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Töö tulemuste lühikokkuvõte 
 

1. Maanteed 

• Uurimisalal asub 1330 km maanteid, millest 23% on riigimaanteed. Enim teid 
(289 km) asub Pärnu linnas. 

• Uuritavale alale on üldplaneeringute järgselt planeeritud kokku 106 km uusi 
teid, mis tähendab kogu teedevõrgu potentsiaalset suurenemist 8%. 106 km-st 
planeeritud teedest on olemas 5 km asfaltkattega teed, 28 km kruusakattega ja 
13 km pinnaskattega teed. Välja on ehitamata 61 km planeeritud teid. 

2. Kergliiklusteed 

• Kergliiklusteid esineb uurimisalal kokku kümnes asustusüksuses, millest 
kaheksas esineb tähistatud jalgrattateid. Kergliiklusteid on kokku 50 km, 
millest 35 km on märgistatud jalgrattateed. Kilometraažilt on enim 
kergliiklusteid (31,7km) Pärnu linnas. 

Üldplaneeringute järgselt on uurimisalale planeeritud koos juba 
olemasolevatega ligi 250 km kergliiklusteid, mis asuksid kokku 28 
asustusüksuses. Kõige rohkem (88 km) on planeeritud kergliiklusteid Pärnu 
linna. Audru valda on planeeritud 64 km, Tahkuranna valda 57 km, Paikuse 
valda 20 km, Sindi linna ligi 10 km ja Sauga valda ligi 9 km kergliiklusteid.  

• Sidus märgistatud jalgrattateede võrgustik on hetkeseisuga olemas Paikuse 
vallas, kust saab elamualadelt piki märgistatud jalgrattateid Pärnu linna piirini, 
ent mitte Pärnu kesklinna. Ühendus Pärnu linnaga on olemas ka Sauga vallas 
asuval Sauga alevikul ning Audru  vallas asuva Papsaare küla läänepoolsel 
elamualal, kust kulgevad märgistatud jalgrattateed linna piirini. Pärnu linna 
märgistatud jalgrattateed ei moodusta sidusat tervikut – olemasolevast 20,7 
kilomeetrist saab mööda märgistatud jalgrattateid ilma katkestusteta sõita 
kõige pikemalt ligi 6 km ulatuses Pärnu rannaalal ja kesklinnas. Koos 
märgistamata moodustub Pärnu linnas 21 km pikkune tervikmarsruut. 

Kui valmis ehitada kõik üldplaneeringutega kavandatud teed, siis moodustub 
sidus kergliiklusteede võrgustik, mille kogupikkus on umbes 250 km. 
Planeeritud kergliiklusteede võrgustikuga on omavahel ühenduses Pärnu linn 
ja selle lähiümbruse asustusüksused. 

• Kõige paremini on kergliiklusteed kättesaadavad Pärnu linna elanikele, kus 
kümnest elamualast (hooneid kokku 5973) on kergliiklustee 100 m raadiuses 7 
elamuala puhul ja Paikuse valla elanikele, kus kergliiklustee asub kõigist 
elamualadest kuni 1 km kaugusel. Väljas pool Pärnut asuvatele äri- ja 
tööstusaladele valdavas enamuses kergliiklusteed ei vii. Kõige rohkem on 
rajatud kergliiklusteid Paikuse kandis – ligi 2,3 km kergliiklusteid 1000 
elaniku kohta. 

• Jalgrattaparklaid ei ole Audru, Sauga ja Tahkuranna vallas ega Sindi linnas. 
Paikuse vallas asuvad jalgrattahoidlad Paikuse Päevakeskuse, Paikuse 
Põhikooli, Seljametsa Lasteaed-Algkooli ning vallamaja ees. Pärnu linnas on  
jalgrattahoidjad avalikus ruumis ja äri- ning avalike hoonete juures. 



5 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

Raudteejaamadesse, lennuväljale ja enamustesse sadamatesse ei ole tagatud 
ligipääs kergliiklusteid ja jalgrattateid mööda. 

3. Ühistransport 

• Väljaspool Pärnut on uuritaval alal kõige tihedam ühistranspordi liiklus Pärnu 
linna vahetus läheduse – Pärnu ja Audru kandi, Pärnu ja Sauga kandi, Pärnu ja 
Tammiste kandi, Pärnu ja Paikuse kandi ning Sindi linna ning Pärnu ja Uulu 
kandi vahel. Kõige kehvem on bussiühendus Kihlepa-Soomra, Seljametsa ja 
Urge elanikel. 

• Uuritaval alal on õpilaste veoks organiseeritud õpilasliinid Audru, Sauga ja 
Paikuse vallas. Pärnu ja Sindi linnas õpilasliine organiseeritud ei ole, kuna 
Pärnu linna sees sõidavad linnaliini bussid ja Pärnu – Sindi liini buss nr 40 
piisava sagedusega. Õpilastransporti ei organiseeri ka Tahkuranna vald. 

• Bussipeatustele paiknevad üldiselt lähemal vanad eluhooned kui uued 
eluhooned – kuni 1 km kaugusel uutest eluhoonetest peatub buss hommikuti 
87%, päevasel ajal 78% ja õhtusel ajal 85% uute hoonete puhul. Vanadest 
eluhoonetest peatub buss hommikusel ajal kuni 1 km kaugusel 94%-st 
vanadest eluhoonetest, päevasel ajal 90% ja õhtusel ajal 94%-st vanadest 
hoonetest. 

• Pärnust saab kõige paremini Paikuse ja Tammiste kandi ning Sindi linna 
elamualadele, kõige kehvemini Kihlepa-Soomra ja Seljametsa elamualadele 
ning osadele Sauga ja Audru kandi elamualadele. 

• Äri- ja tööstusaladelt on ühistranspordi kättesaadavus kõige parem Pärnu 
linnas ja Sindi linnas, kus bussipeatused asuvad kuni 1 km raadiuses kõikidest 
äri- ja tööstusaladest nii hommikuti, päevasel ajal kui õhtuti. 

• Ühistranspordi ühilduvus autotranspordiga on kõige parem Pärnu linnas ja 
Paikuse vallas – Pärnu linnas on keskmiseks kauguseks parkla ja bussipeatuse 
vahel 255 meetrit ning parklaid on kõige rohkem, Paikuse vallas on 
keskmiseks kauguseks parklast bussipeatuseni  241. Tahkurannas ja Sindis on 
parklate ning bussipeatuste vaheline keskmine kaugus alla poole kilomeetri. 
Kõige kehvem on ühistranspordisüsteemi ühilduvus parklatega Audru ja 
Sauga vallas. 

Pärnu lennuväljale sõidab buss number 23 esmaspäeviti 4 korda päevas ja 
ülejäänud päevadel kaks korda päevas. Rongijaama saab nii linna-, maakonna- 
kui kaugsõiduliinide bussidega. Saabumise ja väljumise ajad võiks paremini 
sünkroniseerida Pärnu – Ruhnu – Pärnu lendude ja Tallinn – Pärnu – Tallinn 
rongide saabumiste ja väljumistega. Pärnu kesklinna sadamasse busse ei käi. 

• Võrreldes ühistranspordi reise ja igapäevaste liikujate liikumistrajektoore 
lühima tee graafil selgus, et hommikuti on potentsiaalne reisijate arv ühe bussi 
kohta kõige suurem Sindi-Urge, Urge-Tammiste, Tammiste-Urge ja Urge-
Sindi lõikudel. Seda peaasjalikult Tammistelt ja Pärnust Sindi linna ning Sindi 
linnast Pärnusse ja Tammistele tööle minejate tõttu, kelle jaoks lühim tee 
kulgeb läbi Urge. Lühima tee graafi järgides on üsna suur nõudlus ka Audru ja 
Sauga vahel, kus hetkel busse ei käi. Vajadus lisaliinide järele võib olla ka 
Audru-Pärnu, Seljametsa-Paikuse ja Paikuse-Pärnu kandiületustel. 
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Õhtuti on potentsiaalne nõudlus ühistranspordi järele Sindi-Urge-Tammiste 
vahel, Paikuse-Seljametsa, Seljametsa-Paikuse ning Sauga-Audru vahel. 

4. Lennu-, rongi- ja laevaliiklus ning liiklus veekogudel 

• Uuritaval alal on üks lennujaam Sauga vallas, kaks raudteejaama Pärnu linnas 
kaks suuremat kalasadamat Audru vallas, kaks suuremat sadamat Tahkuranna 
vallas, üks reisisadam, jahisadam ning kala-ja kaubasadamad Pärnu linnas. 

• Lennujaam teenindab regulaarliinidest Pärnu – Ruhnu – Kuressaare liini ja 
talveperioodil, kui laevaliiklus ei ole jääolude tõttu enam võimalik, ka Pärnu – 
Kihnu liini. Alates 2008. aastast toimuvad kevadest sügiseni regulaarlennud 
Rootsist ja 2010. aastast alates tšarterlennud Soomest. Välislendudega 
Pärnusse saabujate arv on iga aastaga kasvanud. 

• Uuritaval alal on rongiühendus Tallinnaga. Rong väljub Tallinnasse ja saabub 
Tallinnast kaks korda päevas. Edelaraudtee piletimüügi andmetel on rongiga 
reisijate arvud püsinud viimastel aastatel üsnagi stabiilsena.  

• Jäävabal perioodil toimub regulaarne laevaühendus Pärnu ja Kihnu vahel. 
Ehkki uurimisala jääb rahvusvahelistest laevateedest ja jahtide 
tavamarsruutidest üsnagi kõrvale, külastab Pärnu jahtklubi igal aastal üle 
paarisaja välismaise päritoluga jahi. 

5. Liikumisvood 

• Liiklussagedus maanteedel on alates 2000. aastast Pärnu lähiümbruses oluliselt 
kasvanud. 2007. aastaks olid liiklusmahud põhimaanteedel kasvanud üle kahe 
korra võrreldes 2000. aastaga ja tugimaanteedel 1,8 korda. Pärnu linna piiril 
oli liiklus riigimaanteedel 2007. aastal 1,9 ning Pärnu linnast 30 km kaugusel 
1,8 korda intensiivsem kui 2000. aastal. Kõige suuremad olid liiklusmahud 
Pärnu linna piiril 2007. ja 2009. aastal, mil ööpäevane sõidukite arv erinevatel 
Pärnusse suubuvatel riigimaanteedel keskmiselt mõlemal suunal kokku oli 
ligikaudu 8500. 

• Statistikaameti andmetel on Pärnu maakonnas hõivatuid kokku 37 400. 
Maksu- ja Tolliameti andmetel töötab Pärnu maakonnas 24 000 töötajat, 
kellest 20 780 ka elab Pärnu maakonnas. Uurimisala omavalitsustes elab 
Maksu- ja Tolliameti andmetel elukoha registreeringu järgi 14 378 töötajat ja 
laiendatud lähiümbruse asustusüksustes 545 töötajat. Kokku elab laiendatud 
uurimisalal 15 143 Pärnu maakonnas tööl käivat töötajat. Nii elukoht kui 
töökoht on laiendatud uurimisalal 14 657 inimesel, kellest 57% elab ja töötab 
Pärnus ning 8% mõnes teises uurimisala asustusüksuses. 35% käib 
igapäevaselt oma elukohast mõnda teise asustusüksusesse tööle. 
Tõmbekeskusena tõuseb tugevalt esile Pärnu linn.  

