41 523-ni ehk 4,8% rahvastikuregistri järgi, 

Statistikaameti järgi aga 86 590-lt 82 829-ni ehk 4,3%, sh Pärnu linnas 41 520-
lt 40 005-ni ehk 3,6%. Märkusena, kogu Eesti puhul kahanes rahvaarv 

1 333 290-lt 1 315 819-ni ehk 1,3%. 

Värskeimate rahvastikuregistri andmete (seisuga 01.01.2015) järgi oli 
Pärnumaal 85 539 elanikku, sh Pärnu linnas 41 254. Aasta jooksul langes 

maakonna elanike arv 1%, sh maakonnakeskuses 0,7%. Elanike arv kasvas Are, 
Audru, Sauga, Tori ja Tahkuranna vallas. Võrreldes teiste maakondadega oli 

Pärnumaa teisel kohal kahanemise tempo poolest (positiivses mõttes) peale 
Tartumaad 2014. aastal. Märkusena, võrreldavad Statistikaameti vastavad 

andmed avaldatakse 2015. mais. 

Suur-Pärnus, mis moodustub Pärnu linnast ja selle viis lähiomavalitsusüksusest, 
elab  statistikaameti järgi 60 164 ehk juba 73 (neli aastat tagasi 69) protsenti 

maakonna rahvastikust. Lisaks Pärnu linnastule on maakonnas suuremateks 
keskusteks veel Vändra, Kilingi-Nõmme ja Pärnu-Jaagupi, kuid koos 

ümbritsevate valdadega jääb nende piirkondade elanike arv üle kümne korra alla 
Suur-Pärnule. Huvipakkuv on märkida, et 2011. a rahvaloenduse järgi paistis 
rahva suurima paiksuse poolest üle Eesti silma Kihnu vald. Nimelt 73% Kihnu 

elanikest on sündinud saarel (vastandina paistis silma Vaivara vald Ida-Virumaal 
12%-ga). 
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Joonis 4. Pärnumaa elanike arv 1990–2014. Andmed: Statistikaamet. 
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Maakonna elanike arv on viimase 24 aasta (1990-2013) jooksul vähenenud 
enamvähem samal kiirusel kogu Eesti näitajaga (-16,2% Pärnumaal ja -15,9% 

Eestis), mis Eesti maakondade rahvastikuarengute kontekstis on siiski üks 
väiksemaid langusi: neljandal kohal peale Tartumaad (-6%), Harjumaad (-6,5%) 
ja Raplamaad (-11,7%). Selletõttu on Pärnumaa rahvastiku osatähtsus Eestis 

jäänud enamvähem stabiilseks: ca 6%.  

 

Pärnumaad iseloomustavad, nagu eespool juba mainitud, sotsiaalmajanduslike 
näitajate osas suured kontrastid maakonnasiseselt. Kolme rahvaloenduse (1989, 
2000, 2011) andmeid vaadates näeme, et rahvaarvu suhtelise muutuse poolest 

Eesti keskmise suhtes viimase paarikümne aasta jooksul jagunevad maakonna 
kohalikud omavalitsused alljärgnevalt. Siin on näiteks esindatud kõik viis 

erinevat varianti. Kasv iseloomustab linnalähivaldasid (Audru, Sauga, Paikuse ja 
Tahkuranna), aeglane kahanemine aga veidi kaugemaid valdasid nagu Surju ja 
Tori. Kiire kahanemine iseloomustab maakonna põhjaosa viit KOV-i (Vändra alev 

ja vald, Tootsi, Halinga, Are) ja Kihnut, palju kiirem kahanemine aga maakonna 
loodeosa (Tõstamaa, Varbla, Koonga) ja Häädemeestet. Väga palju kiirem 

kahanemine puudutab Saarde valda.  

Sama käib ka KOV-de rahvastiku keskmise vanuse kohta (2014.a andmetel), kus 

skaala ühes otsas (35-39 eluaastat) on Sauga ja Paikuse, teises otsas aga Tootsi 
rohkem kui 50 eluaastaga. Viimase rahvaloenduse andmetel juhivad kuni 14-
aastaste osatähtsuse poolest samuti kaks eespool mainitud linnalähedast valda, 

vähemalt 65-aastaste osatähtsuse poolest aga Varbla, Saarde ja Tootsi. 

Maakonna rahvastiku sooline struktuur on püsinud suhteliselt muutumatuna 

vähemalt viimased 20 aastat: mehi on ümmarguselt 46,8 ja naisi 53,2 protsenti. 
Üle 65-aastaste osatähtsus maakonna rahvastikus on oluliselt kasvanud, mida 
on toetanud nii viimaste aastate madal sündimus kui ka keskmise eluea tõus. 

Viimase rahvaloenduse andmete alusel on „pruudiprobleem“ teravam (aluseks 
meeste arv 100 naise kohta 20-34-aastaste seas) on Varbla ja Koonga vallas, 

vastupidises mõttes paistavad silma Pärnu ja Sindi linn ning Sauga ja Paikuse 
vald. 

Teistest rahvustest elanike osakaal on suurim linnalistes asulates (Pärnu, Sindi), 

kuid üheski maakonna omavalitsusüksuses ei ületa see 20 protsenti. Mitte-
eestlaste osakaal on alates 1990. aastatest sujuvalt vähenenud. 

Elanike arvu languse põhjustest on esikohal olnud negatiivne rändesaldo, seda 
eriti 2010. aastate esimesel poolel, mil rändesaldo oli tasakaalustunud. Positiivse 
trendina on iibe negatiivne mõju rahvaarvule viimasel kolmel-neljal aastal 

vähenenud. Kui perioodil 1995-2003 oli see aastas keskmiselt 400 inimest, siis 
2009. aastal jäi negatiivne iive alla 50 inimese, landes tasemeni -262 2013. 

aastal. Drastiliselt on langenud summaarne sündimuskordaja, mis 1970-1980. 
aastatel oli üle kahe, kuid alates 1990. aastate algusest on olnud vahemikus 1,4-
1,6. 2007. aastal tõusis summaarne sündimuskordaja taas üle 1,6. 

Registreeritud sündide arv kahanes 2014. aastal võrreldes 2013. aasta näitajaga 
3,6% ehk 30 võrra, Eestis olid vastavad näitajad -1% ehk 139 sündi vähem. 

Rändesaldo on 2000. aastatel olnud iga-aastaselt negatiivne, seda ennekõike 
rahvastiku väljarände tõttu Harjumaale ja välismaale. Ülejäänud maakondadega, 
erandiks vaid mõned aastad, on rändesaldo olnud enamasti positiivne. Rände 
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summaarne maht on tõusnud perioodi alguse tuhandelt sisse- ja väljarändajalt 

3-3,5 tuhande sisserändajani perioodil 2002-2009.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PÄRNU MAAKOND

Rändesaldo Siseränne -34 -294 -205 -96 -133 251 187 165 -24 -126 -486 -290 -239 -225

Rändesaldo Välisränne -59 -93 -54 -132 -125 -270 -306 -155 -198 -223 -321 -365 -457 -348
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Joonis 5. Pärnumaa rändesaldo 2000-2013. Andmed: Statistikaamet. 

 

Maakonna haridusvõrgustiku säilimist silmas pidades teeb muret vähene sündide 
arv (vahemikus 0-9 last) 2013. aastal Koongas, Kihnus ja Tootsis. Loomulik iive 

jäi sel aastal plusspoolele kõigest Sauga, aga ka Paikuse ja Are vallas. 
Miinusmärk oli absoluutnäitajate järgi suurim Pärnu linnas. 

Praeguse kümnendi lõpus väheneb sünnitusealiste naiste arv ehk suurem osa 

sünnitusealisi naisi on ise ilmavalgust näinud 1993. aastal alanud väikese 
sündivusega perioodil, mis toob kaasa ka sündivate laste arvu kahanemise ja 

elanikkonna olulise vananemise alguse.  

Statistikaameti ja Tartu Ülikooli poolt koostatud rahvastikuprognoosi järgi peaks 
Pärnumaa rahvastik vähenema rännet arvesse võttes aastate 2014-2040 jooksul 

18%. Positiivses mõttes on prognoos parem Tartumaa (+5%), Harjumaa (+2%) 
ja Raplamaa (-13%) kohta. Peale Raplamaa on ülejäänud naabrite osas 

prognoos negatiivsem: Läänemaa -23%, Viljandimaa -26% ja Järvamaa -31%. 
Tegemist on maakondadega, mille rändesaldo on seni olnud Pärnumaa jaoks 

positiivne – see on aidanud teatud määral kompenseerida suurt rändevoogu 
Harjumaa ja välismaa suunas.  

Maakonna siseselt tuleb märkida, et võttes arvesse esialgseid 

rahvastikuprognoosi arvutusi ilma rändeta on prognoos ainsana plussmärgiga 
kahe linnalähedase valla osas: Paikuse +3,74% ja Sauga +3,46%. Kõige 

negatiivsem prognoos on enamasti äärelisema asendiga valdade suhtes: Saarde 
-21,29%, Varbla -26,11% ja Tootsi -38,15%. Maakonna elanikkonna 
kahanemine aastaks 2040 ilma rännet arvesse võtmata ulatuks -8,63%-ni. 

Maakonnasisese rände puhul torkavad kahe viimase rahvaloenduse andmeid 
analüüsides valglinnastumisega seotud tendentsid: nt lahkus Pärnu linnast 

Sauga valda elama 1297 ja Paikuse valda 678 inimest. Vastupidised näitajad olid 
väiksemad: nt asus Paikuse vallast elama Pärnu linna 316 ja Tootsi vallast 88 
inimest. 
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Sotsiaalareng 

 

Maakonna elanike sissetulekud on 2000. aastatel kiiresti kasvanud: keskmine 
brutokuupalk peaaegu kahekordistus perioodil 2000-2008, siis tegi aga saabunud 

majanduskriis oma korrektiivid.  

 

Joonis 6. Elanike keskmine brutokuupalk 2000-2013. Andmed: 
Statistikaamet. 

Maakonna elanike keskmine brutopalk on sarnaselt kõigile Eesti maakondadele, 
välja arvatud Harjumaa, jäänud pidevalt Eesti keskmisest 15-20 (viimati 19) 

protsendi võrra madalamaks, kusjuures teatud perioodidel on see vahe isegi 
kasvanud. Viimaste andmete alusel (2014. aasta III kvartal) on Pärnumaa 
brutopalga suuruse (84% Eesti keskmisest) poolest Eestis kolmandal kohal 

Harju- ja Tartu- ning Hiiumaa järel. Tõsi, siinkohal tuleb märkida veel 
negatiivsemate näitajatega lühiajastatistikat – nt 2014. aasta II kvartalis oldi 

sama näitajaga 7. kohal. Tuleb märkida, et Pärnumaa on keskmise brutopalga 
kasvu poolest olnud ajavahemikul 2005-2013 viimaste seas Eestis koos 
Saaremaa, Järvamaa ja Jõgevamaaga: kasv oli vahemikus 1,65-1,74 korda. 

Keskmine netopalk oli Pärnumaal 2014. aastal 725 eurot ja vastav ootus 1184 
eurot (käärid 459 eurot), Eesti puhul olid need näitajad vastavalt 902 ja 1448 

eurot (käärid 546 eurot). 

 

Toimepiirkondade uuringu tulemused näitavad, et Pärnumaa moodustab laias 

laastus omaette toimepiirkonna, kus elab sama suurusjärk inimesi kui 
maakonnas: 82 858 elanikku. Toimepiirkonna elanike arvu järgi ollakse Eestis 

kolmandal kohal. Toimepiirkonna piir kattub enamvähem maakonna piiriga, 
hõlmates lisaks Hanila valla lõunaosa Läänemaal ja Käru valla lõunaosa 

Raplamaal. Samal ajal kuulub selle uuringu järgi vähese hõivatute arvuga 
Kanaküla kant (Saarde vald) Viljandimaa toimepiirkonna koosseisu. 
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Maakonnasisest tööalast pendelrännet uurides võib Pärnu linna toimepiirkonna 

(74 695 elanikku) kõrval aga eraldi välja tuua Vändra (4864 elanikku) ja Kilingi-
Nõmme (3056 elanikku) lokaalsed toimepiirkonnad (mis kumbki on keskuseks 

minimaalselt kolmele kandile). Kokku on Pärnumaal 67 kanti – selle näitajaga 
ollakse kolmandal kohal peale Harjumaad ja Ida-Virumaad. Pärnu 
linnalähivööndisse kuulub 22 kanti, üllatavalt vähe kante (13) kuulub 

siirdevööndisse. Sarnaselt Viljandimaaga ja Võrumaaga on Pärnu linna puhul 
tegemist tugeva maakonnakeskusega eespool toodud näitajate järgi. 

Riigisisese töörände puhul on pärnumaalaste jaoks atraktiivseim Harjumaa (4% 
hõivatutest). Näiteks Pärnust käis viimase rahvaloenduse andmete järgi Tallinnas 
tööl 603 inimest. Väljaspool maakonna piire käis Pärnusse tööle Tallinnast 147, 

Tartust 51, Vigala vallast 18, Viljandist 18 ja Hanila vallast 15 inimest. 

Elanike jõukuse piirkondlikud erisused ei ole väga suured. Sotsiaalmaksu alusel 

on kõrgeimad sissetulekud Pärnu lähivaldades ning Pärnu linnas endas, 
madalaimad äärealade väiksemates valdades. Sotsiaalmaksu suuruse tase 
madalaima tasemega vallas (Koonga) moodustas 78 protsenti kõrgeima 

tasemega valla (Paikuse) tasemest 2009. aastal, aga 2013. aastal oli vahe veidi 
kahanenud: Are valla tase moodustas Paikuse tasemest 83%. Suuremates 

piirkondlikes keskustes nagu Halinga ja Vändra on sotsiaalmaksu summa umbes 
samal tasemel Suur-Pärnuga, kuid sarnaselt 2009. aastale jääb ka 2013. aastal 

maakonna lõunaosa sellest umbes 20 protsendi võrra maha. 

 

 
Joonis 7. Tööandjate poolt deklareeritud sotsiaalmaksu keskmine suurus 
maksumaksja kohta töötaja elukoha alusel kohalike omavalitsuste lõikes 

2013, eurodes. Andmed: Maksu- ja Tolliamet. 
 

Teatud määral on eeltooduga seotud kohalike omavalitsuste sõltumatuse tase, 
kus see on määratletud töökohtade valikuga. Pärnu linn ja Kihnu vald kuuluvad 

ainsana sõltumatute kohalike omavalitsuste hulka, kus alla 30% Eestis 
hõivatutest käivad elukohast erinevas omavalitsusüksuses tööl. Eestis kuuluvad 
siia lisaks Pärnule ja Kihnule mõned linnad - Tallinn, Tartu, Narva, Kuressaare ja 

Valga ning üksikud vallad – Ruhnu, Imavere, Värska ja Piirissaare. Pärnu 
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linnapiirkonna vallad ning Surju, Are, Tootsi ja Vändra vald kuuluvad sõltuvate 

omavalitsusüksuste gruppi (kokku 9 KOV-i tänapäeval), kus alla 50% Eestis 
hõivatutest käivad elukohast erinevas omavalitsusüksuses tööl. Nende kahe 

grupi vahele jäävad poolsõltuvad vallad, kus 30-49% Eestis hõivatutest käivad 
elukohast erinevas omavalitsusüksuses tööl. Sellesse gruppi kuuluvad maakonna 
loode- (Tõstamaa, Varbla, Koonga, Halinga vald) ja lõunaosa (Häädemeeste, 

Saarde vald) omavalitsusüksused ning Tori vald. 

Välisriigis töökohta omavate hõivatute osakaal on kõrgeim (10-12,5% 

omavalitsusüksuses hõivatutest) maakonna lõunaosas (Häädemeeste, Saarde 
vald) ja Sauga vallas ning madalaim Varbla vallas. 

Vanusegrupi 15-74-aastased tööhõive määra poolest kuulub Pärnumaa nö teise 

ešeloni (60-64%) koos viie maakonnaga, neli neist ümber Harjumaa ja 
Tartumaa.  

Võrreldes tööpuudust Eesti keskmisega, oli kasv majandussurutise ajal 
maakonnas olnud kiirem, samas ka langus alates tippajast (2010. aasta märtsis 
oli maakonna keskmine ametliku töötuse tase 15,6%, Eestis keskmiselt 14,6%) 

ka kiirem (2014. aasta oktoobris oli Pärnumaa keskmine 10,1% , Eesti keskmine 
10,6%). Andmed juunist, 2014 näitavad, et Pärnumaal oli 1580, Eestis 27 677 

registreeritud töötut: töötuse tase vastavalt 7,8% ja 8,6%. 
 

 
Joonis 8. Töötuse määr 1997-2013. Andmed: Statistikaamet. 

 

Eelnev (keskmisest kiirem töökohtade arvu kahanemine kuid ka taastumine) 
viitab vajadusele tegeleda väga tõsiselt Pärnumaa majanduse ümberstruk-
tureerimisega ja hooajalisuse vähendamisega ning kohandamisega uutele 

oludele. 

Elanikkonna toimetulekuraskuste ulatus on - suhteliste toimetulekutoetuste 

kulude alusel elaniku kohta - järginud maakonnas sarnast trendi ülejäänud 
Eestiga. Majandussurutise ajal on Pärnumaa keskmine  kasvanud oluliselt 

kiiremini ja selle tase on ületanud Eesti keskmist alates 2007. aastast. 
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Joonis 9. Toimetulekutoetuste maht elaniku kohta 1997-2013. Andmed: 

Statistikaamet. 

  

Üks ohumärke maakonna sotsiaalvaldkonda iseloomustavate näitajate hulgas on 
suhtelise vaesuse määra keskmisest kiirem kasv Pärnumaal. Aastal 2004 oli see 
näitaja (protsent näitab isikute osakaalu, kelle ekvivalentnetosissetulek oli 

suhtelise vaesuse piirist madalam) Eestis keskmiselt 18,3 protsenti, Pärnumaal 
18,7 protsenti, aastal 2008 aga vastavalt 19,7 ja 24,0 protsenti, 2011 aga 

vastavalt 17,6% ja 18,7%. 

Sotsiaalteenuseid osutavate asutuste võrk on mitmekesiseim Pärnu linnas. 
Lisaks sotsiaalnõustamise keskustele asumites ja päevakeskustele on linnas veel 

kodutute varjupaigad, supiköögid, ohvri- ja pereabikeskused, lasteküla, 
rehabilitatsioonikeskus ja töötute aktiviseerimiskeskus. Hoolekandetöösse on 

kaasatud mitmed usuorganisatsioonid. Eraldi sotsiaal- ja/või päevakeskused on 
veel Häädemeeste, Saarde, Koonga, Paikuse, Halinga ja Vändra valdades, 
Vändra alevis ning Sindi linnas. Hooldekodusid on maakonnas kolmteist.  

Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu alusel on päevakeskuste teenuse 
kättesaadavus ebapiisav seitsmes maakonna kandis ehk paikkonnas 45st, seal 

hulgas Tõstamaal, Ares, Toris, Koongas ja Kihnus. 

Kant ehk paikkond on sotsiaalse ja kultuurilise asustuse algkooslus, millel on 
ühine meie-tunne ja mis moodustub enamasti mitmest asulast. 

SA Pärnu Haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne-, Saare– ja Hiiumaa elanikke 
teenindav keskhaigla, mis osutab ööpäevaringset ambulatoorset ja 

statsionaarset eriarstiabi. Lisaks teenindab haigla Pärnut külastavaid sise- ja 
välisturiste, kelle arv suveperioodil ületab 300 000. Pärnu haigla on Pärnumaa 
suurim tööandja, haiglas töötab üle 1300 inimese. Arstlikke erialasid on haiglas 

üle 30 ja ambulatoorseid visiite tehakse aastas ligi 190 000. Haiglas on 419 
litsentseeritud profiilset voodit, aastas ravitakse Pärnu haiglas kuni 16 000 

haiget. Haiglal on 2006. aastal valminud peahoone. Lõpule on viidud kahe 
terviselinnaku rajamine, kus aktiivravi on koondatud Ristiku tn piirkonda ning 
hooldus- ja õendusteenused Ravi tn 2 kinnistule. 
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Maakonnas on 52 perearstinimistut, neist 28 Pärnu linnas. Lisaks mitmele Pärnu 

nimistule oli piirnormatiivi ületavaid nimistuid Audrus, Sindis, Paikusel, Surjus ja 
Tõstamaal. 

Kiirabijaamad on Pärnus, Kilingi-Nõmmes, Pärnu-Jaagupis ja Vändras. 
Hooldushaiglatena tegutsevad SA Pärnu Haigla hooldusravi osakond Pärnus, 
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu SA ja 

Vändra Tervisekeskus SA. 

Arstiabi kättesaadavus on hea ning viimastel aastatel üldiselt paranenud. 

Perearsti täiendav vajadus on maakonna lääneosas ehk Varbla-Paadremaa 
piirkonnas ja Kihnu saarel. 

Murettekitavaks oli varasem trend, et Pärnumaa elanike tervislik seisund elanike 

enesehinnangute alusel oli viimastel aastatel veidi kahanenud: 50 protsenti  
maakonna elanikest hindas 2009. aastal (51% 2004. aastal) enda tervist heaks 

või väga heaks: 2013. aastaks oli trend muutunud positiivseks, sest vastavad 
näitajad olid Pärnumaal 58% ja Eestis 55%. Eesti keskmine näitaja selles vallas 
on praegu 54 protsenti (2004. aastal 50%). Eeltooduga haakub fakt, et, tervelt 

46 protsendil üle 16-aastastest elanikest on põdenud või põeb mõnd pikaajalist 
haigust (Eestis 40%). Positiivsena märgime, et 2013. aastal olid vastavad 

näitajad 44% Pärnumaal ja 40% Eestis.  

Uuringute ja statistika põhjal on Eesti ja Pärnumaa inimeste tervislik seisund 

võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega elanikega nõrk. Seda näitavad madal 
keskmine eluiga, haigestumiste ja haiguspäevade arvukus, ajateenistusse 
astuvate noormeeste vilets füüsiline seisund ja muud tervisenäitajad. Lihtsam ja 

parim vahend sellise olukorra parandamiseks on liikumisharrastus ja sportlik 
tegevus. 

 

Seisuga 2015. aasta algus tegutseb Eesti spordiregistri andmetel Pärnumaal 182 
spordiklubi, -seltsi ja –kooli ühtekokku ligi 7500 harrastajaga. Neist kolmandik 
on naised ning 2/3 kuni 19-aastased noored. 122 spordiorganisatsiooni asub 

Pärnu linnas ja ülejäänud maapiirkonnas. Kuigi Pärnumaal on arvukalt tugevaid 
ja hästi ülesehitatud klubisid, on märkimisväärselt ka madala jätkusuutlikkusega 

organisatsioone, millest paljud on vaid mõne liikmega klubid ega sisuliselt 
tegutse. Probleemi saab üldistada väheste (spordi)juhtimisalaste teadmistega, 
seejuures on üheks akuutsemaks finantsjuhtimise alase hariduse puudumine. 

Maakonnas tegutseb 18 munitsipaal- ja eraspordikooli ning neist vaid üks – 
Jalgpallikool Vändra Vaprus – on registreeritud ja tegutseb maapiirkonnas. 
Spordikoolides arendatavateks aladeks on iluvõimlemine, tantsusport, tennis, 

jalgpall, ratsasport, korvpall, purjesport, sõudmine, judo, võimlemine, 
aerutamine, jalgrattasport jt alad. 

Registreeritud ja tegutsevaid spordiliite on kaks: Pärnumaa Spordiliit ja Pärnu 

Spordiliit. Lisaks panustab spordielu edendamisse kaheksa spordiühendust, 
sealhulgas koolispordiga tegelevad Pärnu Koolispordi Liit ja Pärnu Maakoolide 
spordiliit. 

Kohalike omavalitsuste andmetel on Pärnumaal 206 spordirajatist, millest 41 
asuvad Pärnu linnas. Euroopa Liidu kaasrahastamisel on spordiobjektide kvaliteet 
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ja tehniline varustatus märkimisväärselt paranenud ning seetõttu hindavad ka 

omavalitsused valdkonna olukorda pigem heaks. Üha enam hinnatakse osaleja 
jaoks tasuta kasutamiseks mõeldud ning soodsalt hallatavaid terviseradasid, 

mida SA Eesti Terviserajad toetajate kaasalöömisel on Pärnumaale rajatud kuus. 

Heaks võib pidada Pärnumaal harrastatavate alade kindlustatust 
spordibaasidega. Enamikul  koolidel on võimla ja staadion. Ära on kasutatud 

looduslikud tingimused, on baasid sõudmise, purjetamise, suusatamise 
harrastamiseks. 

Näiteks Jõulumäe tervisespordikeskus pakub võimalusi väga erinevate 
spordialade harrastamiseks (suusarajad, matkarajad, rulluisurajad), pideva 

arendustegevuse tulemusena on Jõulumäele loodud tingimused rahvusvaheliste 
võistluste läbiviimiseks (Skandinaavia karikavõistlused murdmaasuusatamises). 

Pärnumaale on puhkepiirkonnale omaselt viimastel aastatel rajatud 

golfiväljakuid, ratsaspordibaase, matkaradu. Aktiivse tegevuse poolest võib eriti 
esile tõsta Soomaa Rahvusparki, kus rabadesse, soodesse ja lamminiitudele on 
ehitatud arvukalt matkaradu, pakutakse kanuumatku, seiklusradu. 

Viimaste aastate üheks suurimaks investeeringuks on moto- ja autospordi 
arendamise keskusena Audru vallas asuv renoveeritud ringrada auto24ring. 

Vaatamata looduslikule rikkusele, on merd ja randa aktiivseks tegevuseks siiani 
kasutatud suhteliselt tagasihoidlikult. Tänu tihedale jõestikule saavad külastajad, 

kohalikud elanikud ja turistid sõita kanuu ja paadiga, kalastada ning ujuda. 
Võimalusi oma harrastusega tegelemiseks on ratsutamishuvilistel. Eriti pikkade 

traditsioonidega on Tori hobusekasvatus, kuid ratsatalle asub maakonna teisteski 
paikades. Pärnumaal saab ka jahti pidada ning jalgrattaid laenutada. Võimalik on 
vibu lasta, tennist mängida, kasutada ronimisseina ja muud. Populaarsust on 

kogunud golfirajad Audru lähedal, ent väljaarendamisel on golfirajad Tahkuranna 
vallas. 

Pärnumaa spordi tugevust näitavad selle väga pikaajalised traditsioonid ning see, 

et igas kohalikus omavalitsusüksuses on eestvedajaid-aktiviste, kes hoiavad elus 
aastaid kestnud võistlussarju või panevad aluse hoopis uutele. 

Peamised nõrkused on kvalifitseeritud treenerite puudus ning nende vähene 

motiveeritus tulenevalt madalast palgast. Kuid seegi, et mõnegi alaga tegelemise 
välistab ala harrastamiseks vajaliku kaasaegse spordibaasi puudumine, 
spordihoonete ja -rajatiste vähesus ja nende vananenud seisukord, elanike 

passiivsus, aja ja rahaliste ressursside vähesus. 

Kuigi nii Pärnu linnas kui ka ülejäänud maakonnas on viimastel aastatel rajatud 
mitmeid spordirajatisi (Pärnu spordihall, Audru ja Paikuse staadionid) või neid 

rekonstrueeritud (Kilingi-Nõmme ja Vändra staadionid), siis mõnigi kaasajastatud 
spordibaas on veel vajaka. Eelkõige esinduslik keskstaadion – Pärnu 

Rannastaadion ja sõudebaas. See omakorda ei võimalda korraldada suurt 
publikuhuvi äratavaid suurvõistlusi, mis oleksid meie sportlastele võimete 
näitamise kohaks ja võimaldaksid kaasata sport enam sponsoreid. 
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Sotsiaalse infrastruktuuri (SI) teemaplaneeringu alusel vajatakse spordisaali veel 

Pärnumaa 12 kandis. 

 

Maakonnas on 47 koolieelset lasteasutust ja 47 üldhariduskooli; 10 lasteaed-
algkooli, 25 põhikooli ja 12 gümnaasiumi.   

 

 
Joonis 10. Pärnumaa üldhariduskoolide õpilaste arv (sealhulgas 

prognoos) 1998-2015. Andmed: Pärnu Maavalitsus. 

 

Maakonna üldhariduskoolide arv näitab langustrendi, seda eriti viimases 
kooliastmes. Maakonnas on kuus alla 20 õpilasega kooli: Aruvälja,  Lavassaare, 
Seljametsa, Suigu, Tali ja Vahenurme.   

Gümnaasiumiharidust antakse lisaks Pärnule veel kuues keskuses: 
Häädemeestel, Kilingi-Nõmmel, Pärnu-Jaagupis (kujundatakse järk-järgult 

põhikooliks), Sindis, Tõstamaal ja Vändras. Õpilaste arvu silmas pidades on 
maapiirkonna gümnaasiumidest jätkusuutlikud vaid Kilingi-Nõmme ja Vändra. 
Mittestatsionaarset õpet pakub kolm omavalitsust: Pärnus  täiskasvanute 

gümnaasium, Saugas Sauga Põhikool ning Sindis Sindi gümnaasium. 
Mittestatsionaarses õppes osalevate õpilaste arvust lähtuvalt on otstarbekas 

koondada täiskasvanuõpe Pärnu linna. Maakonnas on üks riigikool, kus õpitakse 
lihtsustatud (abiõppe) ja toimetulekuõppe riikliku õppekava alusel. Kaelase 
Koolis on viimastel aastatel õpilaste arv oluliselt vähenenud ning kaalumisel on 

kooli sulgemine. Õpilastel on võimalik jätkata õpinguid Pärnu Toimetulekukoolis 
ning kodukoha koolides.  

Maakonnas töötab 43 huvikooli, nendest 19 on erakoolid ning 24 
munitsipaalkoolid. Valdav osa huvikoole on koondunud Pärnu linna. Õpilaste 
huvitegevust korraldatakse ka üldhariduskoolide  ning noortekeskuste juures. 

Probleemiks on poistele suunatud huviringide vähesus, seda eriti tehnoloogia 
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valdkonnas. Maakonna noorsootöö arengukava kohaselt tuleks arendada 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ning üldhariduskoolide koostööd. 

Noortekeskused on  kaheteistkümnes kohalikus omavalitsuses: Pärnus, 

Häädemeestel, Halingas, Audrus, Saugas, Paikusel, Saardes, Sindis, Ares, 
Tahkurannas, Tõstamaal ja Vändras. Varbla rahvamajas on noortetuba. Pärnus 
tegutsevad Pärnumaa Rajaleidja Keskus ja Pärnu Õppenõustamiskeskus, kus 

maakonna õpilastel on võimalik saada õppe- ning karjäärinõustamist. 2014. 
aastal valminud Pärnumaa noorsootöö arengukava näeb peamiste arendamist 

vajavate valdkondadena noorte osaluse suurendamist ja nende kaasamist 
otsustusprotsessidesse, samuti vabatahtliku töö ning noorte ettevõtlikkuse 
edendamist. 

Kutseharidussüsteemis jätkab viimastel aastatel  30 protsenti maakonna koolide 
õpilastest, maapiirkonnast ca 40 ja Pärnu linnast 21 protsenti. 

Kutseharidussüsteemis jätkavate põhikoolilõpetajate arv on püsinud võrdlemisi 
stabiilne. Pärnumaal on kolm tasemeõpet andvat kutseõppeasutust: Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus ja  Pärnu Saksa tehnoloogiakool Pärnu linnas ning 

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekool Paikusel. Seoses Eesti 
Mereakadeemia reorganiseerimisega on suletud Pärnumaa Merenduskeskus 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on ainus põhikoolijärgset kutseõpet andev 
õppeasutus maakonnas. Koolil on  kujunenud tugevad koostöökogemused 

erasektoriga. Pärnumaa Kutsehariduskeskus on loodud Tihemetsa, Pärnu ja Sindi 
kutseõppeasutuste baasil. Õppetöö toimub Pärnus ja Tihemetsas. Viimasel 
kümnendil on rajatud modernsed õppekompleksid Pärnus, mis on loonud 

tingimused kaasaegsete kutseoskustega rahvusvahelisel tööturul 
konkurentsivõimeliste töötajate koolitamiseks. Kooli õppuritest moodustavad 

valdava osa Pärnumaa noored. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute 
koolituse osakond on riigi suuremaid täiskasvanute tööalase koolituse pakkujaid. 

Pärnu Saksa tehnoloogiakool on Saksamaa Liitvabariigi sihtasutuse Bildung und 

Handwerk koolitusasutuse, Königs-Wusterhauseni tehnoloogia- ja 
kutsehariduskeskuse poolt Pärnusse rajatud erakutseõppeasutus, mille 

eesmärgiks on anda kaasaegset  tasemeharidust. Saksamaal asuvate omanike 
esindajaks on Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ. Koolis õpetatavad erialad on 
infotehnoloogia, elekter ja elektroonika, kinnisvara, raamatupidamine, 

personalitöö.  