• Üldhariduskoolides käib uurimisala omavalitsustes koolis 6195 õpilast. 80% 
uurimisalal koolis käijatest elab kooliga samas omavalitsuses, 14% elab mõnes 
teises uurimisala omavalitsuses. Pärnus käib koolis 4643 õpilast, 80% neist 
elab Pärnu linnas, 15% naaberomavalitsustes ning 5% tuleb mujalt.  

• Passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel oli uurimisalal 2009. aasta 
veebruaris 61 481 elukoha ankurpunkti, neist Pärnus üle 41 000. 87%-l Pärnu 
elanikest oli tööaja ankurpunkt (töökoht, kool, muu igapäevaselt külastatav 
koht) samuti Pärnus, 7%-l mõnes teises uurimisala omavalitsuses. 
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Tööaja ankurpunkte oli samuti kõige rohkem Pärnu linnas (32 336). 67% 
inimestest, kel oli Pärnus tööaja ankurpunkt, omas ka elukoha ankurpunkti 
Pärnus ning 20% mujal uuritaval alal.  

• Uuritava ala kantide vahelised liikumised vähenevad suvel 2%. Suuremad 
muutused toimusid Pärnu-Audru ning Audru-Lindi lõikudel, kus igapäevaseid 
liikujaid oli talvisest rohkem. Suuremad muutused toimuvad suvel 
liikumisvoogudes uurimisala ja ülejäänud Eesti vahel. Suurenevad nii mujalt 
uuritavale alale liikujate kui uuritavalt alalt välja liikujate arvud. 
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Sissejuhatus 

 

Käesolev uuring „Transpordiuuring“ on üks Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke 
siduva teemaplaneeringu uuringutest, mis on koostatud Positium LBS poolt koostöös 
Ramboll Eesti AS-ga Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel. 

Transpordiuuring keskendub Pärnu linna ja selle lähiümbruse omavalitsuste (Sindi 
linn, Audru vald, Sauga vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald) transpordikorralduse, 
inimeste liikumisvõimaluste ning liikumisvajaduste kaardistamisele ja analüüsimisele. 
Uuringu täpsemateks eesmärkideks on: 

• kaardistada maanteed ja kergliiklusteed, kirjeldada ühistranspordi 
kättesaadavust ja ühilduvust teiste transpordiliikidega, kirjeldada olemasolevat 
lennu- laeva- ja rongiliiklust ja veekogudel liikumise võimalusi ning anda 
ülevaate elanike igapäevastest liikumistest ja liiklusvoogudest maanteedel, 

• analüüsida kergliiklusteede kasutamise ohutust, kergliiklusteede sidusust ning 
pakkuda välja uued kergliiklusteede ühendused, analüüsida ühistranspordi 
korraldamise mõttekust ning hinnata lennu-, rongi- ja laevaliikluse 
potentsiaali, 

• tuua välja soovitused ja ettepanekud liikluse ja liikumise paremaks 
korraldamiseks.   

Uuringu teostas Positium LBS töögrupp (L. Murov, S. Silm, O. Järv, R. Ahas), 
protsessis aitasid kaasa Ramboll Eesti AS, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja kohalike 
omavalitsuste esindajad. Autorid tänavad mobiilpositsioneerimise andmete 
kasutamise võimaluse eest EMT-d ning kõiki teisi, kes uuringu valmimise protsessis 
kaasa aitasid. 

Uuringu koostajad loodavad, et antud uuring aitab kaasa Pärnu linna ja selle 
lähiümbruse ühtsema ja terviklikult toimiva regiooni kujunemisele, kus ühiselt 
planeeritakse nii töökohtade, elamupiirkondade kui ka puhkealade paiknemist ja 
ligipääsetavust ning arendatakse koos ühistransporti ja kergliiklusteid. 
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1. Uurimisala 

Käesoleva uuringu alaks on Pärnu linn ja selle lähiümbruse viis kohalikku 
omavalitsust – Audru vald, Paikuse vald, Sauga vald, Sindi linn ja Tahkuranna vald 
(joonis 1). Territoriaalse aspekti hindamiseks on kasutatud kolme ruumilist tasandit: 
omavalitsus, kant ja asustusüksus. Uurimisala jaguneb 14 kandiks (joonis 2) ja 
omakorda veel 54 asustusüksuseks (joonis 3). Liikumisvoogusid ning ühistransporti 
vaadeldakse lisaks uurimisalale ka uurimisala laiendatud lähiümbruses (joonis 3). 

 

 
Joonis 1. Uurimisala kuus kohalikku omavalitsust. 

 

Kant ehk paikkond on territoriaalne üksus, mille määratlemisel on arvestatud mitmete 
teguritega: looduslikud piirid, vahemaad, ajaloolised ja kultuurilised seosed, 
identiteet, „meie-tunne“, erinevad piirid läbi aegade (külade ja alevike, 
kollektiivmajandite, valdade ja külanõukogude piirid eri aegadel). Kantide tüübid on 
määratletud majandusgeograaf Jaak Kliimaski poolt koostatud metoodika alusel 
(Kliimask 2006). Kanditüüpide määramise põhiliseks kriteeriumiks on kandi asend 
linnaregioonide suhtes ja kohalikus asustussüsteemis. 

Uurimisala jagunemine kantideks järgib nii omavalitsuste kui ka asustusüksuste piire. 
Audru vald jaguneb Aruvälja, Audru, Jõõpre, Kihlepa-Soomra ja Lindi kantideks. 
Sauga vald jaguneb Sauga, Tammiste ja Urge kantideks ning Tahkuranna vald 
jaguneb Uulu ja Võiste kantideks. Paikuse vald jaguneb Paikuse ja Seljametsa 
kantideks. Erandina ei ühti Paikuse vallas Seljametsa ja Paikuse kandi piirid 
asustusüksuste piiridega – nii Silla kui ka Seljametsa külade territoorium paikneb 
mõlemas kandis. 
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Joonis 2. Uurimisala jagunemine 14 kandi lõikes. 

 

 
Joonis 3. Uurimisala jagunemine 54 uurimisala asustusüksuse lõikes ja laiendatud lähiümbruse 
jagunemine 17 asustusüksuse lõikes. 
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2. Andmed ja metoodika 

2.1. Maanteed 

Maanteedevõrk on kaardistatud üldplaneeringute ja Eesti Põhikaardi andmetel. Audru, 
Sauga, Paikuse ja Tahkuranna valla maanteede kaardistamisel on aluseks võetud 
üldplaneeringud, kuna need kajastavad põhikaardistusest hilisemat seisu. Pärnu linna 
ja Sindi linna puhul on lähtutud põhikaardi teedevõrgustikust, kus põhikaardistus on 
viidud läbi nende omavalitsuste üldplaneeringu koostamisest hiljem (tabel 1). 
Vajadusel on täiendatud põhikaardi ning üldplaneeringute põhjal koostatud 
teedevõrgustikku kohalike omavalitsuste käest saadud andmetega planeeritud või veel 
välja ehitamata teede kohta.  

Teed on klassifitseeritud riigimaanteedeks, kohalikeks teedeks ja/või tänavateks ning 
planeeritud teedeks. Riigimaanteed on täpsemalt jagatud põhi-, tugi- ja 
kõrvalmaanteedeks. Planeeritud teedena käsitletakse kõiki üldplaneeringu järgi või 
omavalitsusest saadud info kohaselt perspektiivsete, planeeritud või välja ehitamata 
teedena märgitud teid. Ortofotode järgi on kaardistatud planeeritud teede olemasolu ja 
kate. 

 

Tabel 1. Üldplaneeringu, põhikaardistuse ja ortofoto teostamise aasta. 

Omavalitsus Üldplaneering Põhikaardistus Ortofoto 
Pärnu linn 2001 2008 2006/2008 

Sindi linn 2005 2008 2006 

Audru vald 2010 2007 2006 

Sauga vald 2009 2008 2006 

Paikuse vald 2008/2009 2002 2005/2006 

Tahkuranna vald 2009 2001/2008 2005/2006/2008 

 

2.2. Kergliiklusteed 

Kergliiklusteede andmed on võetud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest ning 
täiendatud omavalitsustelt 2010. aasta juuli alguses saadud infoga. Lisaks viidi 
uurimisalal 2010. aasta juulis ja augustis läbi välitööd, mille raames kontrolliti 
olemasolevate andmete õigsust ja vajadusel täiendati neid. 

Välitööde käigus klassifitseeriti kergliiklusteed kaheks: kergliiklusteed ja 
jalgrattateena märgistatud kergliiklusteed. Viimasesse klassi kuuluvad kergliiklusteed, 
mis on jalgrattatee märkidega tähistatud ja kaetud kõvakattega. Eristatud on 
märgistatud kergliiklusteed (jalgrattateed) ja märgistamata kergliiklusteed (kõik muud 
kergliiklusteed, mis on sobilikud ka jalgrattaga sõitmiseks, ent ei ole vastavate 
märkidega tähistatud). Kergliiklusteede all üldiselt on käsitletud kõiki, nii märgistatud 
kui märgistamata kergliiklusteid. 

Kui kergliiklustee on rajatud mõlemale poole sõiduteed, on analüüsis arvesse võetud 
mõlemal pool teed paiknevate kergliiklusteede pikkus kokku. Kaardil pole aga 
selliseid juhtumeid eraldi välja toodud. 

Jalgrattaparklad on kaardistatud omavalitsustest saadud kirjalike vastuste põhjal. 
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2.3. Ühistransport 

Käesolevas uuringus on ühistranspordiga liikumise võimalusi hinnatud ÜTRIS-e 
(Ühistranspordi infosüsteem) andmebaasi alusel seisuga 07.07.2010. ÜTRIS-e 
andmebaas sisaldab kõikide linna-, maakonna- ning kaugliinide sõiduplaane, sõitmise 
perioode ja läbitavaid bussipeatuseid koos bussipeatuste ristkoordinaatidega, mille 
omavahelisel ühendamisel saab leida liinid. Täiendavad, kohalike omavalitsuste poolt 
organiseeritud ühistranspordi liinide, sh õpilasliinide andmed, on saadud kohalike 
omavalitsuste ametnikelt 2010. aasta juulis ja augustis 2010. 

Ühistranspordi teenuse kättesaadavust on uuritaval alal ja laiendatud lähiümbruse alal 
hinnatud bussipeatuste kauguse alusel eluhoonetest. Selle aluseks on Teede- ja 
sideministri 7. juuni 2000. aasta määrus nr 41, mis kehtestab soovitusliku normina 
jalgsikäigu tee pikkuseks valla ja maakonna ühistranspordi bussipeatusesse 
maksimaalselt 3 km, kui kandis elab kuni 500 inimest, maksimaalselt 2 km, kui 
kandis elab kuni 1000 inimest ning üle 1000 elanikuga kantides maksimaalselt 1 km. 
Jalakäigu tee pikkuse piirnorm peatusesse maakonnaliinidel tuleb tagada vähemalt 
90%-le kandi elanikele (Teede- ja sideministri 7. juuni 2000. a määrus). Lähtuvalt 
ÜTRIS-e andmebaasis kajastuvast infost on analüüsitud bussipeatuste kaugusi 
linnulennult eluhoonetest ja elamualadest ning äri- ja tootmisaladest kantide lõikes 
ning on hinnatud ühistranspordinõuete täitmist eelpool nimetatud kriteeriumite põhjal. 
Kuna analüüsitud on kaugusi linnulennult, mitte maanteid mööda, siis tuleb silmas 
pidada seda, et läbitavad vahemaad võivad tegelikud olla pikemad. Jalgsi tee pikkuse 
nõuded on aga kehtestatud tegelikele teekonna pikkustele, mitte linnulennulistele. 