Maakonnas on kaks kõrgharidust andvat asutust: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 

(TÜPK) ja Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekool Paikusel, kus lisaks 
kutseharidusele on võimalik omandada ka rakenduslikku kõrgharidust.  Positiivse 
märgina on SA Pärnu Haigla alustanud koostöös Tallinna õppeasutustega 

õendusõpet.  

TÜPK on Tartu ülikooli koosseisu kuuluv akadeemiline õppe-, teadus- ja 

arendusasutus. Pärnu kolledži eesmärk on anda üliõpilastele rahvusvaheliselt 
tunnustatud rakenduskõrgharidust ja kraadiõpet. Kolledžis oli võimalik 
omandada kõrgharidust viiel ja magistriharidust ühel erialal: ärijuhtimine, 

turismi- ja hotelliettevõtlus, sotsiaaltöö korraldus, majandusteadus, 
veeökosüsteemide majandamine, turismigeograafia (magistriõpe), Wellness & 

SPA Service Design & Management (rahvusvaheline ingliskeelne magistriõpe). 
Tänaseks on suletud veeökosüsteemide majandamise ja turismigeograafia 
(magistriõpe) erialad, samal ajal on edukalt käivitunud viimatinimetatud 

rahvusvaheline ingliskeelne õppesuund. 
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Võrreldes Eesti keskmisega, iseloomustab maakonda elanikkonna madalam 

haridustase. Kuigi kõrgharidusega isikute osakaal on võrreldes aastatega 1997-
2008 maakonnas tõusnud 10,2 protsendilt 14,3 protsendile, on vahe Eesti 

keskmisega (19,9%) isegi kasvanud. Tagasihoidlik on ka elanike 
enesetäiendamise aktiivsus, kus jääme Eesti keskmisele alla umbes kaks korda. 
 

Väärtuste ja kultuuri seoste juures tuleb märkida, et vastavalt 2011.a 
rahvaloenduse andmetele on Pärnu maakond eestlaste arvult (73 tuh elanikku) 

kolmandal kohal peale Harjumaad (344 tuh) ja Tartumaad (128 tuh) Lääne-
Virumaa (51 tuh) ja Viljandimaa (45 tuh) ees. See tähendab väga olulist rolli 
eesti keele ja kultuuri säilitamisel.  

 
Pärnumaa on hea mainega jätkusuutlik piirkond kultuuriliseks 

eneseteostamiseks, töötamiseks ja vaba aja väärtuslikuks veetmiseks. 
Pärnumaal on tagatud ainulaadsete kultuurinähtuste ja traditsioonide püsimine 
ning areng. 

 
Pärnumaal on välja kujunenud kultuuriasutuste võrk: 34 kohalike omavalitsuste  

hallatavat rahva-ja kultuurimaja, külakeskused, linnaosade keskused, 
raamatukogud. Kokku tegutseb üle 100 elujõulise kultuuriseltsi ja ühenduse. 

Arvukad noorte ja täiskasvanute kollektiivid tagavad laulu- ja 
tantsupeotraditsiooni säilimise. Laulu- ja tantsupeo registris on kokku 211 
kollektiivi, neist 136 kollektiivi valdadest ja 75 Pärnu linnast. Rahvakultuuri 

valdkondliku andmekogu järgi on maakonnas üle 120 otseselt kultuuriga 
tegeleva juriidilise isiku. 

Pärnus töötavad kaks professionaalset  kultuurikollektiivi: teater Endla ja Pärnu 
Linnaorkester.  

Maakonda iseloomustavad pikaajaliste traditsioonidega kultuurisündmused (küla- 

ja kihelkonnapäevad, muusika- ja folkloorifestivalid, laulu- ja tantsupeod, 
maakondlikud konkursid). Pärnus toimuvad eriilmelised muusikafestivalid on 

viimastel aastatel laienenud ka maakonna kirikutesse ja kontserdisaalidesse, 
Pärnu teater on suvehooajal andnud etendusi Kurgjal ja Paikuse-Reiu 
vabaõhulaval. Suurem osa maakonnas toimuvaid üritusi nagu külapäevad, 

laadad ja laulupeod on kohaliku iseloomuga, kuid pakuvad oma autentsusega 
kahtlemata huvi ka kaugemalt külalistele. Tõstamaa vald ja mõis koguvad juba 

mitmendat aastat kuulsust viljaka suveteatri paigana. Vastavatud Lottemaa 
teemapark ja Apollo kino on toonud Pärnumaa kultuuripilti uued tegijad ja uue 
kvaliteedi. Turiste ja külastajaid meelitab maakonna rikkalik ajaloopärand, 

sealhulgas ka Pulli, vanim teadaolev inimasustus Eestis, kuid ka Pärnu - Eesti 
Vabariigi sünnilinn. 

Pärnumaal võib leida märke eestlaste muistsest vabadusvõitlusest (Soontagana 
maalinn), külastada mõisasüdamete ümber kujunenud külakeskusi ja jälgida  
arhitektuurimälestiste toel Pärnu linnalist arengut.  

Kirikute mitmekesisus ulatub keskaegsetest kirikutest (Pärnu-Jaagupis) ja 18. 
sajandi barokkkirikutest ning 19. sajandil ehitatud apostliku õigeusu kirikutest 

kaasaegsete usuhooneteni (Agape keskus Pärnus).  

Etnograafiliselt ainulaadsel folktraditsioonidega Kihnu saarel on säilinud muistne 
elustiil, rahvarõivad ja pärimused. Kihnu pärimuskultuur kuulub UNESCO suulise 

ja vaimse pärandi maailmanimekirja. Kihnu folkloori, käsitöö ja kombestiku 
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kaitseks on loodud sihtasutused Kihnu Kultuuriruum ja Kihnu Kultuuri Instituut. 

UNESCO-ga seonduvalt tuleb märkida ideed esitada Pärnu kuurordiruum 
UNESCO maailmapärandi nimekirja, Eestist  kuuluvad sinna hetkel Tallinna 

vanalinn ja Struve kaarega seotud mälestised. 

Maakonnas tegutses 2009. aastal statistikaameti andmetel  12 suuremat ja 
väiksemat muuseumi, 13 muuseumi aga 2013. aastal. Neist tuntuimad on 

(2012. aastal uues asukohas avatud) Pärnu muuseum, Pärnu Uue Kunsti 
muuseum ja C. R. Jakobsoni talumuuseum Kurgjal. Väikemuuseume ühendab 

Pärnumaa väikemuuseumide seltsing.  

Veel loetletakse maakonna kultuurielu oluliste tugevustena järgmist: 
kodanikualgatusel põhinev aktiivne kultuurikorralduslik tegevus (Pärnumaa 

rahvakultuuri keskseltsi tegevus, külaliikumine, festivale ja kultuurisündmusi 
korraldavad ühendused); erinevate sektorite (riiklik-, munitsipaal- ja kolmas 

sektor) ning kultuuriseltside ja –ühenduste aktiivne koostöö; 
kultuurikorralduslikult tugev ning mitmekesiseid võimalusi pakkuv 
maakonnakeskus (Pärnu linn); professionaalsed loovisikud ja pedagoogid; 

muusikakoolid, kunstikool ning laste- ja noorte huvikoolid ning nende hea tase; 
töökohad professionaalsetele loovisikutele; kunstigaleriid ja luuleklubid; 

suurepärased kontserdipaigad (Pärnu kontserdimaja, Pärnu raekoja saal, mitmed 
kirikud, nt Tori, Tahkuranna); kaasaegne raamatukogude võrgustik ja 

keskraamatukogu uus hoone.  
 
Kultuurisündmuste korraldajatele on tõhusaks toeks "Teater maal" programm ja 

Eesti Kultuurkapitali maakondlik ekspertgrupp, mis toovad maakonda ca 130 
tuhat lisaeurot. Maakonnas on arvukalt professionaalsed ja kõrge 

missioonitundega kultuurisündmuste korraldajaid. Toimivad loomemajanduse 
tugiüksus ja mitmed koolitused. 

Kultuurivaldkonna olulisemate probleemide ja nõrkuste hulgas loetletakse 

valdkonna arengukavas spetsialistide (kultuuritöötajad, huvikoolide pedagoogid, 
projektijuhid jt) vananemist, noorte vähest huvi kultuuritegevuse vastu; 

missioonitundega ja motiveeritud kultuurijuhtide vähesust; väheseid oskusi 
majandustegevuseks; mainekujunduse alatähtsustamist ja oskamatust 
korraldada sellealast tegevust; kultuurikorralduse (täiend-)koolituse 

süsteemitust ja koolitusrahade nappust; materiaalse baasi aeglast arengut; 
kultuuritarbimise sotsiaalset kihistumist; kinode väikest arvu ja nende ebaühtlast 

territoriaalset paiknemist ning pakutava filmiprogrammi üheülbalisust; 
ainulaadsete kultuuritraditsioonide hoidmiseks ja kaitseks vajamineva 
püsiasustuse hääbumist, selliste piirkondade püsielanike raskusi töö leidmisel 

ning toimetulekus. 

 

Professionaalsete kultuurisündmuste korraldajad on jagunenud maakonnas 
hajusalt – liialt on koondutud Pärnu linna või selle ümbrusesse. See omakorda 
võimendab maakonnasisene transpordi probleemi – valdade inimesed ei saa 

enam pärast etendusi kontserte koju ja vastupidi. 
 

KOV-id on kultuurielu mitmes vallas avalikust sektorist kolmandasse sektorisse 
viinud, projektipõhine rahastus aga ei pruugi tagada järjepidevust ja arengut. 
Viimasel ajal on kultuuripildile tõusnud subkultuursete sündmuste korraldajate ja 

nautijate tõusev hulk, kahjuks puudub Pärnumaal aga selle žanri arenguks 
vajalik taristu. 
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Kodanikuühiskonna arenguid käsitledes meenutame, et Pärnumaal on 
01.12.2014 seisuga registreeritud 1857 mittetulundusühingut ja 40 sihtasutust. 

Lisaks on teadaolevalt maapiirkondades tegutsemas paarkümmend seltsingut. 
Mittetulundusühingud jagunevad mitmete eluvaldkondade vahel. 
Kodanikualgatuslikke ühendusi, mille eesmärk on seotud avaliku huviga sh 

ühiskondlike probleemida lahendamisega on ligi 40% ja 10% on neid, kelle 
eesmärk on tegutseda ainult oma liikmete või siis väga kitsa sihtrühma huvides 

nn erialaliidud. 2007. aastal oli registreeritud mittetulundusühingute arv 1397. 
Aastal 2012 oli registreeritud ühendusi  1928, misjärel ühenduste juurdekasv 
pidurdus.   Langustrendi peamisteks põhjuseks on eestvedajate väsimus ja liialt 

põhjendamatud ootused EL rahastuse kaudu toetuse saamisele. Sihtasutuste arv 
on aastate lõikes stabiilne, kuid siinkohalt saab märkida, et  nende puhul on 

enamalt jaolt avaliku sektori enda poolt asutatud sihtasutusega, mis täidavad 
avaliku sektori ülesandeid.  

Ülemaakonnalist ühistegevust edendavad ja kodanikualgatust koordineerivad 

maaelu ja külaarenduse valdkonnas Pärnumaa Kodukant, vaimse kultuuripärandi 
säilitamisega tegeleb Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts ja erivajadustega 

inimeste huvikaitset teostab Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda. 

EL LEADER-programmi raames on maakonna vallad ühinenud kahte 
tegevusgruppi: Rohelise Jõemaa koostöökogusse ja MTÜsse Pärnu Lahe 

Partnerluskogu. Neist esimene kaasab ka Raplamaa ja Viljandimaa valdasid. 
Kogu Pärnumaa, kui Eesti suurima rannakalanduspiirkonna kalandusega 
tegelejaid koondab, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu. Vabatahtliku tegevuse 

arendamiseks on maakonda loodud 2010 aastal Pärnumaa Vabatahtliku 
Tegevuse Keskus.  

EL rahastusperioodil 2003- 2017 ja Eesti siseriiklike toetuste kasutamise kaudu 

on maakonda toodul rahalist lisaressurssi üle 5 mln euro. Peamised fondid , mida 
kasutati, olid: PRIA kaudu toetatavad meetmed (külaarendus, LEADER), 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ( KÜSK), kohaliku omaalgatuse programm (KOP), 
Eesti Kultuurkapital, hasartmängumaksu fond jne. Selle lisanduvad 
sihtotstarbelised eraldised läbi riigieelarve ministeeriumite kaudu. Arvestuslikult 

on 1 euro kodanikuühenduste projektidesse panustatud raha on toonud 
maakonda  10,43 eurot projektiraha, ühe elaniku kohta on maakonda toodud 

projekti raha 73 eurot. Kohalike omavalitsuste poolt on panustatud  projektide 
omafinantseeringu toetust ligi 420 000 eurot ehk 5,2  eurot elaniku kohta. 
Perioodil 2007- 2013 on valdade keskmine toetus  MTÜ-de projektidele olnud ligi 

4200 eurot, antud näitaja ei sisalda KOV-ide projektitoetusi. Ühenduste poolt 
arendatav majandustegevus on tõusuteel. Maapiirkondades on ellu kutsutud 

kogukonnateenuseid. Avalik sektor on näinud just ühendusi heade partneritena 
avalike teenuste delegeerimisel. Uute lahenduste elluviimiseks on maakonna 
ühendusi, kes tegelevad sotsiaalse ettevõtluse käivitamisega.2009. aastal 

vastavalt 317 ja 361, 2013.a aga 251 ja 300.  

 

 

Sotsiaalse turvalisuse osas tuleb märkida, et maakonnas on registreeritud 
kuritegusid 10 000 inimese kohta vähem kui Eestis keskmiselt. Kuritegevuse 

tase on langemas. Eesti kontekstis ei ole peamiseks probleemiks niisiis mitte 
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kuritegevuse kõrge tase, vaid hoopis meedias kajastust leidnud juhtumitel 

(pidutsevate noorteseltskondade käitumine) põhinev arvamus, nagu poleks 
maakonnakeskus  turvaline. 

 

Joonis 11. Registreeritud kuritegude arv Pärnu maakonnas 2006-2013. 

Andmed: Statistikaamet. 

 

Majandusareng 

 

Pärnumaa regionaalne SKP (jooksevhindades) ulatus Eesti EL-ga liitumise aastal 

(2004) 464,3742 mln euroni, 2010. aastal aga 647,8913 mln euroni. 
Tipphetkeks oli 2007. aasta, kui maakonna SKP ulatus 818,0931 mln euroni.  

Niisiis pole kahjuks (sarnaselt Hiiumaaga) erinevalt peaaegu kogu ülejäänud 
Eestist meie maakonna tase veel jõudnud majandussurutise eelsele tasemele: 
2013. aastal oli SKP 796,7566 mln eurot. Pärnumaad tabas majandussurutise-

aegne langus keskmisest rohkem, põhjusteks sealhulgas erasektori ja nn vanade 
majandusharude keskmisest suurem osakaal. Eesti piirkondliku statistika järgi on 

siinne maakondliku SKP osatähtsuse langus (-0,63%) kogu Eesti vastavast 
näitajast olnud suurim Eestis, olles viimased paar aastat (2012-2013) 
stabiliseerunud teatud nö põhjatasemel. Pärnumaa SKP osatähtsus on olnud 

nüüd 4,3% Eesti SKP-st. Seetõttu on prioriteetne keskendada jõupingutused 
maakonna majanduse struktuurimuudatustele.  

Aastal 2012 äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete järgi moodustasid 
Pärnumaa erasektoris hõivatud 4,6% Eesti vastavast näitajast, kuid müügitulu 
poolest vaid 3%, ekspordist 3,2% ja kasumist 3,3%. 

Siinkohal on tähtis märkida, et maakonna majanduse arengus on tähtis (sh 
tuginedes varasematele negatiivsetele kogemustele monofunktsionaalsete 

asulate arenguprobleemidega seonduvalt – nt Sindi ja Tootsi) tasakaalu leidmine 
kahe suuna vahel. Nendeks on mitmekesise ettevõtluse tagamine 
kontsentratsiooniriskide hajutamiseks: paindlikkus ja hajutatus ning nutikas 

spetsialiseerumine, sealhulgas võttes arvesse Eesti regionaalarengu strateegia 
2020 suuniseid. 
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Joonis 12. Pärnu maakonna SKP 2000-2012. Andmed: Statistikaamet. 

 

Tulenevalt eeltoodust on Pärnu SKP näitaja elaniku kohta (mis 2013. aastal 

ulatus 9570,305 euroni ehk 67,3% Eesti keskmisest (14 217,631 eurot) 
langenud maakondade lõikes nö keskmisesse ešeloni. Pärnumaast ettepoole on 

tavapäraste Harjumaa (141,7% Eesti keskmisest 2013. a) ja Tartumaa (105,4%) 
kõrval jõudnud ka Lääne-Virumaa (73,2%), Saaremaa (71,2%) ja Järvamaa 
(68,7%).  

 

 
Joonis 13. SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest 2000-2013. Andmed: 

Statistikaamet. 

 

Võrreldes 2008. aastaga (mille näitajad oli aluseks arengustrateegia „Pärnumaa 
2030+“ alusandmeteks koostamise ajal 2010. aastal) on vähenenud 

teenindussektori osatähtsus 62-lt 57 protsendini 2013. aastal, tõusnud on aga 
tööstussektori osa 32-lt 35 protsendini ja primaarsektori osa 6-lt 9 protsendini. 
Märkusena, kogu Eestis on nii teenindus- kui tööstussektorite osatähtsused on 

samal ajal stabiilsed (vastavalt 68% ja 29%), primaarsektori osatähtsus on 
tõusnud ühe protsendipunkti võrra 3-lt 4-ni. 

Pärnumaa majandusharude müügimahtude suhtelises võrdluses on esikohal 
hulgi- ja jaekaubandus (24% maakonna kogukäibest), järgnevad ehitus (12%), 
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metalltoodete tootmine (9%), tekstiilitootmine (8%), puidutöötlemine ja 

puittoodete tootmine (8%) ning elektroonikaseadmete tootmine (5%). 

Pärnumaal on umbes 7000 (2013. a) tegutsevat ettevõtet, millest 73 protsenti 

on registreeritud Suur-Pärnu piirkonnas: siinkohal võib märkida tugevat tõusu 
võrreldes 2009. aasta umbes 5000 ettevõttega. Koondumine maakonnakeskuse 
piirkonda on olnud ettevõtluse oluline trend. 

Valdavalt on tegu väikeettevõtjatega. Väliskapitaliga äriühinguid oli 2010. aasta 
1. jaanuaril kokku 410, kaks aastat hiljem aga 583. Ülekaalukalt enim on 

väliskapitali Soomest (177 ettevõtet 2010. a, 194 2012. a), järgnevad Rootsi 
(vastavalt 64 ja 69), Läti (55 ja 84), Suurbritannia (44 ja 41), Saksamaa (31 ja 
31), USA (30 ja 30) ja Venemaa (27 ja 30). 

Maakonna ettevõtete eksport ja import oli 2013. aastal vastavalt 508 mln ja 419 
mln eurot (seega on maakonna ettevõtluse väliskaubandusbilanss positiivne). 

Nende näitajate poolest Pärnumaa oli Eesti maakondade seas sarnaselt nelja 
aasta tagusega neljandal kohal, andes 4,1 protsenti kogu Eesti ekspordist ja 3,1 
protsenti impordist. Võrreldes nelja aasta taguste andmetega (2009. a.), on 

maakonna osatähtsus Eesti koguekspordis vähenenud 0,9 protsendipunkti võrra 
ja impordis 0,4 protsendipunkti võrra. Vahemärkusena, ekspordi osakaal on 

sarnane maakonna osakaalule (4,3%) riigi SKP-s. Väliskaubanduses domineerib 
väga tugevalt Pärnu linn. Pärnu osakaal maakonna ekspordimahust oli 2009. 

aastal 76 protsenti, 2013. aastal 72%, impordimahust aga vastavalt 86 ja 83 
protsenti. Niisiis on väliskaubandusega seotud ettevõtluse maht olnud kiirema 
kasvuga maakonnakeskusest väljaspool – ühe põhjusena tuleb märkida 

tootmisalade käivitumist Pärnu lähivaldades. 

Viimaste aastate näitajate taustal, (5,3 % Eesti tööstustoodangust 2005. aastal, 

4,9% 2008. aastal, 4,0% 2012. aastal) on Pärnumaa langenud Eesti viiendaks 
tööstusmaakonnaks Lääne-Virumaa järel. Pärnumaa majanduses on peamine 
areng ja tehnoloogiline täiustumine toimunud traditsioonilistes sektorites nagu 

puidutööstus (Eesti suurim metsaraie piirkond, 13% aastamahust 2009. a, 11%, 
2013. a), tekstiili- ja rõivatööstus, turbatootmine (Eesti suurim turba 

kaevandamise piirkond, 334 tuh t 2013. a), ehitusmaterjalide ja 
toiduainetööstus. Kiirelt on arenenud teenindusmajandus. Järjest enam 
tööstusettevõtteid panustab tooraine vääristamisse ja tootearendusse. Lisaks 

traditsioonilistele sektoritele on viimasel aastakümnel jõudsalt arenenud 
elektroonikatööstuse ja metallitöötlemise ettevõtted. 

Pärnumaa inimkapitali nõrkus väljendub EL poolt rahastud  
teadusarenguprogrammi võimaluste väga väheses, peaaegu olematus, 
kasutamises. Nii kasutati 7. teadusarenguprogrammi (FP7) rahast Eestis 2012. 

aastal ainult 1,34% (242 tuh eurot) Lääne-Eesti NUTS III piirkonnas (mis 
hõlmab lisaks Pärnumaale Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa). 

Uusi väga tugevaid tööstusalasid ei ole Pärnumaal veel välja kujunenud. 
Väiksemas mastaabis on areng toimunud Reldori tööstuskülas, Mauri 
tehnopargis, Nurme tehnokülas ning veel paaris piirkonnas Audru, Paikuse ja 

Sauga vallas, samuti  Häädemeeste vallas ja Vändra alevis. Märkimist väärib 
veel Rae tehnopark Tahkuranna vallas. Loode-Pärnu tööstusala areng on hoogu 

sisse saamas, hetkel viiakse ellu selle arendamise I etappi koos vastava taristu 
loomisega.  

Huvirühmade koostöös on toimunud mitmeid positiivseid arenguid. Tõsine 

koostööprojekt on kutsehariduskeskuse väljaarendamine. Kooli arengukava 
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tegemisse kaasati ettevõtjad, selgitati välja nende vajadused. 

Kutsehariduskeskuse elektroonikalabori ja autoremonditöökoja sisustamisel on 
toeks olnud ka erasektor. 

Majanduskriisiga kohandumise ja eduka hakkamasaamise näiteid tööstussektoris 
leiab kõikides võtmetööstustes. Turbasektor on jõuliselt sisenenud nn 
professionaalsele eksporditurule (eelkõige Hollandi lillekasvatus) ning on 

võimeline töökohti  juurde looma.  Metallitöötlemises on edukad ettevõtted 
Ruukki Products ja AQ Lasertool koondanud oma tootmise Pärnusse ja Audru 

piirkonda. Tekstiilisektoris laienevad nii Wendre (Trading House Scandinavia 
kontsern), Sindi Lanka kui rõivatootja Trimtex. 
 

Pärnumaa majanduse konkurentsivõime sõltub paljuski sellest, kuidas õnnestub 
ettevõtted kindlustada kvalifitseeritud noore tööjõu pealekasvuga. Seejuures on 

oluline, et võtmesektorite erialaliste oskuste vastu hakkaks haridussüsteem 
teadlikult huvi tekitama juba varases eas. Tänased tehnikaharrastuse tingimused 
on ebapiisavad ning lisaks Pärnu loodus- ja tehnikamajale on mõistlik ära 

kasutada Pärnumaa kutsehariduskeskuse tehnikaõppe baasid – nii toome õpilasi 
varakus eas kooli, kus hiljem praktilisi tööstusoskusi omandada. Põhikoolid 

saavad sama soodumust tugevdada nii eelkutseõpet pakkudes kui tööõpetuse 
tunde kutsekoolis läbi viies. Rajaleidja kaasabil on mõistlik luua Pärnumaa 

ettevõtlust propageeriv karjäärinõustamine koos parimate ettevõtete regulaarse 
külastusega. Lisaks programmeerimisõppele gümnaasiumides on 
infotehnoloogiaalast haridust vaja tugevdada kutse- ja kõrgharidussüsteemis. 

Kutsehariduse V taseme õppekavade ettevalmistus ja rakendamine on protsess, 
mis peab andma järjest keerukamas masinate maailmas meie ettevõtete kasvuks 

vajalikud tippspetsialistid. Pärnu kolledži baasil saab teenuste disaini 
õppekavasse TTÜ kompetentsi kaasamisega luua tervikliku disainikava, samuti 
on võimalik materjalitundmise rõhuasetusega protsessijuhtimise õppekava 

juurutamine tootmisettevõtete keskastme juhtide defitsiidi leevendamiseks. 
Tööstustarkvara arendamise õppekava loomise põhirõhk olekski aga juba TTÜ 

luua. Pärnu on sobiv koht ülikoolidevaheliste ühisõppekavade loomiseks siinset 
majandusstruktuuri ja loodusressursside potentsiaali silmas pidades. 

 

 

Jätkuvalt on maakonnas oluliseks majandussektoriks turismi- ja puhkemajandus. 

Pärnumaa on traditsiooniliselt olnud turistide hulgalt Eesti maakondade seas 
Harjumaa järel sihtkohaks number kaks, olles juulis, suvepuhkuste tippkuul, 
Eesti puhkajate meelispaik. Vastavalt 16 ja 13 protsenti majutatud siseturistidest 

ööbis maakonnas 2010. aasta ja 2013. aasta juulis. Pärnumaad külastas 2011. 
aastal Positium LBS OÜ poolt läbi viidud andmetel 666 888 inimest, sealhulgas 

Pärnu linna 462 654 külastajat. Tol aastal tehti maakonda kokku ca 1,7 mln 
külastust, sellest 59% langes Eesti elanikele ja 41% moodustasid välisriikide 
elanike külastused. Kui siseturiste meelitavad suvepealinna meri, rand ja 

kultuuriprogrammid, siis võtmesõnaks välisturistidele on Pärnu kui kuurortlinn. 
Kuid populaarsust kogub ka mujal Pärnumaal asuv vaatamist ning kogemist 

vääriv.  

Majutuskohtade arv on kuni 2007. aastani pidevalt kasvanud, stabiliseerudes 
viimasel neljal aastal vahemikus 124-127, mida on kolm korda enam, kui oli 

kümne aasta eest. Sealjuures oli eriti kiire kasv 2000. aastate alguses.  
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Pärnu maakond on nn turismiintensiivsuselt kõrge näitajaga piirkond Eestis: 

2014. aasta alguse seisuga oli keskmiselt 100 elaniku kohta 9,5 voodikohta 
(vastavalt Pärnu linnas 11 ja ülejäänud maakonnas 8,2 voodikohta). Samal ajal 

oli vastav näitaja Harjumaal, sealhulgas Tallinnas 3,4 ja Lõuna-Eestis 3,1 
voodikohta. Voodikohti on Pärnumaal tipphooajal kokku ca 8000 (umbes 6500 oli 
2009. a) ringis. Üle poole voodikohtadest asub Pärnu linnas: ligikaudu 4400 

2014. aastal, ca 4000 2009. a. Kogu maakond on majutusteenusega kaetud. 
Suurem osa majutusasutusi asub suvituskohana tuntud  omavalitsuste 

territooriumidel ehk Pärnus ja Audru, Tõstamaa, Häädemeeste, Tori ning 
Tahkuranna valdades. Majutusteenuses on pakkuda variandid  kodumajutusest 
kolmetärnihotellini. Palju puhkekülasid ja -laagreid asub rannaäärsetes 

piirkondades ning need töötavad peamiselt kõrghooajal ehk suvisel perioodil.  

Pärnumaa on pikka aega välisturgudel tegutsenud sihtkoht, mis 2000. aastate 

alguses saavutas küpsuse, läbis aga aastatel 2004-2009 stagnatsioonifaasi ning 
alustas 2010. aastal uue kasvuperioodiga. Viimase nelja aastaga (2010-2013) on 
ööbimiste arv kasvanud 48 294 öö võrra ehk 7%: taas on jõutud peaaegu 

kriisieelse tasemeni. 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga kasvas turistide 
koguarv Pärnumaal kiiremini kui Eestis tervikuna. Kiire kasv on jätkunud 

esialgsete andmete järgi ka 2014. aastal: nt tipphooajal – juulikuus kasvas 
majutatute ööbimiste arv Pärnumaal 8,9%, Eestis keskmiselt 2,4%. 

Pärnumaa paistab teiste Eesti sihtkohtade kõrval silma oma suurema 
väliskülastajate osakaaluga: 2013. aastal ööbinud külastajatest 68% olid 
välismaalased, nt Ida-Virumaal oli vastav näitaja 47%. See näitaja on oluline 

turismitulude uurimisel, sest uuringud näitavad, et tulu ühe välisturisti kohta on 
suhteliselt suurem kui siseturisti kohta. Siin majutatute osakaal kogu riigi 

majutusasutustes majutatutest on vähenenud 2005. aastast alates. 
Statistikaameti aegrea algusaastal langes maakonna arvele 13,9% majutatute 
ööbimistest Eestis (277 467 ööd), 2013. aastal oli aga vastav näitaja 12,7% 

(730 707 ööd). Vaatamata Eesti keskmisest aeglasemale kasvule on Pärnumaa 
endiselt Eesti suuruselt teine turismisihtkoht peale Harjumaad (vahe 4,2 korda 

Harjumaa kasuks), kolmandal kohal on Tartumaa (vahe 1,8 korda), neljandal 
Ida-Virumaa (vahe 2 korda) ja viiendal Saaremaa (vahe 2,6 korda) majutatute 
ööbimiste alusel 2013. aasta andmetel. 

Siseturul on Pärnumaa hästi tuntud puhkepiirkond. 2000. aastate keskel hoo 
sisse saanud siseturismi areng peegeldus ka Pärnumaal (paaril aastal olid 

kasvunumbrid Eesti keskmisest kõrgemal) ning majanduslanguse mõju oli tuntav 
aastatel 2008 - 2009. Alates 2010 on ööbimiste arv pidevalt tõusnud. 2013. 
aastal moodustasid siseturistide ööbimised Pärnumaal 13% kogu vastavast 

mahust. 

Jõudmaks seatud visioonini aastaks 2020 tuleb saavutada alljärgnevad ööbimiste 

kasvud: ööbimiste arvu kasv 35% ehk praeguselt 730 707-lt tasemeni 962 041 
ööd, sealhulgas siseturistide osas kasv 22% ehk 285 236 ööni ja välisturistide 
osas 42% ehk 676 805 ööni. 

Pärnu linnas majutati 2009. aastal 88%, aga 2013. aastal 91% kõigist 
Pärnumaal majutatud turistidest  ning 2009. aastal 76%, aga 2013. aastal 80% 

majutatud siseturistidest. Tõsi, 2014. aastal tuleb märkida maapiirkondade 
näitajate ennakkasvu. 

 



Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ 

  72 

 
Joonis 14. Majutatud Pärnumaa ettevõtetes 2002-2013. 
 Andmed: Statistikaamet. 

 

Majutatute ööbimiste alusel (2013. a) on suurim sihtturg endiselt Soome (50% 

ööbimistest), seda vaatamata üle 600 Soome Vabariigi kodanikule kuuluva 
kinnisvaraobjekti olemasolule Pärnu linnas. Neis toimuv jääb väljapoole 
ametlikku turismistatistikat. Järgnevad koduturg – Eesti (32,5% ööbimistest), 

Rootsi (5,7%), Venemaa (4,1%) ja Läti (2,5%). Erinevalt Venemaast (mille 
turistide ööbimiste osakaal oli Eestis 11,9%, ligi kolm korda rohkem kui 

Pärnumaal) on ülejäänud eespool mainitud sihtturud võrreldes Eesti keskmisega 
Pärnumaa majutatute ööbimiste seas üleesindatud. Puhkuseeesmärk on 
ligikaudu 64% maakonnas majutunud inimestest. 

Pärnumaad võib pidada number üks terviseturismisihtkohaks Baltimaades 2012. 
aasta andmete järgi. Aluseks on võetud spaade voodikohtade arvu suhe 

voodikohtade koguarvu. 