Ühistranspordi reiside sagedust ja suundasid on analüüsitud kantide lõikes taandades 
ühistranspordiliinide marsruudid kante läbivale graafile. Eraldi on vaadeldud talvist 
ehk õppeperioodiaegset sõidugraafikut 2010. aasta aprilli andmetel ning suvist ehk 
õppeperioodivälist sõidugraafikut 2010. aasta suvekuude andmetel. Päeva lõikes on 
eristatud hommikused reisid (4:00–09:59), päevased reisid (10:00–14:59), õhtused 
reisid (15:00–19:59) ning hilisõhtused ja öised reisid (alates 20:00). 

Ühistranspordisüsteemi ühilduvust teiste transpordiliikidega on analüüsitud lähtuvalt 
parklate, kergliiklusteede, lennujaama, rongijaama ja sadamate kaugusest 
bussipeatustest, kus bussid ÜTRIS-e andmebaasi järgi peatuvad. 

 

2.4. Lennu-, rongi- ja laevaliiklus 

Hetkeolukord lennuliikluses on kaardistatud Pärnu Lennujaama kodulehel ja Ruhnu 
regulaarlendude kodulehel esitatud info põhjal. Hetkeolukord rongiliikluses on 
kaardistatud Edelaraudtee kodulehel toodud sõidugraafiku alusel. Laevaliiklus on 
kaardistatud Pärnu linna kodulehel oleva Pärnu-Kihnu regulaarliini sõidugraafiku 
alusel. 

 

2.5. Liiklus veekogudel 

Käesolevas peatükis on peamiselt üldplaneeringute, Lääne-Eesti veeteede 
liiklusanalüüsi, arengukavade ja muude dokumentide alusel kaardistatud 
olemasolevad ja kavandatavad suuremad sadamad ja paadisillad. 



13 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

2.6. Liikumisvood 

2.6.1. Elu- ja töökohade vaheline liikumine 

Elu- ja töökohtade vahelist liikumist on analüüsitud Maksu- ja Tolliameti andmetel 
uurimisalal ja laiendatud uurimisalal asustusüksuse tasandil ning passiivse 
mobiilpositsioneerimise andmetel uurimisalal kantide täpsusel. Üle-eestilist liikumist 
on alalüüsitud omavalitsuste tasandil. Kokkuvõtvalt on analüüsitud kui palju 
omavalitsuses elavatest töötajatest käib elukohaga samas omavalitsuses tööl ja kui 
palju käib mujal, samuti on uuritud, kui palju omavalitsuses töölkäijatest on 
kohalikud, st samast omavalitsusest ja kui palju tuleb teistest omavalitsustest. 

Maksu- ja Tolliametist saadud töötajate registreeritud elukoha ja töökoha andmed on 
valdavalt asustusüksuse täpsusel, kuid 0,1% elukohtade ning 1,8% tööandjate (2,3% 
töökohtade) asukohtade puhul on teada ainult kohalik omavalitsus. Sellisel juhul on 
paigutatud töökoht või elukoht omavalituse keskusesse. Maksu- ja Tolliameti 
andmetes kajastuvad Pärnu maakonnas töölkäijate hulgad, kaasa arvatud väljastpoolt 
Pärnu maakonda tööle tulijad. Uuringus kasutada olnud andmestikus ei kajastu Pärnu 
maakonnas elavate, ent väljaspool maakonda töölkäivate inimeste hulgad. 

Kuna lähteülesandes oli määratletud liikumisvoogude sesoonsuse erinevuse 
analüüsimine 2009. aasta veebruari ja juuli kuu andmetel, siis elu- ja töökoha vahelisi 
liikumiste analüüsimisel passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel on käsitletud 
2009. aasta veebruari. Uurimisala sees on liikumisi vaadeldud kantide vahel, jättes 
välja kandisisesed liikumised. Riigi tasandil on liikumisi käsitletud kohaliku 
omavalitsuse tasandil. Täpsem mobiilpositsioneerimise metoodika on lahti kirjutatud 
alapeatükis 2.9.5. 

 

2.6.2. Elukoha ja haridusasutuse vaheline liikumine 

Elukoha ja haridusasutuse vahelist liikumist on analüüsitud lasteaialaste, 
üldhariduskoolide, kutse- ja kõrgkoolide ning huvikoolides käivate õpilaste lõikes 
EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) ning haridusasutustest saadud täiendavate 
andmete põhjal. 

Lasteaialaste ning üldhariduskoolide õpilaste liikumisi on vaadeldud uurimisalal ja 
laiendatud uurimisalal asustusüksuste täpsusel ning Pärnu üle-eestilist mõjuala 
omavalitsuste tasemel. Pärnu linnas asuva Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste 
liikumisi ei käsitleta, kuna vanuseline sihtgrupp on erinev, tegemist ei pruugi olla 
päevase õppega ning sealsed õppurid võivad olla aktiivsed juba ka tööturul. 
Lasteaialaste liikumiste alapeatükis ei ole eristatud liikumisi, mis on seotud Audru 
Lasteaia kahe erineva majaga (Papsaare küla ja Audru aleviku majadega), kuna 
lasteaialaste jagunemine kahe asustusüksuse vahel ei kajastunud EHIS-e andmetes ega 
ka Audru vallast 2010. aasta juulis saadud järelepärimises ning polnud seetõttu 
uuringu teostamise ajal uurijale teada. Antud punkti puudutavad parandused viiakse 
sisse hiljem andmete saamise korral. 

Kutse- ning kõrgkoolide õpilaste liikumisi on analüüsitud ainult üle-eestiliselt 
omavalitsuste tasemel, kuna teada on õpilaste rahvastikuregistrijärgsed elukohad ning 
Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooli ja Pärnu Merekooli õpilaste elukohad 
sisseastumisankeetides esitatu põhjal. Huvikoolide õpilaste liikumisi on vaadeldud nii 
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Eesti kui ka uurimisala tasemel omavalitsuste kaupa, kuna EHIS-e andmed ei kajasta 
elukohtasid täpsemalt. 

Osaliselt on lasteaialaste ning üldhariduskoolide õpilaste kohta teada nii 
rahvastikuregistris kajastuv kui tegelik elukoht, osaliselt üksnes rahvastikuregistris 
kajastuv või tegelik elukoht. Lasteaialaste ja üldhariduskoolide õpilaste liikumiste 
analüüsis on kasutatud olemasolu korral õpilase tegelikku elukohta, selle puudumisel 
aga rahvastikuregistri elukohta. Olukorras, kus tegeliku elukoha asustusüksus 
algandmetes puudub, on määratud elukohaks kohaliku omavalitsuse keskus või 
rahvastikuregistrijärgne elukoha asustusüksus. Elukohtade allikate protsentuaalne 
jaotus on toodud tabelis 2. 

 

 Tabel 2. Lasteaialaste ja üldhariduskoolide õpilaste elukohtade allikate protsentuaalne jaotus. 

Elukoha 
omavalitsus 

Elukoha 
asustusüksus 

Lasteaialapsed 
Üldhariduskooli 

õpilased 
Tegelik Tegelik 25% 34% 

Tegelik Omavalitsuse keskus 1% 1% 

Tegelik Rahvastikuregister 3% 59% 

Rahvastikuregister Rahvastikuregister 70% 7% 

Määramata Määramata 1% 0% 

 

2.7. Liikumisvood maanteedel 

Põhi- ja tugimaanteede liiklusvoogusid on analüüsitud Maanteeameti poolt 
korraldatud liiklusloenduste andmete põhjal, kus liiklusintensiivsus on teelõikudel 
esitatud aasta keskmiste ööpäevaste sõidukite hulgana (AKÖL). Sõidukite hulkasid 
liikluses on analüüsitud eri suundadel summeerituna ning eraldi liikumise suundasid 
ei ole käsitletud. Käesolevas uuringus on vaadeldud ajavahemiku 2000–2009 
liiklusloenduste andmeid. Kuna kohalikel teedel läbi viidud loendused on osade teede 
puhul taandamata aasta keskmisteks ning tihti on kasutatud suviseid või 
tipptunnipõhiseid numbreid, siis liikluskoormust kohalikel teedel välja ei ole toodud. 

Sesoonset liikumisvoogude muutust on analüüsitud passiivse mobiilpositsioneerimise 
andmetel 2009. aasta veebruari ja juuli ankurpunktidest lähtuvalt. Saadud 
kantidevahelised liikumised on taandatud lühima tee graafile. 

 

2.8. Analüüsi sisuline osa 

2.8.1. Kergliiklusteede analüüs 

Kergliiklusteede kasutamise ohutust on analüüsitud maanteeameti kodulehel esitatud 
statistika põhjal jalakäijate ja/või jalgratturitega juhtunud liiklusõnnetuste kohta. Kuna 
statistika on esitatud maakondade ning suuremate linnade kaupa, on liiklusõnnetuste 
statistikat vaadeldud eraldi Pärnu linnas ning Pärnu maakonnas.  

Lisaks maanteeameti statistikale on analüüsitud ohutust välitöö andmete põhjal 
arvestades nii kergliiklusteede eraldatust muust liiklusest, teekatet, märgistust jms. 



15 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

Küsimused kergliiklusteede ohutuse kohta saadeti ka kahte parema kergliiklusteede 
võrgustikuga omavalitsusse: Pärnu linna ja Paikuse valda. 

Kergliiklusteede sidususe osas on analüüsitud olemasolevat ja planeeritud 
kergliiklusteede võrgustikku lähtuvalt elamualadest ning äri- ja tootmisaladest. 
Analüüsi põhjal on välja pakutud uute ühenduste võimalused. 

 

2.8.2. Ühistranspordi analüüs 

Ühistranspordi kättesadavust võrreldes rahvastiku paiknemisega on analüüsitud 
lähtuvalt elanike paiknemisest uurimisalal, nende igapäevastest liikumistest ning 
bussipeatuste paiknemisest ja liinide sagedustest. Analüüsitud on bussipeatuste 
minimaalseid kaugusi päeva lõikes (hommik, päev, õhtu, hilisõhtu) kõikidest 
eluhoonetest tüüpide (uus, vana) järgi kantide kaupa ning bussireiside sagedusi 
elamualadelt bussipeatuste kauguste, kellaaja (hommik, päev, õhtu/hilisõhtu) ja sõidu 
suuna (elamualalt Pärnusse või Pärnust elamualale) järgi.  

Ühistranspordi kättesaadavust äri- ja tööstusaladelt on arvestades nii suundasid 
(Pärnust tööstusalale ja tööstusalalt Pärnusse) kui kaugusi bussipeatustest. Esitatakse 
ka tööstusaladele lähimad bussipeatused.  

Ühistranspordi vastavust vajadusele analüüsitakse võrreldes omavahel ühistranspordi 
kandiületuste arvusid hommikuti (enne 10:00) ja elukoha ankurpunktist töökoha 
ankurpuntki suundujate hulkasid ning ühistranspordi kandiületuste arvusid õhtuti 
(15:00-19:59) ja töökoha ankurpunktist elukoha ankurpunkti suundujate hulkasid. 
Elukoha ja töökoha vahelised liikumised on taandatud lühima tee graafile ning nende 
hulka ei ole arvestatud liikumisi, mis algavad või lõpevad uuritavalt alalt väljaspool. 