Toitlustusteenuse pakkumiste skaala on väga mitmekesine:  restoranid, 

kohvikud, sööklad, baarid ja kiir- ning kodutoitlustuskohad. Suurem osa neist 
asub jällegi Pärnus, kuid kõigis piirkondades on omad toitlustuskohad. 
Maapiirkondades leidub toitlustusteenuste pakkujate hulgas kõige enam baare, 

trahtereid ja kõrtse, mis jäävad suuremate teede äärde.  

Turismimajandust iseloomustab tugev sesoonsus. Kolme suvekuu arvele jäid 

2009. aastal 46, 2014. aastal aga 43 protsenti külastajatest (sh Pärnu linnas 
vastavalt 43% ja 40%). Positiivse trendina on sesoonsus üldtrendina pigem 
vähenenud, vaid aastatel 2008-2009 on suvekuude külastajate osakaal taas 

tõusnud. 

Pärnumaa turismisihtkohana on viimastel aastatel teinud olulise panuse 

arendustegevusele. SA Pärnumaa Turism (SAPT) asutamine algatati 2007. aasta 
kevadel Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) poolt koostöös Pärnu Maavalitsuse, 
Pärnu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, eesmärk tutvustada 

Pärnut ja Pärnu maakonda kui Läänemere regiooni tuntud ja tunnustatud, 
ühtlaselt ning terviklikult arenenud puhke- ja turismiregiooni.  

Koostöö üheks näiteks on ka Soomaa koostöökogu, mille üks väljundeid on 
Pärnumaa ja Viljandimaa kohalike turismiettevõtete ühendus MTÜ Soomaa 
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Turism. Teiseks näiteks on aga MTÜ Terra Maritima Matsalu piirkonnas, kuue 

Lääne- ja Pärnumaa valla ühistöö. Positiivne sektoritevahelise koostöö näide on 
taastusravikeskuste ja hotellide initsiatiivil on käivitatud lennuühendusi nii 

Stockholmiga kui Kesk-Soome linnade suunal turismiettevõtjate initsiatiivil.  

Turismimajanduse peamisteks arenguvajadusteks ja –võimalusteks hinnatakse 
järgmist:  

1) kohaliku elanikkonna kui suurima piirkondlikesse turismitoodetesse 
panustaja aktiviseerimine ja turismiklastri kujundamine; 

2) olemasoleva puhke- ja turismimajanduse ressursi  (sh eriti veeturismi) 
parem eksponeerimine ja seda toetava infrastruktuuri rekonstrueerimine; 

3) maakonnale tervikliku turismikontseptsiooni loomine ja tegevuste 

suunamine konkreetsetele sihtrühmadele ja -turgudele; 

4) turismitoodete arendamine maakonnapiire ületavaks;  

5) maakonna asendi, paiknemine kahe tugeva tõmbekeskuse Tallinna ja 
Riia vahel parem ärakasutamine ning nende keskustega senisest 
tugevamate äri- ja turundussidemete loomine. 

Turismi- ja puhkemajandus omab Pärnumaal piisavalt arengupotentsiaali 
arvestades maakonna turismisektorisse tehtud ja planeeritud investeeringuid 

ning samas seni veel kõrget hooajalisust, mis võimaldab kasvada hooaja 
pikendamise ja uute hooaegade loomise läbi (nt vene talvepuhkus, lähiriikide 

koolivaheajad jne). 2013. aasta seisuga piirab suvise nõudluse suurendamist 
Pärnu linnas majutusteenuste pakkumine, st juulis ületab majutusteenuse 
nõudlus pakkumist. Samuti on suur terviseturismi arengupotentsiaal, pidades 

ilmas eriti EL terviseteenuste turu avanemist. Peamine takistus terviseturismi 
arenguks on kesine olukord Pärnu ligipääsudega, eriti rahvusvaheliste lendude 

vastuvõtu võimekuse puudumine Pärnu lennujaamas. Lennuühenduste 
taastamine võimaldaks uuel perioodil ligikaudu kahekordistada ööbimiste arvu 
juba olemasolevatelt Põhjamaade turgudelt. 

 

Hõivatute arv kasvas Pärnumaal 2005. aastast kuni 2008. aastani – 2008. aasta 

maksimumtase oli ligi 44 tuh hõivatut (2001. aasta miinimum - 35 tuh), et siis 
taas langeda - 34,6 tuh hõivatut 2013. a.  

 
 

Joonis 15. Hõivatute arv ametirühmade järgi Pärnumaal 2000-2013, tuh. 
Andmed: Statistikaamet. 
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Sinikraede osakaal tööhõives on Pärnumaal oluliselt kõrgem kui Eestis 

keskmiselt: 63 protsenti. Ka on primaar- ja sekundaarsektori osakaal tööhõives 
mõnevõrra suurem kui Eestis keskmiselt. Erasektori osakaal kasvas Pärnumaa 
tööhõives 2005. aastani, misjärel olukord stabiliseerus ning ühtne trend puudus. 

Majandussurutise aegsed koondamised on kasvatanud avaliku sektori osakaalu. 
2009. aastal moodustas erasektori töötajaskond 80,2 protsenti, 2013. aastaks oli 

see aga langenud veidi - 77,8 protsenti  ja avaliku sektori töötajaskond vastavalt 
siis tõusnud 19,8-lt (2009.a) 22,2 protsendini. Erasektori töötajate osakaal on 
Pärnumaal olnud pikka aega Eesti kõrgemaid. Erasektori suure osakaaluga 

tööhõives kaasnevad riskid, et vähenevad avalike teenuste kättesaadavus ja 
kvaliteet, erinevate valdkondade tugisüsteemid (nõustamine, tootmisalade 

loomine, mentorlus) jäävad alarahastatuks ning majandussurutis võimendub 
keskmisest tugevamalt. 
 

Tabel 5. Hõivatute osakaal (avalik ja erasektor kokku 100%) 1997-2013. 
Andmed: Statistikaamet. 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eesti 
Avalik 
sektor 31,9 31,1 31,1 28,8 28,7 26,7 26,3 25,5 24,5 25,2 24,1 23,7 26,6 27,6 25,9 26,3 26,1 

Pärnu- 
maa 

Avalik 
sektor 22,8 23,9 27,7 27,3 22,8 23,8 24 19,2 16,8 22,1 17,5 17,7 19,8 22,0 21,3 23,0 22,2 

Eesti 
Era- 
sektor 68,1 68,9 68,9 71,2 71,3 73,3 73,7 74,5 75,5 74,8 75,9 76,3 73,4 72,4 74,1 73,7 73,9 

Pärnu- 
maa 

Era- 
sektor 77,2 76,1 72,4 72,7 77,2 76,2 76 80,8 83,2 77,9 82,5 82,3 80,2 78,0 78,7 77,0 77,8 

 

Suurem on oht jääda nö vaesuslõksu, muutuda odava tootmise/teeninduse 

piirkonnaks, kuivõrd reeglina teadmusmahukam majandus eeldab avaliku sektori 
olulist toetavat ja suunavat rolli.  

 
Joonis 16. Kõrgharidusega inimeste osakaal tööjõus 1997-2013. 
Andmed: Statistikaamet. 
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Eespool märgiti juba, et Pärnumaa tööjõu haridustase on Eesti keskmisest 

madalam. Ka on Pärnumaa elanike enesetäiendamisaktiivsus (13,6%) oluliselt 
madalam kui Eestis keskmiselt (29,5%) 2013. a.: siinkohal ei ole toimunud 

murrangut nelja aasta jooksul. Seega ei toeta tööjõu haridustase 
teadmismahukale majandusstruktuurile üleminekut. 

 

Transport ja logistika 

 

Pärnumaa mereäärne asend, samuti paiknemine Via Baltica rahvusvahelisel 
maanteel, mis ühendab Tallinnat ja Riiat, on loonud head eeldused transpordi- ja 
logistikasektori arenguks. Olemasolevat potentsiaali on suudetud rakendada vaid 

osaliselt.  

Pärnu maakonna teedevõrgu kogupikkus on 2010. aasta seisuga 4973 km, 

millest 29% moodustavad riigimaanteed, 34 protsenti kohalikud teed ja tänavad 
ning 37% metskonna ja erateed. Riigimaanteede võrgust on tolmuvaba kattega 
55% teedest. Riigiteedel on 121 silda kogupikkusega 2751 meetrit.  

Maakonna ühistranspordisüsteem maanteetranspordis toimib korralduslikult 
neljas grupis, mida teenindavad erinevad ettevõtted:  

-      diagonaalliinid Vändra-Pärnu-Ikla – 2 liini veomahuga ca 115 tuh 
liinikilomeetrit aastas; 

-      linnaümbruse liinid (Sindi, Sauga) - 9 liini, veomaht umbes 670 tuh 
liinikilomeetrit aastas; 

-      lõunaliinid (Ikla ja Kilingi-Nõmme suund) - 16 liini umbes 960 tuh 

liinikilomeetriga aastas; 

-      põhjaliinid (Tõstamaa, Lihula, Pärnu-Jaagupi ja Vändra suunad) – kokku 

49 liini (sealhulgas 8 kaugliini) umbes 2,4 mln liinikilomeetriga. 

Lisaks eelmistele korraldame veel avaliku teenindamise otselepingu alusel 
kaugliini Vändra-Järvakandi-Tallinn, aastase veomahuga 175 tuh liinikilomeetrit. 

Maakonnakeskuse kättesaadavus on kõige parem (üle kümne korra päevas) 
Audru, Uulu, Pärnu-Jaagupi ja Tori suunal, piisavalt hea on see ka olulisemate 

maanteede (Lihula, Riia, Vändra, Kilingi-Nõmme) ääres paiknevatel asulatel. SI 
teemaplaneeringus tuuakse ühistranspordi osas erandolukorras olevate 
kantidena välja üheksa kanti: Jäärja kant Saarde vallas, Paadrema kant Varbla 

vallas, Irta, Kõima, Oidrema ja Tarva kandid Koonga vallas, Kihlepa-Soomra 
kandi Soomra osa Audru vallas, Kikepera kant Surju vallas ning Urge kant Sauga 

vallas. 

 
Vastava teemaplaneeringu kohaselt on vaja tagada linnaliinibusside marsruutide 

pikendamine Pärnu eeslinnakeskustesse ja busside sõiduplaanide sünkroni-
seerimine valdade kohalike liinidega.  

Oluliseks probleemiks hinnatakse ka linnapiiri ületavate bussiliinide eraldi 
rahastamist (linnaliinidele toimuvad eraldi hanked), mistõttu eksisteerivad 
omaette piletisüsteemid – seetõttu loodi 2014. aasta sügisel Pärnumaa 

ühistranspordikeskus (PÜTK). Kõikidel Pärnust väljuvatel suundadel valitseb suur 
vajadus kergliiklusteede järele. 
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Raudteeühendus on tänapäeval üksnes Pärnu – Tallinna suunal ning suurematest 
asulatest asuvad raudteepeatuste suhtelises läheduses (2 km) vaid Tootsi ja 

Tori. Pärnu – Tallinn raudteeühenduse sagedus on kaks korda edasi-tagasi, 
hommikul ja õhtul. 

 

Maakonna sadamatest suurim, Pärnu sadam asub Pärnu jõe suudmes ning on 
arvestatav regionaalne sadam Edela-ja Lõuna Eestis. Pärnu sadama tagamaaks 

on Pärnu, Viljandi, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad ning Läänemaa ja 
Järvamaa lõunaosa. Tagamaal asub oluline osa Eesti sadamate kaudu 
väljaviidavatest tooraineressurssidest (kuni 45 protsenti metsaressursist ja kuni 

65 protsenti turbaressursist) ja töötlevast tööstusest. Talvel on Pärnu laht 
üldjuhul jääs. Keskmine jääperioodi pikkus on kaks kuni kolm kuud ning sadama 

lahti hoidmiseks on vaja jäämurdjat. Veoste maht on olnud viimastel aegadel 
suurusjärgus 1,5-2 mln tonni. Alates 2000. aastast on Pärnu sadamas 
teenindatud laevade arv igal aastal langenud. Kui 2000. aastal teenindati 1086 

laeva, siis 2009. aastal 434 ja 2014. aastal 516 laeva. Märkusena, 1996. aastal 
teenindati 370 laeva. Pärnu kaubasadama käibest moodustas 2014. aastal 

lõviosa eksport (toorpuit, puidutooted, turvas ja turbatooted), impordis 
domineeris killustik. Sadama arengus võtmeküsimuseks kaubaterminalide 

kesklinnast väljaviimine on lõpule jõudnud. 

Pärnu, Munalaiu, Manilaiu ja Kihnu sadamate vahel toimub laevatataval perioodil 
regulaarne laevaliiklus. Munalaiu sadam asub Pärnumaal Tõstamaa vallas. 

Sadama põhiülesandeks on reisiparvlaevaliikluse teenindamine. Parvlaevad 
väljuvad Munalaiust Kihnu ja Manilaiu sadamatesse. Sadam saab vastu võtta ka 

jahte ja väikelaevu. Munalaiu (Manija) sadama koosseisu kuulub ka Manilaiu 
sadama kai. Manilaiu sadam teenindab parvlaevaliiklust, kuid saab vastu võtta 
ka paate ja väikelaevu. Kihnu sadam asub Kihnu saarel. Sadam koosneb kolmest 

osast, mis kuuluvad erinevatele omanikele. AS Saarte Liinid haldab sadama 
riigile kuuluvat osa, mille põhiülesandeks on reisiparvlaevaliikluse kindlustamine. 

Lisaks võtab sadam vastu ka jahte, kaatreid ja väikelaevu. Sadam on hiljuti 
rekonstrueeritud.  

Maakonna ühistranspordisüsteemi lahutamatuteks osadeks on veel saartega 

ühenduse pidamine lennukiga, samuti erijuhtumite puhul hõljukiühendus koos 
taksobussiteenusega. 

Pärnumaa kalasadamad on teinud arenguhüppe EL Kalandusfondi rahastuse ja 
Liivi Lahe Kalanduskogu töö kaasabil. Käesoleval rahastusperioodil on suur 
tähelepanu multifunktsionaalsete väikesadamate võrgustiku väljaarendamisel. 

Väikesadamate kontseptsioonis märgitud Eesti kolmest väikesadamatega 
katmata rannikulõigust asuvad kaks Pärnumaal. Üks neist hõlmab rannikulõiku 

Kuivastust Kihnuni, teine aga Pärnust Kuivižini Lätis. 

 

Maantee- ja veetranspordist jääb maha õhutranspordi areng. Pärnu maakonnas 

asub kaks lennuvälja: Pärnu lennuväli ja Kihnu lennuväljak. Mõlemat lennuvälja 
haldab AS Tallinna Lennujaam. Aastaringselt teenindab lennujaam liinilendusid 

Ruhnu saarele, talviti ka Kihnu saarele ning suvel on lennujaama külalisteks 
peamiselt väikelennukid. Varasematel aastatel toimunud suvise perioodi 
regulaarlennud Stockholmi ja kevadised tellimuslennud Kesk-Soomesse on ära 
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jäänud lennujaama tehnilise taandarengu tõttu: see puudutab nii lennuraja 

pikkust kui lennuohutust tagavaid tehnilist taristut. Pärnu lennuvälja kasutas 
2011. aastal kokku 3863, 2012. aastal 5634, 2013. aastal 3538 reisijat ning 

kaupa veeti vastavalt 57, 40 ja 63 tonni. Lennuoperatsioone toimus vastavalt 
1490, 1562 ja 1465. AS Tallinna Lennujaama investeeringukavades on 
lennujaamade arenguvajadustega arvestatud osaliselt. 

 

Keskkonnahoid 

 

Pärnumaa territooriumist moodustab mets 54 protsenti, soo ja raba 24, haritav 
maa 19 protsenti ja muu maa (ehitised, rajatised, karjäärid, looduslik rohumaa, 

võsa) 3 protsenti. Pinnamood on tasane. Maakonna rannajoone pikkus on 242 
km. Rannikumeri on madal ja Pärnu lahe rannik kliima poolest Eesti soojemaid 

piirkondi. Pärnumaal on 189 vooluveekogu, neist 65 jõe ja oja valgala pindalaga 
üle 25 km². Pikim on Pärnu linnas merre suubuv Pärnu jõgi, mis on pikkuselt 
Eestis teine. Rannikujõed on kalakudemisjõed ja nende veeseisundist sõltub 

kalavarude taastootmine Liivi lahes. Vee kvaliteet jõgedes on hea, selle 
tõestuseks on nende suhteline kalarikkus. 