 

2.8.3. Lennu-, rongi- ja laevaliikluse potentsiaali analüüs 

Lennu- , rongi- ja laevaliikluse nõudlust on analüüsitud uurimisalaga seotud sise- ja 
välisturismi alusel ning üldise nõudluse põhjal pikamaatranspordi järele. Välisturismi 
on analüüsitud välisturistide külastuste põhjal Positium Baromeetri andmetel 
(Positium Baromeeter 2010). Positium Baromeeter on turismiuuringute andmebaas, 
mis sisaldab EMT võrgus rändlusteenuse klientide sooritatud kõnetoimingute 
kellaaegu ja asukohti. Mõningad vead turistide lõpphulgas võivad sisse tulla sellest, et 
kõikidel turistidel ei ole telefone, erinevate turistide poolt sooritatud kõnetoimingute 
hulk on erinev ja Eesti 3 operaatori vahel jaotub rändlusteenuse kasutamine 
ebaühtlaselt. Sellegipoolest on uuringud näidanud, et kõnetoimingute ja 
majutusasutustes ööbimiste hulk on väga heas seoses (korrelatsioonikordaja R=0,9). 
Mobiilpositsioneerimise andmed võimaldavad analüüsida piirkondade või ürituste 
külastusi, millest majutusstatistikasse jälge ei jää. Samuti saab uurida turistide 
voogude liikumist, kust külastajad piirkonda tulid, kui kaua viibisid, kuhu edasi läksid 
jms. Kuna antud uuringu puhul ei ole tegemist põhjaliku turismianalüüsiga, siis 
turistide voogude liikumisi käsitletud ei ole, vaid on esitatud üksnes piirkonda 
külastanud turistide arvud. Positium Baromeetri metoodikast on võimalik lähemalt 
lugeda Positium Baromeetri kodulehelt (Positium Baromeeter 2010). 

Käesolevas uuringus on turistide hulgad esitatud kuude lõikes omavalitsuste kaupa. 
Eristatud ei ole turistide viibimise kestvust ega ühe kuu jooksul toimunud korduvaid 
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külastusi. Kui üks turist viibis augustis kolmel korral Pärnu linnas, siis käesolevas 
uuringus on tegemist ühe turistiga, kui aga turist viibis uuritavas omavalitsuses 
näiteks augusti lõpus ja septembri alguses, siis arvestatakse ta kohalolu mõlema kuu 
statistikasse. 

Eesti sisest liikumisvajadust on analüüsitud elukoha ja tööaja ankurpunktide alusel. 
Üldisi trende siseriiklikel ja rahvusvahelistel reisijatevedudel on analüüsitud 
Statistikaameti transpordistatistika andmetel. 

Lennuliikluse potentsiaali on analüüsitud lähtuvat lennustatistikast rahvusvahelistel ja 
siseriiklikel lendudel Tallinna lennujaama aastaaruande (Tallinna lennujaama 
aastaaruanne 2009), Pärnu lennujaamast saadud info ning 2009. aastal läbi viidud 
Pärnu lennujaama arenduse analüüsi (Pärnu lennujaama arendus 2009) põhjal. 

Rongiliikluse potentsiaali on analüüsitud Statistikaameti transpordistatistika andmetel 
maismaatranspordi kohta Eesti-sisestel ja rahvusvahelistel vedudel, Edelaraudtee 
piletimüügi andmetel Tallinn-Pärnu-Tallinn liinil ning Rail Balticaga seotud 
dokumentide põhjal (Rail Baltica teostatavusuuring 2007, ER infoleht 2010a, 2010b 
jpt). Edelaraudtee piletimüügi andmetel Tallinn-Pärnu-Tallinn liinil on analüüsitud 
rongiga reisijate hulkasid Tallinna suunalt uuritavale alale ning uuritavalt alalt 
Tallinna suunda, samuti rongiga reisijate hulkade muutusi aastate ja kuude lõikes ning 
rongiliikluse kasutatavust uuritava ala siseseks liikumiseks. 

Laevaliikluse potentsiaali on analüüsitud transpordistatistika andmetel mere- ja 
siseveetranspordi kohta AS Pärnu Sadamast saadud info, Pärnu Jahtklubi arengukava 
(Pärnu jahtklubi arengukava 2009), Lääne-Eesti veeteede liiklusanalüüsi (Traffic 
Analysis of Shipping Routes 2007) ning erinevate internetiallikate põhjal. 

 

2.9. Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed 

2.9.1. Andmete kirjeldus 

Uuringu lähteandmetena on kasutatud passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid 
(Ahas jt 2008) 2009. aasta 12 kuu kohta, mille on kogunud Positium LBS koostöös 
Eesti suurima mobiilsideoperaatoriga EMT. Passiivse mobiilpositsioneerimise 
andmebaas koosneb EMT võrgus sooritatud mobiiltelefonide kõnetoimingute 
asukohtadest (väljuvad kõned, SMS-id, andmeside ja asukohapõhised teenused) 
mobiilsidemasti teeninduspiirkonna täpsusega. Andmebaasis on fikseeritud iga 
kõnetoimingu aeg ning mobiilimast, kus kõnetoiming on sooritatud. Igale 
kõnetoimingu sooritajale (EMT võrgu kliendile) on omistatud juhuslik ja 
pseudonüümne identifikaator, mida ei saa seostada ühegi konkreetse inimese ega 
telefoninumbriga. 

Passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmete kogumine, hoidmine ja 
töötlemine vastab kõigile Euroopa Liidus kehtivatele isikuandmete kaitse nõuetele 
(European Parliament 2002), Eesti Vabariigi seadustele ning on kooskõlastatud Eesti 
Andmekaitse Inspektsiooniga. 

EMT mobiilsidevõrk katab 99,9% kogu Eesti alast. Mobiilsidemastid on jaotatud 
Eesti territooriumil ebaühtlaselt, järgides enamasti rahvastiku paiknemist ning 
transpordi infrastruktuuri. Seega on passiivse positsioneerimise täpsus suurem 
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tihedamini asustatud või tihedama teedevõrguga aladel, väiksem aga hõredamalt 
asustatud aladel. Mobiilsidemastide paiknemine ja tihedus on esitatud joonisel 4 

 

 
Joonis 4. EMT mobiilsidemastide paiknemine. Punktidega tähistatud mobiilsidemastid on ümbritsetud 
voronoi polügoonidega. 

 

Mobiiltelefoni kasutab 2009. aastal TNS EMOR-i spetsiaalse telefonikasutuse uuringu 
põhjal, mis viidi läbi EMOR-i Omnibus küsitluse raames, Eestis keskmiselt 96% 
küsitletutest, Pärnu maakonnas 97%. Mobiiltelefoni kasutajate jaotus 2008. ja 2009. 
aastal maakondade lõikes on esitatud tabelis 3. 
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Tabel 3. Mobiiltelefoni kasutajate jaotus 2008. ja 2009. aastal maakondade lõikes. 

Piirkond 
Mobiiltelefoni kasutajate osatähtsus 
2008 2009 Keskmine 

Läänemaa 100,0 97,1 98,6 

Pärnumaa 95,9 98,4 97,2 

Harjumaa 95,7 97,5 96,6 
Jõgevamaa 96,8 96,2 96,5 
Viljandimaa 97,0 96,0 96,5 

Võrumaa 96,6 95,8 96,2 
Lääne-Virumaa 94,2 96,8 95,5 

Ida-Virumaa 94,7 96,1 95,4 
Saaremaa 94,4 96,4 95,4 

Tartumaa 94,9 95,2 95,1 
Raplamaa 95,7 94,1 94,9 
Järvamaa 94,0 95,7 94,9 

Hiiumaa 100,0 88,9 94,5 
Valgamaa 88,9 98,0 93,5 

Põlvamaa 89,1 95,6 92,4 

 

2.9.2. EMT klientide profiil 

EMT turuosakaal oli Eestis mobiilsideteenuste valdkonnas 2008. aastal 45% ja 2009. 
aastal 46% (joonis 5), mis tähendab, et uuringusse on kaasatud veidi vähem kui 
pooled mobiiltelefoni kasutajatest. 

 

 
Joonis 5. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus 2008. ja 2009. aastal.  

 

EMT osatähtsus oli Pärnu maakonnas 2008. aastal 44,1%, 2009. aastal aga 51,6%. 
Telefoni kasutajate osatähtsus ning mobiilioperaatorite jaotus maakondade lõikes 
2008. ja 2009. aastal on esitatud järgnevas tabelis (tabel 4). 
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Tabel 4. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus 2008. ja 2009. aastal maakondade lõikes. 

 
Piirkond 

2008 2009 
EMT Elisa Tele 2 Bravocom EMT Elisa Tele 2 Bravocom 

Harjumaa 49,2 29,8 20,4 0,6 49,5 27,0 23,0 0,5 
Hiiumaa 58,3 25,0 16,7 0,0 62,5 25,0 12,5 0,0 

Ida-Virumaa 36,9 16,0 46,5 0,5 51,3 16,7 32,1 0,0 
Jõgevamaa 52,4 22,2 25,4 0,0 54,9 15,7 29,4 0,0 
Järvamaa 50,0 15,6 34,4 0,0 32,4 32,4 35,3 0,0 

Läänemaa 53,8 23,1 23,1 0,0 58,3 22,2 19,4 0,0 
Lääne-Virumaa 39,3 32,0 28,7 0,0 45,9 21,4 32,7 0,0 

Põlvamaa 74,4 9,3 16,3 0,0 70,5 13,6 15,9 0,0 

Pärnumaa 44,1 25,5 30,3 0,0 51,6 29,7 18,8 0,0 

Raplamaa 54,3 28,6 15,7 1,4 60,4 24,5 15,1 0,0 
Saaremaa 47,1 29,4 21,6 2,0 50,0 39,7 10,3 0,0 
Tartumaa 54,1 17,4 28,5 0,0 62,7 20,5 16,9 0,0 

Valgamaa 46,9 18,4 34,7 0,0 55,1 28,6 16,3 0,0 
Viljandimaa 57,7 27,8 12,4 2,1 58,6 24,2 17,2 0,0 

Võrumaa 58,7 25,4 15,9 0,0 54,9 16,9 28,2 0,0 

 

Meeste ja naiste osatähtsus EMT kasutajate hulgas on võrdsem kui ülejäänud 
operaatorite kasutajate puhul (joonis 6). 2008. aastal oli jaotus 49% mehi ja 51% naisi 
ning 2009. aastal 48% mehi ja 52% naisi. 2000. aasta rahvaloenduse järgi on Eestis 
mehi 46% ja naisi 54%. Kõigist küsitletud meestest on 2008. ja 2009. aasta keskmiselt 
EMT kliendid 48% ja naistest 45%, Elisa kliendid 23% nii meestest kui naistest, 
Tele2 kliendid 29% meestest ja 32% naistest, Bravocom-i osatähtsus jääb mõlemast 
soost inimeste puhul alla 1%. 

 

 
Joonis 6. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus soo järgi 2008. ja 2009. aastal. 

 

EMT klientide hulgas on kõige rohkem vanuses 40 – 49 aastat inimesi, kahe aasta 
keskmiselt 22%, millele järgnevad 30 – 39 aastased (joonis 7). Elisa klientide puhul 
on suurima osatähtsusega 20 – 29 aastased (kahe aasta keskmiselt 23%), Tele2 puhul 
on aga peaaegu võrdsel 20 – 29 ja 30 – 39 aastaseid (kahe aasta keskmiselt kumbagi 
ligikaudu 20%). 
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Joonis 7. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus vanuse järgi 2008. ja 2009. aastal. 

 

EMT kliendid on enamuses eestlased (kahe aasta keskmiselt 83%), 15% on venelased 
ning 2% muudest rahvustest inimesed (joonis 8). Eestlaste osatähtsus on madalaim 
Tele2 klientide puhul (kahe aasta keskmiselt 57%) ning venelaste osatähtsus suurim 
(kahe aasta keskmiselt 38%).  

 

 
Joonis 8. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus rahvuse järgi 2008. ja 2009. aastal. 

 

Haridustasemelt on EMT klientide hulgas võrreldes teiste mobiilsideoperaatoritega 
selgelt rohkem kõrgharidusega inimesi, EMT-s 2008. ja 2009. aasta keskmiselt 27%, 
Elisas 20% ja Tele2-s 19% (joonis 9). Kõige rohkem on EMT klientide hulgas aga 
keskeri või kutseharidusega inimesi (kahe aasta keskmiselt 33%), mille osatähtsus on 
kahe aasta keskmisena suurim ka Elisa ja Tele2 puhul. 
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Joonis 9. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus hariduse järgi 2008. ja 2009. aastal. 

 

EMT nagu ka teiste mobiilsideoperaatorite puhul on kõige rohkem kliente, kelle pere 
kättesaadud sissetulek ühe inimese kohta oli küsitlusele eelnenud kuul alla 4000 
krooni, EMT-s 2008. ja 2009. aasta keskmiselt 33%, Elisas 37% ja Tele2-s 41% 
(joonis 10). EMT puhul on võrreldes Elisa ja Tele2-ga rohkem inimesi, kelle pere 
kättesaadud sissetulek ühe inimese kohta oli möödunud kuul üle 10 000 krooni, 
selliseid inimesi oli EMT klientide hulgas kahe aasta keskmiselt 17%, Elisas 14% ja 
Tele2-s 10%. 

 

 
Joonis 10. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus sissetuleku järgi 2008. ja 2009. aastal. 

 

2.9.3. Ankurpunktide mudel 

Käesolevas uuringus on kasutatud elanike ja töökohtade arvu leidmiseks TÜ 
geograafia osakonna ja Positium LBS poolt välja töötatud ankurpunktide mudelit. 
Ankurpunktide mudeli arvutamise lähtekoht on, et inimese viibimine mingis kohas 
annab sellele kohale tähenduse tema tegevusruumis. Teisisõnu, mida olulisem on 
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koht, seda rohkem inimene selles kohas aega veedab. Seega igapäeva ankurpunktides 
(elukoht, töö/kool) veedetakse summaarselt kõige rohkem aega. Teine lähtekoht 
ankurpunktide mudelis on, et inimese viibitav aeg mingis kohas on otseselt seotud 
tema poolt teoreetiliselt tehtavate kõnetoimingute arvuga selles kohas. Teisisõnu, 
mida rohkem inimene selles kohas viibib, seda rohkem sooritab ta seal tõenäoliselt 
kõnetoiminguid. Neid kahte lähtekohta aluseks võttes on ankurpunktide mudelis 
eeldatud, et igapäeva ankurpunktides tehakse kõige rohkem ja juhuslikes kohtades 
kõige vähem kõnetoiminguid. 

Ankurpunktid leitakse igale inimesele iga kuu kohta eraldi. Ankurpunktideks loetakse 
kohti (mobiilsidemastide levipiirkonnad), kus inimene on sama mobiilsidemasti 
levipiirkonnas teinud kõnetoimingu ühe kuu vähemalt kahel erineval päeval. Kohti, 
kus kõnetoiminguid on sooritatud ühel kuul ainult ühel päeval, loetakse juhuslikeks 
kohtadeks ning neid ankurpunktidega tehtavates analüüsides ei kasutata. Kuude 
keskmiselt on juhuslikes punktides tehtud kõnetoiminguid ligikaudu 6,8 miljonit ehk 
10% kuu keskmisest kõnetoimingute arvust.  

Igale ankurpunktile leitakse iga inimese kohta eraldi ankurpunktis tehtud 
kõnetoimingute arv ning sagedus, st mitmel erineval päeval on ankurpunktis 
kõnetoiminguid sooritatud. Seejärel järjestatakse ankurpunktid esmalt päevade arvu 
järgi ning ühesuguse päevade arvu korral kõnetoimingute arvu järgi. Andmebaasist 
jäetakse välja liiga väikse ning liiga suure kõnetoimingute arvuga inimesed. Liiga 
väikse kõnetoimingute arvuga inimesteks loetakse need, kes oma kõige sagedamini 
külastatud ankurpunktis on sooritanud kõnetoiminguid ühe kuu jooksul vähem kui 
seitsmel erineval päeval. Liiga väikse kõnetoimingute arvu korral ei ole võimalik 
inimeste liikumist ning tegelikke tegevusruumide ulatust tuvastada. Liiga suure 
kõnetoimingute hulgaga inimesteks loetakse need, kes kahes kõige enama külastatud 
päevade arvuga ankurpunktis on kokku sooritanud ühe kuu jooksul üle 500 
kõnetoimingu. Liiga suur kõnetoimingute arv ühes ankurpunktis viitab mingile 
spetsiifilisele töökohale (takso dispetšerite keskus) või automatiseeritud objektile.  

Ankurpunktid on eristatud igapäevasteks ankurpunktideks, milleks on elukoha ning 
tööaja ankurpunktid, ülejäänuid nimetatakse sekundaarseteks ankurpunktideks. 
Erinevat tüüpi ankurpunktide eristamiseks kasutatakse keskmist kõnetoimingu alguse 
aega ning standardhälvet. Analüüsid on näidanud (Järv jt 2007), et mida suurem on 
kõnetoimingu alguse aegade standardhälve, seda suurem on tõenäosus, et 
kõnetoimingud on tehtud nii hommikusel kui õhtusel ajal ning mida väiksem on 
standardhälve, seda suurem on tõenäosus, et kõnetoimingud on tehtud kitsa 
ajavahemiku jooksul, nagu tavaliselt tööl tehtud kõnetoimingud. Seega ankurpunkt on 
määratud elukoha ankurpunktiks kui a) keskmine kõnetoimingute alguse aeg on pärast 
17:00 ning b) kõnetoimingute alguse aja standardhälve on suurem kui 0,175. 
Ankurpunkt on määratud tööaja ankurpunktiks kui a) keskmine kõnetoimingute 
alguse aeg on enne 17:00 ning b) kõnetoimingute alguse aja standardhälve on väiksem 
või võrdne 0,175. Ankurpunktide mudel on täpsemalt lahti kirjutatud Rein Ahase jt 
poolt avaldatud kirjandusallikas (Ahas jt 2010). 

Ankurpunktide mudel leiab ligikaudu 60% inimestele nii elukoha kui ka tööaja 
ankurpunkti. 40% leitakse vaid üks igapäeva ankurpunkt, st nii elukoha kui ka tööaja 
ankurpunkt paikneb sama mobiilsidemasti levipiirkonnas või on tegemist inimesega, 
kes veedab suurema osa ajast ühes kohas. Tartu Ülikooli geograafia osakonna 
teadlaste hinnangul on ankurpunktide hindamise metoodika pädev, et eristada igale 
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inimesele omased elukoha (öised) ja tööaja (päevased) asukohad ning mitme 
ankurpunti puhul nende hulgast statistilise mudeliga õiged välja valida.  

EMT klientide kõnetoimingute põhjal leitud ankurpunktidest tegelike inimeste 
hulkade saamiseks on kasutatud penetratsioonimudelit, ankurpunktide hulk on 
korrutatud EMORi poolt läbiviidud mobiilikasutuse uuringust saadud maakonna 
koefitsientidega vastavalt inimese elukoha maakonnale vastaval kuul. 
Koefitsientidena on kasutatud 2008. ja 2009. aasta uuringu põhjal arvutatud 
koefitsientide keskmisi väärtusi maakondade lõikes.  

 

2.9.4. Mobiilsidemastide osakaalude leidmine 

Mobiilsidemastide ja antennide levialade määramiseks on kasutatud 2010. aasta suvel 
läbiviidud välitööde andmeid, kus mobiilsidemastide ja antennide levialad kaardistati 
kolme erineva meetodiga: 

• PyNetMony tarkvara abil salvestati mobiiltelefonidega sidevõrgu 
levipunktid võrgu muudatuste alusel,  

• GPS tehnoloogiat kasutava Tramigo seadme poolt salvestati sidevõrgu 
levipunktid regulaarse intervalli alusel, 

• CellTrack ja CellIDLocator tarkvara abil salvestati mobiiltelefonidega 
sidevõrgu levipunktid võrgu muudatuste alusel.   

Kõigi nimetatud meetoditega salvestatud levipunktide põhjal genereeriti 
mobiilsidevõrgu levipindade saamiseks Thiesseni polügoonid. Mobiilsidemastide 
levipiirkonnad arvutati 2009. aasta lõikes iga kuu kohta arvestades aasta jooksul 
juurde lisatud või kasutusest maha võetud mobiilsideantenne. Mobiilsidemasti 
levipiirkonnas paiknevate ankurpunktide hulgad jaotati kantidesse, võttes arvesse 
eluhoonete paiknemise ja nendes elavate leibkondade arvu, 2000. aasta rahvaloenduse 
1x1 km ruutude elanike arvu ning masti leviala pindala. 

 

2.9.5. Ankurpunktide vaheline liikumine 

Elukoha ja töökoha vahelised liikumised on leitud inimestele, kelle elu- ja töökoha 
(või õppeasutuse) ankurpunktid paiknevad lähtuvalt ankurpunkti metoodikast 
käesoleval uurimisalal. Kõigi inimeste igapäevased ankurpunktid (elukoha ja tööaja 
ankurpunktid) ühendati liikumisvektoriteks ja nii iga uuritud kuu lõikes eraldi. Elu- ja 
töökoha vahelisel liikumisel ei arvestatud liikumist ajalisest aspektist, vaid näidati 
kahe piirkonna vahelist teoreetilise liikumise mahtu.  

Sesoonsuse mõju hindamiseks ankrupunktidevahelises liikumises vaadeldi eraldi 
suve- ja talveperioodi. Suvekuude liikumise aluseks võeti 2009. aasta juuli 
ankrupunktid, talveperioodi puhul aga 2009. aasta veebruari ankrupunktid.  
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3. Hetkeolukorra kaardistamine 

3.1. Maanteed 

Uurimisalal asuva teedevõrgu (joonis 11) kogupikkus on 1330 km (tabel 5). Enim teid 
asub Pärnu linnas (289 km). Suur teede kogupikkus on ka Audru (174 km), Sauga 
(131 km), Seljametsa (124 km) ja Uulu (103 km) kandis. Kõigist uurimisalal 
paiknevatest teedest 77% (1020 km) on kohalikud teed või tänavad. 23% vaadeldava 
ala teedest (310 km) on riigimaanteed.  