Pärnumaa maastikud on kujunenud mere taganemise tulemusel. Aastatuhandete 
jooksul on maastikud inimtegevuse ja loodusprotsesside koosmõjul läbi teinud 

ulatuslikke muutusi. Praegustest maastikest on suurem osa ümber kujundatud 
inimese poolt. Ürgseid maastikke on väga üksikuid, põhiliselt rabaalad suurte 
massiivide keskel. Väärtuslike maastike määratlemise tulemina on Pärnumaal 

valitud kokku 33 väärtuslikku maastikku. Need iseloomustavad maakonna 
maastike väärtusi ja nende vaheldusrikkust ning on esinduslikud seal paiknevate 

väärtuste poolest. 

Kaitsealade all on 24 protsenti Pärnu maakonna pindalast, selle näitajaga oleme 
Läänemaa järel (32%)  Eestis  teisel kohal. Eesti keskmine on 18 protsenti. 

Kaitstava (maismaa)territooriumi pindala suuruse (113 209 ha) poolest on Pärnu 
maakond aga Eesti maakondade seas esikohal. Pärnumaa olulisemad kaitsealad 

on Soomaa rahvuspark ja Nigula, Lindi, Sookuninga, Nehatu (ei, asub enamuses 
Läänemaal), Luitemaa, Nätsi-Võlla, Lavassaare ja Avaste looduskaitsealad; 
Lihula ja Tuhu maastikukaitsealad.  

  

Liites neile veel NATURA piirkonnad, on maakonnas erinevate piirangutega 

hõlmatud suur osa territooriumist.  

Veekasutusest tulenev reostuskoormus on vähenenud viimase 15 aasta jooksul 
kõigi peamiste reostuskoormuse näitajate lõikes.  Puhastamata heitvesi 

moodustas 2013. aastal heitveest 0,1 protsenti.  

Jäätmemajanduses on toimunud suured muutused. Suletud on kõik 

keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad ning maakonna 
jäätmete ainsaks ladestuskohaks on Paikuse vallas asuv OÜ Paikre 
jäätmekäitluskeskus, mille põhilisteks funktsioonideks on jäätmete 

taaskasutusse suunamine ning kasutuskõlbmatute jäätmete keskkonnaohutu 
ladestamine. Paikre nime all tegutsevad sorteerimisjaam ja prügila. Paikre 

prügilas on korraldatud eelsorteeritud jäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja 
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lammutusjäätmete, asbestijäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt. 

Paikre sorteerimisjaam tegeleb Pärnus eelsorditud jäätmete järelsorteerimisega.  

 

Kohalikud omavalitsused 

 

Pärnumaa kohalike omavalitsuste tulud 2013. aastal olid kokku 94,870 mln 

eurot, millest Pärnu linn andis 48,47 (2009.a - 46,16) protsenti. Puhastatud 
tulude (tulud ilma sihttoetusteta) maht oli 66,484 mln eurot. Maksutuludest 

laekus 42,706 mln eurot. Investeeringuid tehti 2011. aastal 1,766 mln, 2012. 
aastal 3,298 mln, 2013. aastal 4,768 mln euro eest. Laenude kogumahust 
(6,852 mln eurot) langes Pärnu linnale (5,104 mln eurot) 74% 2013. aastal. 

Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostöö on viimastel aastatel paranenud. 
Tõusnud on Pärnumaa Omavalitsuste Liidu roll. Positiivsete näidetena toome 

sihtasutuse Pärnumaa Turism (SAPT), Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse,  
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu ja KOIT-kavast 
rahastatava maakonna korvpalliväljaku projekti ning viimase eduloo – 

kaasaaitamise (sh kaasrahastamise) Lottemaa teemapargi rajamisel. Kohalike 
omavalitsuste ühinemiste temaatika osas tuleb märkida, et viimastel aegadel on 

iga kohalike omavalitsuste valimiste ajaga kaasnenud vabatahtlikud ühinemised: 
2005. aastal Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald ja Tali vald; 2009. aastal liitus 

Kaisma vald Vändra vallaga; 2013. aastal aga Lavassaare vald Audru vallaga. 
Suurem läbimurre on toimumata, ehkki  vajadus selle järele on endiselt ilmne, 
eriti kui pidada silmas valdade ja linnade erinevusi haldusvõimekuses. Hetkel on 

käimas eeltöö suuremaks ühinemiseks Vändra piirkonnas.  

Uueks kogemuseks kogu Eestis on maakogu, maakonna kõigi kohalike 

omavalitsuste volikogude liikmete ja valitsusjuhtide foorum. Seni on maakogu 
kogunenud Pärnumaal viis korda, viimati 26.09.2014 Kilingi-Nõmmel. 
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Lisa 3. Pärnumaa arengustsenaariumid 

 

Eesti ja sealhulgas Pärnumaa majandus ja laiemalt ka sotsiaalmajanduslik areng 
sõltub globaliseerunud maailmas peamiste kaubanduspartnerite juures toimuvast 
ning seeläbi terves maailmas aset leidvatest arengutest, kus majanduse 

ebakindluse tunnused on veel olemas. Sellest tulenevalt käsitletakse Pärnumaa 
arenguvõimalusi ja –vajadusi kahes ajalises mõõtmes – esmalt analüüsitakse 

lähima kolme aasta arengu nö. kriisistsenaariumit neljal arengudimensioonil 
(majandusareng, sotsiaalareng, rahvastikuareng, keskkonnamuutused ja 
infrastruktuuride areng), seejärel aga alternatiivseid stsenaariume edasiste 

arenguvõimaluste kohta ajahorisondini 2030+. 

 

Pikaajalised stsenaariumid 

 

Pärast 2013. aastat võib arengut näha neljas arenguvõtmes, mis erinevad 

teineteisest esmajoones ambitsioonikuselt. Esimene, kõige ambitsioonikam, seab 
sihiks Pärnumaa kujundamise Läänemere pärliks. Tegemist on 

arengustsenaariumiga, mis põhineb inimkapitali arengul ja tarkadel töökohtadel, 
mille tulemusel luuakse mitmekesise struktuuriga ja ennekõike Pärnumaa 

looduslikel arengueeldustel põhinev tasakaalustatud majandus. Samas peab 
Pärnumaa olema rahvusvaheliselt väga hästi kättesaadav.  

Teine stsenaarium visandab Pärnumaa arengu kontsentreerituma tee, kus 

läbimurdeid ja edu saavutatakse kitsamates valdkondades ning eelkõige 
võrdluses ja võrgustumises Balti majandusruumiga. See on struktuursete 

pingete, sotsiaal-ruumilise polariseerumise ja dialektiliste vastuolude tee.  

Kolmas stsenaarium näeb Pärnumaa arengusuunana mugavat, provintslikku 
rahulolu, kus peamine on tuginemine traditsioonidele ning kohandumine sise- ja 

välisteguritest tulenevate olemasolevate võimalustega.  

Ning neljandaks; Pärnumaa tulevik võib suunduda ka teele, kus 

arenguambitsioon on minimaalne, ka väheneb elanike rahuolu iseenda ning 
eluga Pärnumaal. Toimub olemasoleva raiskamine, maakonna ressursside 
andmine teistele regioonidele kasutada. 

 

1. stsenaarium: Läänemere pärl ehk läbimurre Läände 

 

Majandusareng 

Pärnumaast kujuneb rahvusvaheliselt tuntud ja avatud piirkond 

konkurentsvõimelise majanduse ning atraktiivse investeerimis- ja 
ettevõtluskeskkonnaga. Pärnumaa tuleb kriisist väljudes kiiresti toime 

konkurentsivõimelise arengu taastamisega, samas kui vahepealne majanduskriis 
pole võimaldanud teistel lähimatel konkurentlinnadel turismi- ja 
kuurordimajandusse investeerida. Õnnestub luua ekspordile suunatud uusi 

tooteid ja teenuseid. Uuenduste allikaks on prioriteetsete valdkondade, 
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funktsioonide ja tegevuste vahelisest koosmõjust sündiv uus tervik. Selles 

arengus on oluline osa kanda tärkaval loomemajandusel. 

Tehtud investeeringud puhkemajandusse ja tervisetaastamise võimalustesse 

toovad nii Pärnusse kui ka mujale maakonda senisest enam külastajaid. Pärnu 
koos maakonnaga kujuneb Põhjamaades tuntud ja hinnatud kuurordiks, 
mitmekesiste ja lõimitud teenustega (sanatoorium, taastusravi, meelelahutus, 

maa- ja mereturism, kultuuri-, konverentsi- ja loodusturism) kõigile 
vanusrühmadele suunatud puhkuse ja tervisetaastamise kvaliteetkeskuseks. 

Maakonna loodus- ja vaatamisväärsused on oskuslikult seotud 
külastuspakettidesse. Kuurordi- ja tervisetaastamise sektori arengut toetavad 
investeeringud meditsiiniteenuste kvaliteeti ja mitmekesisusse. 

Kohalikel loodusressurssidel tugineva majanduse konkurentsieeliseks on 
kvaliteet ja tootearendus. Puidutööstuses väärindatakse toormaterjal mööbliks, 

moodulmajadeks ja muudeks lõpptoodeteks, mille disain töötatakse välja 
Pärnumaa ettevõtetes.  

Turbatööstuses kasvab pakendatud aiandusturba osakaal ning saavutatakse 

piirkondliku kaubamärgi tuntus ja mainekus olulisematel sihtturgudel (Benelux, 
Põhjamaad).  

Kalanduses kujuneb Audru kalakasvatuse baasil välja valdkondlik klaster, mida 
toetavad kohalikes ettevõtetes ning teadus- ja arendusasutustes välja töötatud 

uued tehnoloogiad ja siinsetes kutse- ning kõrgkoolides koolitatud spetsialistid. 
Põllumajanduses ja toiduainetetööstuses toimub tugev regionaalne 
klasterdumine, võrgustumine ja koondumine. Mahepõllunduse osakaal kasvab, 

tähtsustub regionaalne kaubamärk ja turunduskompetents.  

Märgilisema tähenduse saab Tartu ülikooli Pärnu kolledž, kelle baasil arendatakse 

välja kompetentsivõrgustik (Pärnu oskusteabe keskus), kus esimesel kohal on 
ettevõtjate vajadustega arvestamine. 

Maakond muutub elektrienergia importijast selle tootjaks. Välja areneb 

tuuleenergia, päikeseenergia ja koostootmisjaamade süsteem. Kohapeal  
toodetud energiaga kaetakse suurem osa siinsest energiavajadusest. Metalli-, 

masina- ja elektroonikatööstuses suureneb kõrgtehnoloogiliste ja lõpptarbija 
toodete osakaal, tootmisettevõtluse osaks on kohalik tootearendus. Ettevõtted 
liiguvad kõrgematele ja kasumlikematele funktsionaalsetele positsioonidele 

rahvusvahelistes tootmisvõrgustikes.  

Majandusarengu eelduseks on maailmamajanduse ja Eesti siseturu kosumine. 

Antud stsenaariumi eelduste realiseerumine võib piirkonna  majandusele olla nii 
positiivse kui ka negatiivse mõjuga sõltuvalt sellest, kuidas suudetakse kaasa 
minna uute ärivõimaluste kasutamisega. Vanaviisi jätkates jäädakse uues 

globaalses kasvus kõrvaltvaatajaks. 

 

Sotsiaalareng 

Majandusarengu edumudel toob kaasa töötuse languse, mis jääb alla viie 
protsendi.  Maakonna ettevõtlus ja avalik sektor suudab pakkuda töökohti väga 

mitmekesise ettevalmistusega spetsialistidele. Hõives suureneb oskustöö ja 
kõrgharidust nõudva töö osakaal. Tänu õpi-, töö- ja elukeskkonna 

konkurentsivõimele hakkab elatustase kiiresti kasvama ning elukvaliteet läheneb 
Põhjamaade tasemele. 
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Pärnust kujuneb rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslinn koos arenevate 

ülikoolide ja teadusasutustega. Olulisemates spetsialiseerumisvaldkondades 
(turism, kalandus) pakuvad kohalikud kõrg- ja kutsekoolid haridust, mis muudab 

selle atraktiivseks kogu Põhjamaade regioonis – toimub hariduse 
rahvusvahelisustumine. Tartu ülikooli Pärnu kolledž saavutab regionaalse 
teaduskeskuse staatuse. Elukestev õpe muutub normiks – elanike sisemist 

motivatsiooni toetavad kvaliteetsed kohalikud enesetäiendamisvõimalused. 
Maakonnas tagatakse elanikele alus-, alg- ja põhihariduse kättesaadavus kodu 

lähedal. Pärnus ja veel kahes-kolmes piirkondlikus keskuses kujundatakse mitme 
paralleelklassiga tugevad gümnaasiumid. Kutseharidusasutused tagavad 
lõpetajatele tööturul vajalikud oskused ning hea üldhariduse. Huviharidus on 

oluline osa haridusest, sellesse kaasatakse kutse- ja kõrgkoolid. 

Kultuuri- ja spordielu iseloomustavad rahvusvahelist huvi pakkuvad üritused, 

elanike kõrge osalusaktiivsus isetegevuses, kaasaegsed tegutsemistingimused. 
Pärnus ja Pärnumaal viljeletakse rahvusvaheliselt huvipakkuvat kunsti, hoogu 
kogub loomemajandus.  

Tervislikud eluviisid on üldlevinud ning neid toetab terviklikult välja arendatud 
spordi- ja terviserajatiste võrgustik. Pärnu haigla pakub kõrgel tasemel 

raviteenust, mille järele sõidetakse siia Põhjamaadestki.  

Tänu elanike kasvanud vastutustundele ja seaduskuulekusele  tõuseb 

liiklusohutus ja turvalisus.  

Kohaliku omavalitsemine tase ja avalike teenuste kvaliteet tugevneb oluliselt. 
Igas omavalitsusüksuses töötavad ametnikena oma valdkonna spetsialistid, 

normiks on teadmistepõhine ja avalikkust kaasav otsustusprotsess.  

Koostöö Läänemeremaadega on prioriteetne ja tulemuslik. Pärnul on 

Põhjamaades sarnaselt näiteks Lundi, Oulu, Turku, Malmö või Aarhusiga hea 
maine. 

 

Rahvastikuareng 

Rahvastikuprotsessides domineerib sisseränne, seal hulgas ka rahvusvaheline. 

Pärnumaale saabuvad noored,  õppimaks siinsetes kutse- ja kõrgkoolides, elu- ja 
töökoha otsingul pered, mõnusat miljööd ja kvaliteetset raviteenust soovivad 
eakad.  

Väljaränne on väike ja mittestruktuurne, sõltudes vaid inimeste muutunud 
eluplaanidest. 

Tänu nii noorte sisserändele kui ka sotsiaalsele turvalisusele ja elutingimuste 
paranemisele tõuseb sündimus. See tagab rahvastiku taastootmise. Keskmine 
eluiga tõuseb Põhjamaade taseme lähedale. Suremus väheneb ning loomulik iive 

on positiivne. Rahvastiku vanusstruktuur stabiliseerub ja isegi pisut nooreneb – 
eluea tõusust põhjustatud vananemist kompenseerib noorte ja perede sisseränne 

ning sündimuse kasv. Inimese tervena elatud aastate number suureneb. 

Kokkuvõttes kasvab elanike arv nii Pärnus, väikelinnades kui ka maal. Toimub 
mõningane elanike ümberpaiknemine: kinnisvarahindade tõusu tõttu liiguvad 

väiksema sissetulekuga inimesed korruselamurajoonidesse ja väikelinnadesse.  
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Keskkonnamuutused ja tehniline taristu 

Valdaval osal ehitistest on heakorrastatud nii fassaadid kui interjöör. Miljöö- ja 
arhitektuuriväärtused on säilitatud, vahepeal rikutu on taastatud, lammutatu 

uuesti üles ehitatud. Pärnus toimub kesklinna tööstusalade ja agulipiirkondade, 
maakonnas aga väikelinna tüüpi asulates vanema hoonestusega keskuse 
uuenemine (gentrification) miljööväärtuse printsiipe järgides. 

Elamud, majapidamishooned ja tootmisettevõtted on keskkonnasäästlikud. Uute 
hoonete ehitamisel ja vanade rekonstrueerimisel rajatakse ka kaasaegsed 

energiakogumissüsteemid, tõhustatakse ehitiste soojapidavust ja kasutatakse 
keskkonnasõbralikke materjale. Veekasutus on optimeeritud ning veeheide 
keskkonnasäästlikemaid tehnoloogiaid kasutades puhastatud. Jäätmeteke on 

vähenenud, toimub süsteemne ja üldine jäätmete sorteerimine ja taaskasutusse 
suunamine. Kõik majapidamised on liitunud korraldatud jäätmekogumis-

süsteemidega. Kõik jääkreostuskolded on likvideeritud, järved ja jõed 
tervendatud. Maakonna majapidamiste ja ettevõtete säästlik tegutsemine on 
rahvusvaheliselt teadvustatud konkurentsieelis ja müügiargument. 