 

 
Joonis 11. Põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike teede paiknemine uurimisalal 2010. aasta 
seisuga.  

 

Suurim riigimaanteede kogupikkus on vaadeldava ala kantidest Audru kandis, kus 
asub 61 km riigimaanteid. Ülejäänud kantides on riigimaanteede kogupikkus oluliselt 
väiksem (tabel 5). See-eest suurim riigimaanteede, sh põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede 
osakaal kõigist vastavas kandis asuvatest teedest on Kihlepa-Soomra kandis ( 44%). 
Üle 30% kõigist vastavas kandis asuvatest teedest on riigimaanteed ka Lindi (37%), 
Audru (35%), Urge (34%), Uulu (32%) ja Aruvälja (31%) kandis. Väikseim 
riigimaanteede osakaal kõigist teedest on Pärnu (6%) ja Sindi (8%) linnas (tabel 5).  
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Tabel 5. Uurimisala teedevõrk ja selle jagunemine kohalike teede ja riigimaanteede vahel kantide 
lõikes 2010. aasta seisuga. Lisaks on toodud planeeritud teede pikkus ja teedevõrgu potentsiaalne kasv 
kantide lõikes üldplaneeringute andmetel 2010. aasta seisuga. 

Kant 
Teedevõrk 

kokku 
(km) 

Kohalikud 
teed/tänavad 

Riigimaanteed Planeeritud teed 

Kokku 
(km) 

Osakaal Kokku 
(km) 

Osakaal Kokku 
(km) 

Oodatav 
kasv 

Pärnu 289 272 94% 16 6% 22 8% 

Audru 174 113 65% 61 35% 21 12% 

Sauga 131 101 77% 30 23% 8 6% 

Seljametsa 124 97 78% 27 22% 19 15% 

Uulu 103 70 68% 33 32% 21 20% 

Võiste 78 58 75% 20 25% 3 4% 

Urge 78 51 66% 27 34% 4 6% 

Lindi 74 46 63% 28 37% 0 0% 

Jõõpre 59 44 74% 15 26% 0 0% 

Kihlepa-Soomra 53 29 56% 23 44% 0 0% 

Aruvälja 49 34 69% 15 31% 0 0% 

Paikuse 48 39 82% 9 18% 6 12% 

Sindi 47 43 92% 4 8% 3 6% 

Tammiste 24 21 85% 4 15% 1 4% 

Kokku 1330 1020 77% 310 23% 106 8% 

 

Kõigist uurimisalal paiknevatest riigimaanteedest 20% on põhimaanteed (61 km), 
13% tugimaanteed (40 km) ja 67% kõrvalmaanteed (209 km) (tabel 6). Põhimaanteid 
asub uuritaval alal Uulu (15 km) ja Võiste kandis (14 km), Pärnu linnas (12 km) ning 
Urge (10 km), Sauga (6 km) ja Tammiste kandis (4 km). Viimases on põhimaanteede 
osakaal kõigist seal paiknevatest riigimaanteedest 100%. Põhimaanteede osakaal on 
suurem ka Pärnu linnas ja Võiste kandis, vastavalt 74% ja 71% (tabel 6). Uuritaval 
alal asub tugimaanteid Audru (17 km) ja Aruvälja (12 km) kandis, Pärnu linnas (4 
km) ning Paikuse (3 km) ja Sindi kandis (3 km). 

Tugimaanteede osakaal kõigist vastavas ruumiüksuses asuvatest riigimaanteedest on 
suurim Sindi (89%) ja Aruvälja (80%) kandis (tabel 6). Kõrvalmaanteid asub 
suuremas osas uurimisala kantides, üksnes Pärnu ja Sindi linnas ning Tammiste 
kandis ei ole kõrvalmaanteid. Kilometraažilt on enim kõrvalmaanteid Audru kandis 
(44 km). Üle 20 km on kõrvalmaanteid ka Lindi (28 km), Seljametsa (26 km), Sauga 
(23 km) ja Kihlepa-Soomra (23 km) kandis. Jõõpre, Kihlepa-Soomra ja Lindi kandis 
paiknevad riigimaanteed liigituvad kõik kõrvalmaanteede alla. Ka Seljametsa kandis 
asuvatest riigimaanteedest 99% on kõrvalmaanteed. Kõrvalmaanteede osatähtsus 
kõigist vastavas kandis asuvatest riigimaanteedest on suur ka Sauga (79%) ja Audru 
(72%) kandis. 
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Tabel 6. Uurimisalal paiknevate riigimaanteede pikkus ja jagunemine põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede 
lõikes kantide tasandil üldplaneeringute andmetel 2010. aasta seisuga. 

Kant 
Riigimaanteed 

kokku (km) 

Sh põhimaanteed Sh tugimaanteed Sh kõrvalmaanteed 
Kokku 
(km) 

Osakaal 
Kokku 
(km) 

Osakaal 
Kokku 
(km) 

Osakaal 

Audru 61 0 0% 17 28% 44 72% 

Uulu 33 15 46% 0 0% 18 54% 

Sauga 30 6 21% 0 0% 23 79% 

Lindi 28 0 0% 0 0% 28 100% 

Seljametsa 27 0 0% 0 1% 26 99% 

Urge 27 10 37% 0 0% 17 63% 

Kihlepa-
Soomra 

23 0 0% 0 0% 23 100% 

Võiste 20 14 71% 0 0% 6 29% 

Pärnu 16 12 74% 4 25% 0 1% 

Jõõpre 15 0 0% 0 0% 15 100% 

Aruvälja 15 0 0% 12 80% 3 20% 

Paikuse 9 0 0% 3 40% 5 60% 

Sindi 4 0 0% 3 89% 0 11% 

Tammiste 4 4 100% 0 0% 0 0% 

Kokku 310 61 20% 40 13% 209 67% 

 

Kohalike teede ja tänavate kogupikkus ja osakaal kõigist vastavas ruumiüksuses 
asuvatest teedest on suurim Pärnu linnas, 272 km ehk 94%. Kogupikkuselt on palju 
kohalikke teid ja tänavaid ka Audru (113 km), Sauga (101 km) ja Seljametsa (97 km) 
kandis. Kohalike teede osakaal on aga lisaks Pärnu linnale suur ka Sindi linnas (92%) 
ning Tammiste (85%) ja Paikuse (82%) kandis. Rohkem kui 70% kõigist vastavas 
kandis asuvatest teedest on kohalikud teed ja tänavad ka Seljametsa (78%), Sauga 
(77%), Võiste (75%) ja Jõõpre (74%) kandis. Väikseim kohalike teede osakaal kõigist 
teedest on Kihlepa-Soomra kandis (56%) (tabel 5).  

Uuritavale alale on üldplaneeringute järgselt planeeritud kokku 106 km uusi teid, mis 
tähendab kogu teedevõrgu potentsiaalset suurenemist 8% (tabel 5). Kilometraažilt on 
enim uusi teid planeeritud Pärnu linna (22 km), Audru (21 km) ja Uulu kanti (21 km). 
Ülejäänud kantidesse on uusi teid kogupikkuselt planeeritud vähem kui 10 km. 
Suurim teedevõrgu potentsiaalne kasv on Uulu kandis, kus teedevõrk suureneks 20% 
võrra. Üle 10% on planeeritud teede osakaal vastavas kandis olemasolevatest teedest 
ka Seljametsa (15%), Audru (12%) ja Paikuse kandis (12%). Täpsemalt on 
planeeritud teede pikkus ja osakaal olemasolevatest vastavas kandis asuvatest teedest 
toodud tabelis 5. 

Võrdluses ortofotodega selgus, et 106 km planeeritud teedest on olemas 5 km 
asfaltkattega teid, 28 km kruusakattega ja 13 km pinnaskattega teid. Välja ehitamata 
on 61 km planeeritud teid. Planeeritud teede paiknemine on esitatud joonisel 12. 
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Joonis 12. Planeeritud teede paiknemine uurimisalal 2010. aasta seisuga. 

 

3.2. Kergliiklusteed 

3.2.1. Olemasolu 

Planeeringute ja omavalitsustelt saadud info kohaselt on uurimisalale planeeritud ligi 
250 km kergliiklusteid kokku 28 asustusüksusesse. Kõige rohkem (88 km) on 
kergliiklusteid planeeritud Pärnu linna. Audru valda on planeeritud 64 km, 
Tahkuranna valda 57 km, Paikuse valda 20 km, Sindi linna ligi 10 km ja Sauga valda 
ligi 9 km kergliiklusteid (joonis 13). Planeeritud kergliiklusteede olemasolu ja kate on 
lisas 1 asuval kaardil. 
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Joonis 13. Planeeritud ja olemasolevad kergliiklusteed üldplaneeringute ja omavalituste info põhjal. 

 

Välitööde põhjal ilmnes, et erinevalt planeeritust, esineb kergliiklusteid kokku 
uurimisala kümnes asustusüksuses, millest kaheksas esineb märgistatud jalgrattateid. 
Uurimisalal asuvate kergliiklusteede, sh märgistatud jalgrattateede paiknemine 2010. 
aasta seisuga on toodud joonisel 14. 



29 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

 
Joonis 14. Kergliiklusteede, sh märgistatud jalgrattateede paiknemine uurimisalal 2010. aasta seisuga. 

 

Kilometraažilt on enim kergliiklusteid (31,7km) Pärnu linnas, kusjuures 65% kõigi 
Pärnu linnas paiknevate kergliiklusteede puhul on tegemist märgistatud 
jalgrattateedega (tabel 7). Ülejäänud asustusüksustes on märkimisväärselt vähem 
kergliiklusteid. Võrreldes teiste asustusüksustega esineb kergliiklusteid mõnevõrra 
rohkem ka Paikuse alevikus (6,2 km), Sindi linnas (4.1 km), Audru alevikus (2,5 km), 
Sauga alevikus (2.0 km), Silla külas (1.3 km) ja Uulu külas (1 km). Ülejäänud 
asustusüksustes, kus esineb kergliiklusteid, on kergliiklusteede kogupikkus alla ühe 
kilomeetri. Suuremas osas asustusüksustest on kõik kergliiklusteed märgistatud 
jalgrattateed. Eranditeks on Audru alevik ja Valgeranna küla, kus tegemist on 
tähistamata kergliiklusteedega. Jalgrattatee märkidega pole tähistatud kõik 
kergliiklusteed Pärnu linnas ja Sindi linnas, tähistatud jalgrattateede osakaal on 
vastavalt 65% ja 60%. Täpsemalt on kergliiklusteede, sh märgistatud jalgrattateede 
pikkus ning osakaal asustusüksuste lõikes toodud tabelis 7. 
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Tabel 7. Kergliiklusteede, sh märgistatud jalgrattateede pikkus ning osakaal asustusüksuste lõikes 
2010. aasta seisuga. 

Asustusüksus 
Kergliiklusteed 

(km) 
Sh märgistatud 

jalgrattateed (km) 
Märgistatud 

jalgrattateed (%) 
Pärnu 31,7 20,7 65% 

Paikuse 6,2 6,2 100% 

Sindi 4,1 2,5 60% 

Audru 2,5 0,0 0% 

Sauga 2,0 2,0 100% 

Silla 1,3 1,3 100% 

Uulu 1,0 1,0 100% 

Võiste 0,4 0,4 100% 

Papsaare 0,4 0,4 100% 

Kilksama 0,4 0,4 100% 

Valgeranna 0,3 0,0 0% 

Reiu 0,0 0,0 0% 

Kokku 50,5 35,0 69% 

 

3.2.2. Sidusus 

Sidus kergliiklusteede võrgustik on olemas hetkeseisuga Paikuse vallas Paikuse 
alevikus ja Silla külas, kust saab elamualadelt piki märgistatud jalgrattateid Pärnu 
linna piirini. Pärnu linnas kulgeb tee edasi umbes pooleteise kilomeetri ulatuses 
märgistamata kergliiklusteena. Kesklinna pole piki kergliiklusteid ligipääs tagatud. 

Ühendus Pärnu linnaga on olemas ka Sauga vallas asuval Sauga alevikul ning Audru 
vallas asuva Papsaare küla läänepoolsel elamualal, kust kulgevad märgistatud 
jalgrattateed linna piirini (Sauga alevikus ca 2.5 km ja Papsaare külas 400 m). Pärnu 
linnas kulgeb Sauga aleviku poolt tulles 600 m ulatuses märgistamata, kohati 
katkendlikku kergliiklusteed, ning seejärel 1,2 km pikkune märgistatud jalgrattatee 
lõik Ülejõe Gümnaasiumini. Kergliiklustee kesklinna ei vii ning ühendust teiste 
teedega ei ole. Papsaare külast tulles kulgeb Pärnu linnas umbes kilomeetri pikkune 
märgistatud jalgrattatee lõik, ent kesklinna ei ole ligipääs tagatud – ühendus 
jalgrattateid pidi on üsna katkendlik. 

Katkendlik või täiesti puudu on kergliiklusteede ühendused Tahkuranna vallas, Sindi 
linnas, Audru vallas ja Sauga vallas, kus märgistatud kergliiklustee kulgeb üksnes 
Sauga alevikus Tallinn-Pärnu maantee ääres.  

Pärnu linna märgistatud jalgrattateed ei moodusta sidusat tervikut – olemasolevast 
20,7 kilomeetrist saab mööda märgistatud jalgrattateid ilma katkestusteta sõita kõige 
pikemalt ligi 6 km ulatuses Pärnu rannaalal ja kesklinnas, veidi üle 5 km ulatuses 
Pärnu jõe kaldal (veidi üle 4 km jõe paremal kaldal kulgeval Jaansoni rajal, sealt üle 
kesklinna silla ning umbes poole kilomeetri ulatuses jõe vasakul kaldal) ning ligi 3 km 
ulatuses Papiniidi ja Eeslinna ning Rannaala vahel. 

Kui vaadata lisaks märgistatud jalgrattateedele ka jalgrattaga sõitmiseks sobilikke 
kergliiklusteid, siis selgub, et Pärnu linnas moodustub 21 km pikkune tervikmarsruut, 
mis kulgeb Rannaalal ja Kesklinnas, üle Kesklinna silla, piki Jaansoni rada, üle 
Papiniidu silla, läbi Papiniidu, Eeslinna ning Mai ja ulatub ka Raeküla elamualani. 
Sidusa kergliiklusteede võrgustikuga on ühendamata Vana-Pärnu, Ülejõe, Niidu ja 
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Tammiste linnaosad ning ka Rääma linnaoa need piirkonnad, mis jäävad Jaansoni 
rajast kaugemale. 

 

3.2.3. Ligipääsetavus ja seos rahvastiku paiknemisega 

Uurimisala kergliiklusteedest suurem osa on Pärnu linnas. Pärnu linna ümbruses on 
kergliiklusteid rajatud kuude kanti (tabel 10). 

Kui võrrelda kergliiklusteede paiknemist elu- ja töökohtadega, selgub, et kõige 
paremini on kergliiklusteed kättesaadavad Pärnu linna elanikele, kus kümnest 
elamualast (hooneid kokku 5973) on kergliiklustee 100 m raadiuses 7 elamualal. 
Kaugemal kui 100 m on kergliiklustee kolmest elamualast (hooneid kokku 89). 
Ainukesed kandid, kus kergliiklustee on kõikidest elamualast vähemalt 100 m 
raadiuses, on Paikuse ja Sindi. Samas ei tähenda see Sindi puhul siiski head 
kergliiklusteede kättesaadavust, kuna Sindi linnas on tegemist üsna suurte 
elamualadega ja kergliiklusteid on kilometraažilt linnas vähe.  

Kandid, kus kergliiklusteed elamualast on kaugemal kui 100 m, on Aruvälja, Jõõpre, 
Kihlepa-Soomra, Lindi, Seljametsa, Tammiste ning Urge. Ülejäänud kantides on 
kergliiklusteed osadel elamualadel olemas, osadel puudu. Täpse ülevaate annavad 
tabel 8 ja joonis 15. 

 

Tabel 8. Elamualad, millest kergliiklusteed läbi lähevad või on 100 m raadiuses ning millest 
kergliiklusteed on kaugemal kui 100 m ja hoonete hulgad nendes kantide kaupa. 

 

Kant 

Kergliiklustee vähemalt 100 m 
raadiuses 

Kergliiklustee kaugemal kui 100m 

Elamualade arv Hoonete arv Elamualade arv Hoonete arv 

Aruvälja 0 0 2 29 

Audru 4 220 12 348 

Jõõpre 0 0 1 33 

Kihlepa-Soomra 0 0 5 31 

Lindi 0 0 9 140 

Paikuse 3 624 0 0 

Pärnu 7 5884 3 89 

Sauga 5 112 8 300 

Seljametsa 0 0 3 41 

Sindi 3 908 0 0 

Tammiste 0 0 3 481 

Urge 0 0 6 74 

Uulu 2 50 17 227 

Võiste 1 90 4 28 

Kokku 25 7888 73 1821 

 

Enamusele enamuses äri- ja tööstusaladele kergliiklusteed ei vii (tabel 9, joonis 15). 
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Tabel 9. Tööstusalad, millest kergliiklusteed läbi lähevad või on 100 m raadiuses ning millest 
kergliiklusteed on kaugemal kui 100 m omavalitsuste kaupa. 

Omavalitsus Kergliiklustee vähemalt 100 m 
raadiuses 

Kergliiklustee kaugemal kui 100 m 
raadiuses 

Audru 4 36 

Paikuse 4 9 

Pärnu 254 372 

Sauga 4 13 

Sindi 3 2 

Tahkuranna 8 34 

Kokku 277 466 

 

 
Joonis 15. Elamu- ja tööstusalad lähtuvalt kergliiklusteede olemasolust. 

 

Hinnates kergliiklusteede pikkust võrreldes elanike arvuga võib välja tuua, et kõige 
rohkem on kergliiklusteid Paikuse kandis – ligi 2,3 km kergliiklusteid 1000 elaniku 
kohta. Ligi üks kilomeeter kergliiklusteid 1000 elaniku kohta on olemas Sindi linnas 
ja Audrus. Antud kolmes kandis on teid elaniku kohta rajatud rohkem kui Pärnus (0,7 
km kergliiklusteid 1000 elaniku kohta).  

Ehkki kergliiklusteede pikkus elanike arvu kohta näitab kergliiklusteede potentsiaalset 
kasutuskoormust, tuleb arvestada, et ainult kergliiklusteede pikkus elanike arvu kohta 
ei näita kergliiklusteede olukorda, kuna väga oluline aspekt kergliiklusteedel on 
võrgustik, mille kaudu on võimalik liikuda asustusüksuste, eriti (maakonna, 
omavalitsuse) keskuste vahel. 
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Tabel 10. Olemasolevate kergliiklusteede pikkus 1000 elaniku kohta kantide lõikes (elanike arvud 
rahvastikuregistri alusel).  

Kant Elanike arv 
Kergliiklusteed 

Kokku (km) 1000 elaniku kohta (m) 

Pärnu 43592 31,7 727 

Sindi 4248 4,1 975 

Paikuse 3283 7,6 2303 

Audru 3019 3,3 1087 

Sauga 2180 2,4 1109 

Uulu 1475 1,0 655 

Tammiste 1011 0 0 

Lindi 888 0 0 

Võiste 846 0,4 528 

Jõõpre 728 0 0 

Seljametsa 583 0 0 

Urge 525 0 0 

Aruvälja 483 0 0 

Kihlepa-Soomra 341 0 0 

Kokku 63202 50.5 799 

 

Uurimisala kergliiklusteedest, kus on eraldi märgistatud jalgrattatee, on suurem osa 
Pärnu linnas. Pärnu linna ümbruses on jalgrattateega märgistatud kergliiklusteid veel 
viies kandis (tabel 11). Kõige rohkem on jalgrattateid Paikuse kandis, ligi 2,3 km 
jalgrattateid 1000 elaniku kohta. 

 

Tabel 11. Tähistatud jalgrattateede pikkus 1000 elaniku kohta kantide lõikes (elanike arvud 
rahvastikuregistri alusel). 

Kant Elanike arv 
Jalgrattateed 

Pikkus (km) 
Pikkus 1000 elaniku 

kohta (m) 

Pärnu 43592 20,7 475 

Sindi 4248 2,5 582 

Paikuse 3283 7,6 2303 

Audru 3019 0,4 145 

Sauga 2180 2,4 1109 

Uulu 1475 1,0 649 

Tammiste 1011 0 0 

Lindi 888 0 0 

Võiste 846 0,4 528 

Jõõpre 728 0 0 

Seljametsa 583 0 0 

Urge 525 0 0 

Aruvälja 483 0 0 

Kihlepa-Soomra 341 0 0 

Kokku 63202 35.0 554 
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3.2.4. Ühilduvus muu transpordiga 

Kergliiklusteede hea ühilduvuse eelduseks auto-, ühistranspordi-, rongi-, laeva- ja 
lennuliiklusega on ennekõike jalgrattaparklate olemasolu üleminekukohtades. 
Omavalitsustest saadud info põhjal ei ole jalgrattaparklaid Audru vallas, Sauga vallas, 
Tahkuranna vallas ega Sindi linnas, ent jalgrattahoidlad on ühiskondlikke hoonete 
juures. Samuti ei ole Paikuse vallas avalikke jalgrattaparklaid, kuid jalgrattahoidlad 
on Paikuse Päevakeskuse, Paikuse Põhikooli, Seljametsa Lasteaed-Algkooli ning 
vallamaja ees. Pärnu linnas ei ole suuremat territooriumi, kus rattaid parkida, ent 
avalikus ruumis ning äri- ja avalike hoonete juures on jalgrattahoidjad. Täielikku 
ülevaadet jalgrataste parkimisvõimalustest Pärnu linnas ei ole. 

Teiseks eelduseks hea ühilduvuse saavutamiseks muu transpordiga on 
kergliiklusteede kulgemine vastavatesse sõlmpunktidesse: bussipeatusesse, 
sadamatesse, lennujaama, parklatesse jm. Nagu järgnevalt jooniselt näha, ei ole 
tagatud ligipääs kergliiklusteid ja jalgrattateid mööda raudteejaamadesse, lennuväljale 
ning enamustesse sadamatesse, üksnes Pärnu jahisadama juurest kulgeb kergliiklustee 
(joonis 16). 