Linnatänavad on rekonstrueeritud – kõvakattega, kõnniteedega ja valgustatud – 
seda nii Pärnus kui ka väikelinnades ja alevike keskustes. Heakorrastatud 

tänavad toetavad asularuumi arhitektuuri- ja miljööväärtust. Maakonna eri 
piirkondi ühendavad kõvakattega teed. Talude lähedusest mööduvad kruusateed 

on viidud kõvakatte alla. 

Pärnumaal on muu maailmaga kiired ühendusvõimalused. Tallinnasse ja Riiga 
pääseb Pärnust kiirrongiga, kohalik rongiliiklus toimub Kilingi-Nõmme suunal. 

Bussi- ja rongiliiklus on integreeritud ühtsesse süsteemi, maakondlikele liinidele 
toimub kohalik ettevedu. Ühtne hierarhiline ja multimodaalne 

ühistranspordivõrgustik tagab ka kõige kaugematele kantidele hea ühenduse nii 
piirkondliku kui maakonnakeskusega.  

Lennujaam vastab rahvusvahelistele nõuetele ja on osa rahvusvahelisest 

võrgustikust. Pärnust toimuvad regulaarlennud vähemalt ühte Skandinaavia 
pealinna, suvel ka tšarterreisid, teenindatakse eralennukeid.  

Kõik maakonna sadamad ja sildumiskohad on korrastatud. Võimalik on vastu 
võtta nii parvlaevu, jahte kui väikelaevu. Lisaks Pärnu, Munalaiu ja saarte 
sadamatele on aktiivses kasutuses ka Tõstamaa, Häädemeeste, Liu, Tahkuranna, 

kuid ka mitmed väike- ning paadisadamad Pärnu jõel.  

Toimuvad regulaarreisid saartele, turismimajandust toetavad huvireisid Pärnu ja 

Liivi lahel ning Pärnu jõel. Pärnu kaubasadam on Läänemere oluline 
regionaalsadam. 

 

2. stsenaarium: Balti kett ehk tagasi tulevikku 

  

Majandusareng 

Teiste Balti riikide taustal läheb Eesti majandusel hästi ja suudetakse säilitada 
toimiv ärikliima. Pärnu suudab ära kasutada Tallinna ja Riia vahelise positsiooni, 

saavutamaks erinevates valdkondades konkurentsieelist. Pärnumaa majanduse 
seosed Riia regiooniga tugevnevad, arendatakse välja Läti, eriti aga Riia turule 

suunatud kasumlikud teenused. Tänu logistilisele asukohale ja majanduslike 
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huvide väga oskuslikule väljamängimisele suudetakse meelitada maakonda 

eelkõige Eesti ja teiste Balti riikide ettevõtjate investeeringuid. Majandusareng 
koondub Via Baltica arengutsooni, muud piirkonnad taanduvad ääremaaks.  

Turismis suureneb väliskülastajate arv Soomest, Lätist ja Venemaalt. Turismi- ja 
puhkemajanduse põhilised teenused, sanatooriumid ja noortele suunatud 
meelelahutusasutused, on seotud Pärnuga. Kaugemalt tulnute jaoks on Pärnu 

osa Baltimaade tuurist. Säilib turismi- ja puhkemajanduse tugev sesoonsus. 

Puidu- ja turbatööstuses leiab aset mahtude kasv. Suurem osa puidust 

väärindatakse masstoodanguna (puitmaterjal ja -detailid, mööbel). 
Turbatööstuses muutub põhiliseks konkurentseeliseks hind, seda nii 
aiandusturba kui kütteturba osas. Kalanduse areng toimub tänu Audru 

kalakasvatuse rajamisele, samuti suurendatakse püüki Läänemeres ja kaugemal. 
Põllumajanduses toimub efektiivsuse tõus ja edasine kontsentreerumine. 

Toiduainetööstused kuuluvad valdavalt ülebaltikumilistesse või Eesti kettidesse. 

Masina- ja metallitööstuses domineerib kvalifitseeritud allhange Balti- ja 
Põhjamaade ettevõtetele. Töökohtade arv sektoris kasvab eelkõige 

kutsehariduse baasil koolitatud oskustööliste arvelt. Energeetikas jätkatakse 
põhiliselt mujal toodetud elektrienergia tarbimist ja maagaasi kasutust. 

Tarbekindlust parandab ja võimsusi suurendab ühendus uue 330kV Tallinn-Riia 
kõrgepingeliiniga.  

 

Sotsiaalareng 

Töötus alaneb ning ei ületa viite protsenti. Loodud töökohad nõuavad pigem 

kutse- ja rakenduskõrgharidust. Töökohad kontsentreeruvad piiratud hulka vald-
kondadesse, kujuneb struktuurne tööpuudus, nii et paljudel erialadel maakonnas 

tööd ei ole.  

Piirkondlikult koonduvad töökohad Pärnusse ja Pärnu lähiümbrusesse, mis 
suurendab tööalase pendelrände mahtu ning sunnib eriti Pärnust kaugemal 

elavat inimest kaaluma elukoha vahetust.  

Teistes suuremates asulates on vajadus erinevate erialade esindajate järel veelgi 

piiratum ning monofunktsionaalsete asulatega seotud ohud säilivad ja isegi 
suurenevad. Palgad on Pärnu piirkonnas võrreldavad Harjumaa omadega ehk 
Eesti keskmisest kõrgemad, mujal maakonnas aga Eesti keskmisel tasemel. 

Toimub kutse- ja kõrgkoolide spetsialiseerumine võtmevaldkondadele. Koostöö 
ettevõtete, avaliku sektori ja haridusasutuste vahel on tõhus ja koordineeritud, 

koostöösidemed piirduvad põhiliselt Eesti ja Lätiga. TÜ Pärnu kolledž tõestab 
ennast kui Baltikumi parim turismiala õppe– ja teadusasutus. 

Konkurentsivõimelist gümnaasiumiharidust pakutakse eelkõige Pärnus, 

maakonna teistes asulates tegutseb veel neli-viis gümnaasiumi. Huvihariduses 
suurendatakse programmipõhiselt huviringide arvu majanduse võtmevald-

kondades (turism, puhkemajandus, loodusvarad). 

Elanike terviseteadlikkus kasvab ja tervisekäitumine paraneb, kuid on tugevalt 
segmenteeritud. Positiivsed arengud puudutavad eelkõige haritud ja jõukamaid 

linlasi. Pärnu Haigla võimekus raviteenuse osutamiseks tugevneb veelgi, 
probleemiks on vaid teenuse majanduslik, ajaline ja piirkondlik kättesaadavus.  
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Kultuurielus eristub muust maakonnast Pärnu oma atraktiivsete, puhkajale ja 

noortele suunatud meelelahutuslike üritustega. Kultuurikorralduse aluseks on 
majanduslik tasuvus, edu saavutavad eelkõige suured kultuuriasutused (teater 

Endla, Pärnu kontserdimaja). Eelistatakse laia publikumenu tagavaid lavastusi ja 
kontserte. Elanike huvi on suur ning kultuuritarbimine kõrge, kuid kultuurilelu 
iseloomustab ühenäolisus ning algupärandite vähesus. 

Avaliku korra kaitse tagatakse kontrolli- ja karistussüsteemide tugevdamisega. 
Sellest hoolimata kaasnevad eelkõige noorteüritustega avaliku korra rikkumised, 

säilivad agressiivne jõmlus ja varavastaste kuritegude suhteliselt kõrge tase.  

Kohaliku omavalitsuse korralduses tõuseb suuremate omavalitsusüksuste 
haldusvõime ja avalike teenuste tase. Nende kõrval aga säilivad ka oluliselt 

kesisema võimekusega vallad.  

Ühistegevuses on prioriteediks koostöö erinevates Balti riike hõlmavates 

võrgustikes. Pärnut tuntakse Balti riikides Tallinna ja Riia vahelise sõlm- ja 
vahepunktina, osana nii Tallinna kui ka Riia laiemast tagamaast.  

 

Rahvastikuareng 

Pärnu linnal ja lähivaldadel on tänu nii mujalt Eestist kui ka maakonna 

äärealadelt siia piirkonda aina enam elama asujatele positiivne rändesaldo. 
Selles siserändes on olulisel kohal oskustöölised ning kutse- ja kõrgkoolide 

õpilased. Väljarände allikaks on maakonna ääremaad, tulemuseks aga 
maarahvastiku jätkuv vähenemine.  

Sündimus on mõõdukalt kõrge, kuid allpool rahvastiku taastootmiseks vajalikku  

taset. Keskmine oodatav eluiga kasvab aeglaselt ja jääb Põhjamaade tasemele 
selgelt alla. Loomulik iive on negatiivne. Rahvastik vananeb, eriti 

maapiirkondades ja väikelinnades. Rahvaarv väheneb maapiirkondade ja 
väikelinnade arvelt, Pärnus ja selle ümbruses elanike arv stabiliseerub. 

 

Keskkonnamuutused ja tehniline taristu 

Urbaniseerunud keskkonna positiivsed arengud koonduvad Pärnu kesklinna ja 

uuselamurajoonidesse. Domineerib uusehitus, olemasoleva miljööväärtuse 
säilitamine on teisejärguline. Mujalgi ei suudeta tagada asularuumi ühtlaselt 
heatasemelist ja heakorrastatud olustikku: uued ja rekonstrueeritud ehitised 

vahelduvad amortiseerunud hoonetega, jäätmaadega.  

Elamute ja majapidamiste juures täidetakse kõiki kehtivaid 

keskkonnanormatiive; kõik suuremate asulate majapidamised liidetakse 
toimivate ÜVK süsteemidega, tagatakse energiaauditi süsteemi rakendumine; 
kõik majapidamised, välja arvatud mõned erandid, liituvad 

jäätmeveosüsteemidega.  

Teede ja tänavate areng toimub kooskõlas muu edenemisega: paraneb tänavate 

kvaliteet Pärnu kesklinnas ja elamurajoonides ning teekate põhimaanteedel. 
Lõpetatakse Via Baltica koridori väljaarendamine, paremaks saavad ka 
vallakeskusi ühendavad teed.  

Pärnul on hea bussi- ja rongiühendus Tallinna ja Riiaga. Paraneb piirkondlikke 
keskusi Pärnuga siduv ühistransport, samuti arendatakse välja tõhus 

linnastupõhine ühistranspordivõrk. Munalaiu ja Pärnu sadamad ning saarte 
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sadamavõrk suudavad kvaliteetselt teenindada nii reisipraame kui ka elanike ja 

turistide väikelaevu. Pärnu kaubasadam viiakse kesklinnast välja ja ta säilitab 
praegused võimsused. Lennujaam keskendub saarte teenindamisele, 

suveperioodil ka puhkemajandust toetavatele tšarterreisidele. 

 

3. stsenaarium: Meil aiaäärses tänavas 

 

Majandusareng 

Pärnumaa kapseldub ja ennekõike imetletakse varasemaid saavutusi (ikkagi 
suvepealinn!). Keskendutakse peamiselt siseturule ja kohaliku ressursi 
töötlemisele. Maakonna majandusstruktuur sarnaneb suuresti kriisieelsega. 

Majandusareng põhineb väliskapitalil ja eriti laenurahal, napib kvalifitseeritud 
tööjõudu, tööturul jätkuvad struktuursed probleemid. Välisturgude kiire 

taastumine toob mõningast, aga mitte pikaajalist leevendust. Kasvab rahvuslik 
protektsionism. 

Turismimajanduses on põhirõhk sanatooriumitel, mille kliendid pärinevad 

põhiliselt Eestist ja Soomest. Kodumaine pereturist käib suvel Pärnus rannas või 
maakonna teistes piirkondades turismitalus. 

Puidutööstuses toob põhilist tulu materjali väljavedu, töökohti pakub veel 
kohalikule turule suunatud (väike)tootmine. Turbatööstuses on põhituruks 

siseturg: toodetakse aiaturvast ja briketti individuaalmajapidamistele. 
Kalanduses suurenevad rannakalurite võimalused ja toodang. Kalakasvatus 
areneb väikeses mastaabis koos maaturismiga. Audru kalakasvatus jääb 

rajamata. 

Põllumajanduses kasvab väikemajapidamiste arv. Oluline osa toodangust on 

suunatud kohalikule tarbimisele: oma majapidamisele, kohalikule turule ja 
kauplustele. Suurtootmise ja  toiduainetetööstuse suhted on kaubalis-rahalised 
ning toiduainetetööstuste kettide poolt kontrollitud. Masina- ja metallitööstuses 

tehakse mitmesugust odavamat laadi allhanget valdavalt Põhjamaade tehastele. 
Energeetikas taastatakse lokaalkatlamaju, mis viiakse puiduküttele.  

 

Sotsiaalareng 

Tööpuudus säilib mõõdukal tasemel ja on umbes 5-10 protsenti. Suureneb 

koduste arv ja väheneb majanduslikult aktiivse elanikkonna suurus. Töökohad on 
valdavalt traditsioonilistes valdkondades, nõudlus kõrgharitud spetsialistide järel 

on  väljaspool avalikku sektorit väike. Tööhõives kasvab  avaliku sektori osakaal. 
Puudusi on nii töö kui ka tööjõu struktuuris. Spetsialistide nappusel on 
maakonnas raske luua kaasaegset tehnoloogiat vajavaid tootmisüksusi.  

Elanike sissetulekud on Eesti maakondade keskmisel tasemel. 

Toimib ühtne ja korralik alus-, põhi- ja keskkoolide võrgustik. Maapiirkondades 

säilitatakse kõik gümnaasiumid, samuti alla 20 õpilasega algkoolid. Kutsekooli 
valivad haridustee jätkamiseks eelkõige noored, kelle õppeedukus põhikoolis oli  
kesine või need, kes ei soovi palju õppida. Kutsehariduskeskuse peamine 

ülesanne on pakkuda kohalikele noortele jõukohast haridustee jätkamise 
võimalust.  
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Taastatakse kutseõppe Sindis. TÜ Pärnu kolledž loob maakonna noortele 

võimaluse omandada kõrgharidus kodu lähedal, kuid pakub ka töökohti 
õppejõududele. Koolis keskendutakse õppetööle, teadustegevus toimub 

personaalsetest huvidest ja võimetest lähtuvalt. 

Suurenevad avaliku sektori kulud hariduse, sotsiaal- ja vaba aja valdkonna. Igas 
kandis on kättesaadavad rahvamaja, noorte- ja päevakeskused. Toimub aktiivne 

isetegevus traditsioonilistes valdkondades: laul, tants ja näputöö. Elanike 
terviseteadlikkus on kesine ja valitsevad mugavad eluviisid. Inimese tervis sõltub 

peaasjalikult töö iseloomust ja tema geneetilistest eeldustest. Pärnu Haigla 
tegutseb tubli maakonnahaiglana, raviteenuste valik seal väheneb. Taastatakse 
ravivoodikohad väiksemates haiglates. Elanike turvatunne suureneb: vähenevad 

avaliku korra rikkumised, paraneb liiklusohutus. 

Kohaliku omavalitsuse juhtimises suureneb isiklike tutvuste ja suhete tähtsus, 

mis võib realiseeruda kohalikes käsi peseb kätt süsteemides. Avalikkuse kontroll 
võimu üle väheneb ning poliitmaastik “konnatiigistub”.  

Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö piirdub maakondliku omavalitsusliidu 

tegemistega. Koostöö rahvusvahelisel tasandil seisneb põhiliselt  linna- ja 
vallavalitsuse delegatsioonide ning kultuuriseltside vahetamises sõpruslinnade 

või –valdadega. Rahvusvaheline tuntus Pärnul ja Pärnumaal puudub. Eestis 
tuntakse maakonda kui hubast soodsaid puhkevõimalusi pakkuvat provintsi. 

 

Rahvastikuareng 

Maakonnast rändavad välja nutikamad ja uuendusmeelsemad, eelkõige noored. 

Sisseränne on juhuslik, peaaegu lakkab noorte õppimisega seotud sisseränne. 
Kesk- ja vanemaealised, kes soovivad rahulikult elupäevade lõpetamise suunas 

tiksuda, kasutavad langevaid kinnisvarahindu kodu rajamiseks maakonda. 

Sündimus jääb praegusest madalamale tasemele. Keskmine eluiga natuke 
suureneb ja suremus väheneb, mis kokku realiseerub negatiivses iibes. 

Rahvastik vananeb oluliselt nii maakonnakeskuses kui ka maakonnas tervikuna. 
Rahvaarv väheneb kõikjal, eriti uuselamurajoonides. 

 

Keskkonnamuutused ja tehniline taristu 

Toimub olemasoleva hoonestuse ja rajatiste järk-järguline amortiseerumine, 

mida osaliselt kompenseeritakse ja varjatakse hoolika sanitaarremondiga. 
Toimub ehitatud keskkonna struktuurne ja moraalne vananemine, kuid 

asularuumi üldine korrastatus ja heakord suudetakse tagada.   

Elamu- ja kommunaalmajanduses naastakse osaliselt traditsioonilisemate 
tehnoloogiate juurde: lokaalsed puurkaevud, jäätmete kohapealne 

komposteerimine, põletamine ja ladestamine. Jäätmekäitluse põhirõhk on 
segaolmejäätmete äraveol, jäätmete sorteerimisest loobutakse, kuna puudub 

võimalus sorteeritud jäätmete mõistlikuks taaskasutuseks. Surve loodusele on 
lokaalse mõjuga. 

Liiklussõlmedes halveneb teede ja tänavate seisund. Jooksev remont tagab siiski 

teede sõidetavuse. Säilib raudteeühendus Tallinnaga, taastatakse rongiühendus 
Kilingi-Nõmmega. Ühistranspordi vajadus väheneb, kuivõrd töö ja kaubandus on 

kättesaadav ka kodule lähemal. Valdade elanikele tagatakse võimalus sõita  
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ühistranspordiga linna asju ajama. Säilib regulaarne laeva- ja lennuühendus 

saartega.  

 

4. stsenaarium: Vaeste patuste alev 

 

Majandusareng 

Pärnumaa suhteliselt suur orienteeritus ühekülgsele majandusele saab 
majanduskriisis ränga hoobi. Välisinvestorite kõrval on ka kohalikud investorid 

kaotanud usu investeerida Pärnumaale. Uusi töökohti olulisel määral juurde ei 
teki, pigem kaovad senisedki töökohad. Turism kui oluline majandusharu 
mandub, kuivõrd konkurentsis teiste Eesti keskustega (Haapsalu, Narva-Jõesuu, 

Kuressaare, Otepää, Värska) jääb Pärnu alla. Olemasolevat ressurssi kasutatakse 
puhkevõimaluste pakkumiseks kohalikele elanikele. Külastajatele mõeldud 

teenuste mitmekesisus väheneb, väärtsündmuste arv langeb. 

Puidutööstuse tulud saadakse toorme väljaveost ja raielankide edasimüügist 
rahvusvahelistele ettevõtetele. Turbatööstuses mahud vähenevad ja pikemas 

perspektiivis varitseb turbatootmisettevõtteid sulgemise oht. Kalandus tagab 
harrastuskalastajatele täiendava sissetuleku, oluliseks muutub jääpüük, 

peetakse (illegaalset) hülgejahti.  

Põllumajanduses jääb osa haritavaid maid taas sööti ning kariloomade arv 

väheneb oluliselt. Suureneb tootmine kodumajapidamistes: kartuli- ja 
aedviljakasvatus, mõni lehm ning kümmekond kana. Toiduainetööstus on 
suunatud maakondlikule ja kohalikule turule.  

Töökohti tekib juurde tekstiili- ja metallitööstuses, samuti välisomanikele 
kuuluvas komplekteerivas masina- ja aparaaditööstuses. Energeetikas tagatakse 

soojus- ja elektrienergia olemasolevate süsteemide abil, keskkonnakaalutlusi 
ignoreeritakse.  

 

Sotsiaalareng 

Tööpuudus saavutab maksimaalse taseme, jäädes pikaks ajaks kümmet 

protsenti ületavale tasemele. Kujuneb välja arvukas pikaajaliste töötute-
juhutööliste kiht. Elanike töötasud langevad ning maakonna keskmine 
sissetulekute tase on üks Eesti madalamaid. Ühelt poolt valitsevad käegalöömise 

meeleolud, teiselt poolt kasvavad sotsiaalsed pinged. Turvalisuse tase nõrgeneb: 
sagenevad vargused, purjuspäi põhjustatud liiklusõnnetuste arv, mitmed 

piirkonnad getostuvad.  

Riigile ja kohalikule omavalitsusele esitatakse suuremaid nõudeid: neid nähakse 
kiriku ja selgeltnägijate kõrval viimase lootuse ja toe pakkujatena.  

Kohaliku omavalitsuse, kiriku ja perede ühiste jõupingutuste tulemusel tagatakse 
hädaabi vaestele.  

Hariduse tase langeb, kuna tugevad, motiveeritud õpetajad lahkuvad ja 
õpikeskkond amortiseerub. Kutsekoolidest jääb tegutsema vaid Pärnumaa 
kutseõppekeskus Pärnus, kooli Tihemetsa keskus suletakse nagu suletakse ka TÜ 

Pärnu kolledž. Kultuurielus on tippsündmusteks „Warmduscher“, kino, jaanipeod 
ja suvetuurid. 
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Mittetervislikud eluviisid saavad elunormiks. Suureneb alkoholism, suitsetamine, 

narkomaania, HIV, tuberkuloosi ja teiste nakkushaiguste levik. Perearsti- ja 
eriarstiabi kättesaadavus on kesine. Pärnu Haigla jätkab hooldus- ja esmatasandi 

haiglana. Tasemel raviteenust saadakse kas Tartus või Tallinnas. 

Kohaliku omavalitsuse süsteem likvideeritakse, kogu juhtimine ja elanike 
teenindamine koondatakse Pärnusse. Maakonnajuhid määratakse üleriigilistel 

valimistel võitnud koalitsioonierakondade poolt. 

 

Rahvastikuareng 

Inimesed lahkuvad maakonnast üha kasvavas tempos, eelkõige noored, 
haritumad ja jõukamad, aga ka tööotsingul lihttöölised. Sisseränne on juhuslik, 

seda ajendab suures osas lootus leida odava kinnisvara näol taskukohane 
elamispaik. 

Sündimus on madal, keskmine eluiga mitte ei kasva, vaid isegi väheneb. 
Loomulik iive on tugevalt negatiivne. Toimub rahvastiku keskealisustumine: 
elanikkonnas on vähe noori ja pensioniealisi. Elanike arv väheneb oluliselt nii 

maal kui linnas. Monoasulad ja väiksemad külad võivad elanikest tühjaks jääda. 

 

Keskkonnamuutused ja tehniline taristu 

Olemasolev ehitatud keskkond amortiseerub tugevalt, uusehitisi lisandub napilt. 

Korruselamute piirkonnad nii linnas kui maal getostuvad, külad tühjenevad.  

Teede ja tänavate katte kvaliteet halveneb. Ei suudeta tagada kõigi kohalike 
kruusateede hooldust ning talvel lume sahkamist. Raudteeühendus Tallinnaga 

likvideeritakse, kuna reisijaid pole piisavalt. Ühendus saartega toimub vaid 
laevade ja hõljukitega, lennuühendus üksnes erakorralistel põhjustel. Sadamaid 

ei jõuta korras hoida, taas algab nende lagunemine. Liinibussid sõidavad vaid 
Pärnu ja suuremate piirkonnakeskuste vahel.  

Investeeringud ÜVK süsteemidesse lakkavad ning sagenevad lekked. 

Jäätmekogumises piirdutakse segaolmejäätmete äraveoga. Inimesed eiravad 
tasulist teenust ja eelistavad sellele prügi vedamist metsa alla. Keskkonnakaitse 

ja loodushoid ei ole inimeste ja ühiskonna jaoks olulised teemad. Pärnumaa 
keskkonnaseisund halveneb. 

 

Stsenaariumite võrdlus ja valik strateegia alusena 

 

Eeltoodud stsenaariumite kirjelduste põhjal on ilmne, et vaeste patuste aleviks 
mandumine ei ole enamikele pärnumaalastele vastuvõetav. Arendustegevuses 
saab see toimida üksnes hoiatava tulevikupildina sellest, kuivõrd halvasti võivad 

asjad minna, kui midagi ei tehta või siis tehakse midagi väga rumalasti. 
Eelnevalt loodud tarbimisele suunatud ja mugavale provintslusele apelleeriv 

stsenaarium on küll kütkestav, kuid teravalt kerkib üles küsimus sellise 
arengutee jätkusuutlikkusest. Aiaäärne hubasus võib üsna ootamatult vaeseks ja 
patuseks aleviks muutuda või osutuda. Pealegi on, nagu eelpool selgus, 

tunnetatud muutmisvajadused hoopis ulatuslikumad, kui seda nõuaks kolmas 
arengukava.  
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Kaks esimest stsenaariumit on mõlemad suunatud arengule, erineb aga nende 

pakutud arenguhüppe pikkus ning eeldatav mõju sotsiaalsetele suhetele. Balti 
keti stsenaarium on konkurentsistsenaarium, mis seab ülesandeks parematele ja 

suurematele järelejõudmise. Selliselt püstitatuna sisaldab see stsenaarium endas 
majanduslikust, sotsiaalsest ja piirkondlikust ebavõrdusest tulenevaid pingeid ja 
rahulolematust.  

Läänemere pärl on ainus arengukava, mis tagaks avatud maailmas ja 
pikaajalises perspektiivis pärnumaalaste rahulolu. 

  

 
 
Joonis 17. Pikaajalised arengustsenaariumid arengu ja elukvaliteedi 

dimensioonidel 

 

Ei ole midagi rahuldust pakkuvamat, kui on esirinnas pingutamine. Kuivõrd 
stsenaariumid on üles ehitatud arenguambitsioonide kahanevas järjestuses, siis 
on selge, et arenguvajadused on suurimad seoses Läänemere pärli 

stsenaariumiga,  ja väikseimad vaeste patuste alevi stsenaariumi realiseerimisel. 
Kuid isegi vaeste patuste alevis on vaja teha midagi selleks, et inimestel oleks 

töökoht ja lastel võimalik koolis käia.  

Järgnevas tabelis esitatakse üldised arenguvajadused kahes lõikes. Esmalt see, 
millise arengu poole on vaja püüelda või mida on tarvis teha, et jõuda järele 

Balti riikide tugevamatele piirkondadele (stsenaarium Balti kett). Tabeli 
kolmandas veerus tuuakse välja täiendavad muutmisvajadused majandus- ja 

asustusstruktuuris, sotsiaalsetes suhetes ning elanike väärtushinnangutes, mis 
lubaksid Pärnumaal võtta sisse koha Läänemereruumi linnaregioonide esimeses 
reas. 
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Tabel 6. Pärnumaa arengustaadiumid: olemasoleva arengutaseme 

vastavus stsenaariumitele 

  

1. 

Läänemere 
pärl 2. Balti kett 

3. Meil 

aiaäärne 
tänavas 

4. Vaeste 
patuste alev 

Majandus-
areng 

Loodus-
turism 

puidutööstus; 
metalli- ja 

masinatööstus
; 
turbatööstus; 

turism ja 
puhkemajan-

dus; kalandus 

energeetika; 
põllumajandus 

ja toiduainete-
tööstus 

 

Sotsiaalareng  

tervishoid; 
turismiharidus; 
kultuur; koostöö 

töö ja palk; 

haridus ja 
teadus; 
turvalisus maine 

Rahvastiku-

areng  ränne; asustus 

iive; 
vanusstruktuur; 

elanike arv  

Keskkonna- 

muutused ja 
tehniline 

taristu 

looduskaitse

  

hoonestus; 

teed ja 
tänavad; 

lennuühendus
; jäätme- 
majandus; 

ühisveevärk ja  
kanalisatsioon 

raudtee; 

mereliiklus; 
ühistransport  

  

 

Järgnevas tabelis esitatakse üldised arenguvajadused kahes lõikes. Esmalt see, 

mida on vaja teha, et jõuda järele (2. stsenaarium), ning seejärel täiendavad 
muutmisvajadused, mis lubaksid Pärnumaal võtta sisse koha Läänemere 
linnaregioonide esimeses reas.  

 
Tabel 7. Kahe positiivse stsenaariumi kaheastmeline võrdlus 

  Balti kett (+) Läänemere pärl (++) 

Majandusareng 

Tootlikkuse kasv (kulude 
kokkuhoid, efektiivsus), 

muutused 
majandusstruktuuris 

Kapitali ja teadmiste 
võrgustumine, 

rahvusvahelised 
investeeringud, eksport 

Tööjõu kvaliteedi kasv 
Juhtimisinnovatsioon nii 
era- kui avalikus sektoris 

Teadmiste import 

Teadmiste tootmine ja 
rakendamine majanduses, 

loomemajandus 

Ettevõtluse kapitaliseerituse 
kasv (sh. 

välisinvesteeringud) 

Koostöökultuuri areng, 
innovaatiline tootearendus 

ja loomingulisuse rakendus 
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Sotsiaalareng 

Personaalsele arengule 

suunatud väärtuste 
tugevnemine 

Terviklik, personaalseid ja 

sotsiaalseid aspekte siduv 
väärtussüsteem 

Finants- ja 
staatusmotivatsiooni 

kesksus isiku arengus ja 
tegevuses 

Eneseteostuse sisemise 
motivatsiooni kesksus 

isikute ja organisatsioonide 
arengus ja tegevuses 

Kvaliteetse erialase kutse- 
ja kõrghariduse pakkumine 
regiooni majanduse 

võtmevaldkondades 

Elukestva õppe kultuuri 
juurdumine - mitmekesine 

ja paindlik õppetöö 

Teadmistepõhine arendus 

Läbi räägitud ja 

vastutustundlik arendus 

Keeleoskus töövahendina 

Pluralistlik ja loominguline 

kultuuritaju, erinevad 
keeled kui suhtlusvahendid 

Rahvastikuareng 
Sündimuse suurendamine 

Tervena elatud eluea 
pikendamine 

Sisserände suurendamine, 
väljarände vähendamine Sisserändesoovi loomine 

Keskkonnamuutu-

sed ja tehniline 
taristu 

Piirkondlik ebavõrdsus - 

arenenud ja 
vähemarenenud piirkonnad 

Multipolaarne ja ühtlaselt 
arenenud maakond 

Tsoneeritud maakasutus 
Multifunktsionaalne 
maakasutus 

Saastekoguste 
vähendamine ja 

keskkonnakahjude 
minimeerimine 

Looduse, miljöö- ja 

maastikuväärtustega 
arvestav inimtegevus 

Arengut toetav 
transpordisüsteem 

Tervislikud ja säästlikud 
liikumisharjumused 
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Lühendite seletusi: 

 

ANK – avatud noortekeskus 

EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

EE-LV – Eesti-Läti piiriülese koostöö 
programm 

EK – Ettevõtlik Kool 

ELASA – Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus 

EMÜ – Eesti Maaülikool 

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium 

Kkmin – Keskkonnaministeerium 

Kmin – Kultuuriministeerium 

KL – Kaitseliit 

KTK – Kaubandus-Tööstuskoda 

KOP – kohaliku omaalgatuse programm 

KOV-d – kohalikud omavalitsused 

LLKK – Liivi Lahe Kalanduskogu 

LOTEH – Pärnu Looduse- ja Tehnikamaja 

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium 

OTT – „otse-tootjalt-tarbijale“ – võrgustik 

RMK – Riigimetsade Majandamise Keskus 

RMKK – Rohemajanduse Kompetentsikeskus 

PKHK – Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

PLPK – Pärnu Lahe Partnerluskogu 

PLV – Pärnu Linnavalitsus 

PM – Pärnu Muuseum 

PMV – Pärnu Maavalitsus 

POL – Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

PRAKS – Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts 

PS – Pärnu Sadam 

PõM – Põllumajandusministeerium 

PVK – Pärnumaa Vabatahtlike Keskus 

PÜTK – Pärnumaa Ühistranspordikeskus 

RJKK – Rohelise Jõemaa Koostöökogu 

RMKK – Rohemajanduse Kompetentsikeskus 

SAPT – Sihtasutus Pärnumaa Turism 

SiM – Siseministeerium 

Sotsmin - Sotsiaalministeerium 

TAI – Tervise Arengu Instituut 

TAK - teadusarenduskeskus 

TK - Töötukassa 

 

TL – Tallinna Lennujaam 

TUKK – Turismi Kompetentsikeskus 

TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool 

TÕN – täiskasvanud õppija nädal 

TÜ – Tartu Ülikool 

TÜPK – Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 

ÜVK – ühisveevärk



 

 

 