 
Joonis 16. Kergliiklusteede ühilduvus muu transpordiga. 
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3.3. Ühistransport 

3.3.1. Bussipeatuste paiknemine 

Teede- ja sideministri 7. juuni 2000. a määrus nr 41 kohaselt on soovitusliku normina 
jalgsikäigu tee pikkuseks valla ja maakonna ühistranspordi bussipeatusesse 
maksimaalselt 3 km, kui kandis elab kuni 500 inimest, maksimaalselt 2 km, kui 
kandis elab kuni 1000 inimest ning üle 1000 elanikuga kantides maksimaalselt 1 km. 
Antud norme arvestades peaks jalakäigu tee pikkuse piirnorm peatusesse olema 
maakonnaliinidel tagatud vähemalt 90%-le kandi elanikele. 

Sellest lähtuvalt peaks uurimisalal paiknema bussipeatused eluhoonetest kuni 3 km 
kaugusel Kihlepa-Soomra ja Aruvälja kandis. Bussipeatuse kaugus eluhoonetest peaks 
olema kuni 2 km kaugusel Urge, Seljametsa, Jõõpre, Võiste ja Lindi kandis ning kuni 
1 km kaugusel Tammiste, Uulu, Sauga, Audru ja Paikuse ja Sindi kandis. Pärnu 
liiklust ei ole käsitletud, kuna linnaliikluse normid on kehtestatud lähtuvalt 
liiklussagedusest. 2010. aasta aprilli seisuga bussipeatuste paiknemine ja nende 
jalgsikäigu teega kaetud tagamaa kolme kauguse kriteeriumi lõikes on välja toodud 
järgmisel joonisel (joonis 17). 

 

 
Joonis 17. Bussipeatuste kättesaadavus lähtuvalt kaugusest eluhoonetest ja tööstusaladest aprillis 2010. 

 

Kompaktsel elamualal paiknevate eluhoonete kaugus bussipeatustest ja seega 
ühistranspordi kättesaadavus uurimisalal (v.a Pärnu) on terve päeva jooksul ühtlane. 
Üle 80% juhtudest paiknevad eluhooned kuni ühe kilomeetri kaugusel ühistranspordi 
peatusest (tabel 12). 98–100% paiknevad kõik kompaktse elamuala eluhooned kuni 
kahe kilomeetri kaugusel ühistranspordi peatusest. 
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Hajaasustuse eluhoonete kaugus bussipeatusest ja seega ühistranspordi teenusest on 
märksa kehvem ja varieerub päeva jooksul. Parem on ühistranspordi kättesaadavus 
hommikuti ja õhtuti, harvem päevasel ajal. Hajaasustusega aladel on ühistranspordi 
teenus, mis jääb kuni kahe kilomeetri kauguseni, kättesaadav hommikul 96%, päeval 
86% ja õhtul 96% kõikidest eluhoonetest. 

 

Tabel 12. Uuritaval alal väljaspool Pärnut peatuvate liinide bussipeatuste paiknemine 2010. aasta suvel 
argipäeviti lähtuvalt kellaajast ning eluhoonete paiknemisest elamualadel ja hajaasustusega aladel. 

 
Hooneid/ 
pindala 
kokku 

Aeg 
Eluhoonete/tööstusalade jagunemine 

sõltuvalt bussipeatuste kaugusest 

<=1km <=2km <=3km Kaugemal 

Eluhooned 
elamualal 

3736 
Hommik 91% 8% 0% 0% 

Päev 81% 18% 1% 0% 
Õhtu 90% 9% 0% 0% 

Eluhooned 
hajaasustusega 
aladel 

1985 
Hommik 72% 23% 2% 2% 

Päev 61% 25% 4% 11% 
Õhtu 72% 24% 2% 2% 

Tööstusala 26,8 km2 
Hommik 21% 25% 25% 29% 

Päev 18% 24% 26% 33% 
Õhtu 20% 25% 26% 29% 

 
Eluhoonete kaugus bussipeatustest, aga ka ühistranspordi teenuse (bussi reis) 
olemasolu ehk teenuse reaalne kättesaadavus kantide lõikes on esitatud alljärgnevatel 
joonistel arvestades nii hommikust, päevast kui ka õhtust aega (joonis 18, joonis 19, 
joonis 20). Kehv bussipeatuste kättesaadavus on näiteks Seljametsa kandis, kus 
hommikuti ja õhtuti ei käi buss 20%-st eluhoonetest lähemale kui 3 km ning päevasel 
ajal peatub üle kolmveerandist eluhoonetest buss kaugemal kui 3 km. Halb 
bussipeatuste kättesaadavus on ka Kihlepa-Soomra kandis, kus päevasel ajal peatub 
buss 30%-st eluhoonetest kaugemal kui 3 km. 

 

 
Joonis 18. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva hommikul suvel 
2010. Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 
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Joonis 19. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva päeval suvel 
2010. Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 

 

 
Joonis 20. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva õhtul suvel 2010. 
Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 

 

3.3.2. Liinide sagedused ja hulgad 

Nädalapäevade lõikes sõidab uuritaval alal argipäeviti kokku üle 250 erineva bussi 
päevas, nädalavahetuseti vähem (joonis 21). 

 
Joonis 21. Maakonnaliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis ja suvel (juuni, juuli, august) 
2010. 
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Linnaliinibussid teevad argipäeviti kokku ligi 450 sõitu päevas Pärnu linnas ja lisaks 
üle saja sõidu, mis ületavad Pärnu linna piire. Pühapäeviti on sõitvaid busse Pärnus 
ligi poole võrra vähem (joonis 22). 

 

 
Joonis 22. Linnaliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis ja suvel (juuni, juuli, august) 2010. 

 

Uuritava alaga seotud kaugliinide sõitude hulgad püsivad nädalapäevade lõikes üsna 
stabiilsetena – nii selliseid sõite, mis peatuvad ainult Pärnu linnas, kui selliseid, mis 
ka mujal uuritaval alal peatuvad, on üle 60 päevas (joonis 23). 

 

 
Joonis 23. Kaugliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis 2010 ja suvel (juuni, juuli, august) 
2010. 

 

Väljaspool Pärnut on uuritaval alal kõige tihedam ühistranspordi liiklus Pärnu linna 
vahetus läheduse – Pärnu ja Audru kandi, Pärnu ja Sauga kandi, Pärnu ja Tammiste 
kandi, Pärnu ja Paikuse kandi ning Sindi linna ning Pärnu ja Uulu kandi vahel. Kõige 
kehvem on bussiühendus Kihlepa-Soomra, Seljametsa ja Urge elanike. Kandi piire 
ületavate reiside sagedused argipäeva lõikes on toodud allolevatel joonistel (joonis 24, 
joonis 25, joonis 26, joonis 27). Lisas 2 (joonised 72-79) on kandipiire ületavate 
reiside sagedused ajavahemikel 7:00-8:58 (tööle-kooli liikumised), 13:00-14:59 
(koolist koju, vaba aega veetma jms), 17:00-18:59 (töölt või huvikoolist koju), 22:00-
23:59 (teatrist, baarist koju) maakonna/linnaliinide ja kaugsõiduliinide kaupa. 
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Joonis 24. Kante läbivate liinide arv argipäeva hommikuti (väljumine enne 10:00) suvel 2010. 

 
Joonis 25. Kante läbivate liinide arv argipäeva päeviti (väljumine 10:00–14:59) suvel 2010. 
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Joonis 26. Kante läbivate liinide arv argipäeva õhtuti (väljumine 15:00–19:59) suvel 2010. 

 

Joonis 27. Kante läbivate liinide arv argipäeva hilisõhtuti (väljumine alates 20:00) suvel 2010. 
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3.3.3. Õpilasliinid 

Uuritaval alal on õpilaste hommikuseks kooliveoks ja õhtul koolist koju toomiseks 
organiseeritud õpilasliinid Audru, Sauga ja Paikuse vallas. Õpilasvedu on 
organiseeritud lähtuvalt vajadusest. Pärnu linnas õpilasliine eraldi ei ole, see-eest 
toimub tihe ühistranspordi liiklus. Õpilaste vedu ei organiseeri ka Sindi linn, kuna 
Pärnu ja Sindi vahet sõidab buss number 40 vähemalt kaks korda tunnis, ning 
Tahkuranna vald. 

Paikuse vallas oli 2009/2010 õppeaastal õpilaste kooli veoks organiseeritud kaks 
bussiringi: Vaskrääma küla – Tamme allee (Paikuse alevik) – Mägi talu – Ennise – 
Tammuru küla – Veehaare – Männituka (Seljametsa küla) – Seljametsa Lasteaed-
Algkool ning Paikuse Põhikool – Seljametsa Lasteaed-Algkool – Põlendmaa küla – 
Seljamets Lasteaed-Algkool – Paikuse Põhikool. Lisaks valla bussile toimub 
õpilastransport koostöös Pärnu linnaliini bussiga nr 15: Servaku (Silla küla) – Servaku 
Tehnoküla-Silla küla – Lepa – Valteri – Jõekalda (Paikuse alevik) – Paikuse kool. 
Koolist koju toomise ringid on vastupidised hommikustele. 

Audru valla poolt oli 2009/2010 õppeaastal organiseeritud hommikune ring läbi 
Kihlepa-Soomra ja Lindi kandi Audrusse (Eassalu küla – Soomra küla – Kihlepa küla 
– Saulepa küla – Lindi küla – Liu küla – Marksa küla – Lindi küla (Lindi Lasteaed-
Algkool) – Saulepa küla – Põldeotsa küla – Aurdru alevik – Audru Keskkool) ning 
koolist koju vedamise ringid alates kella poole kahest Audru Keskkoolis juurest 
(Audru alevik – Lemmetsa küla – Ridalepa küla – Jõõpre küla), seejärel kell 14:15 
Jõõpre kooli juurest Audru Keskkooli juurde, sealt Põhara küla – Aruvälja küla – 
Soeava küla – Aruvälja kool – Audru kool Põhara küla Kihlepa küla – Eassalu küla – 
Soomra küla – Saulepa küla – Kabriste küla – Lindi Lasteaed Algkool Lindi külas – 
Marksa küla – Liu küla – Lindi küla – Saulepa küla – Audru alevik. 

Sauga vallas oli 2009/2010 õppeaastal organiseeritud kolm bussiringi: Kilksamaa 
bussiring, Urge bussiring ja Tammiste-Sindi-Pärnu sõidumarsruut. Kilksamaa ring 
algab Räägu külast ja sõitis marsruudil Räägu küla – Kilksamaa suvilad – Karukäpa – 
Kilksamaa küla – Suurfarm – Räägu tee (Nurme küla) – Sauga alevik – Sauga kool – 
Sanga (Lemmetsa küla) – Sauga kool – Vana-Pärnu – Sauga kool. Urge bussiring 
alustab kell 7:10 Tammiste külast, läbib seejärel Kiisa küla, Urge küla, Nurme küla, 
Eametsa küla ja jõuab Sauga kooli juurde kell 8:05. Tammiste-Sindi-Pärnu 
sõidumarsruut oli Tammiste küla – Kiisa küla – Vainu küla – Pulli küla – Rütavere 
küla – Lepplaane küla - Urge küla – Sindi linn – Pärnu linn. Sauga Põhikooli sõitjatel 
toimub ümberistumine Urge raamatukogu ees. Õhtused bussiringid algavad 
vahemikus 15:20–15:30 ning kulgevad sama marsruuti pidi, kui hommikused, ent 
vastupidises suunas. 

 

3.3.4. Ühistranspordisüsteemi ühilduvus teiste transpordiliikidega 

Pärnu linnas on 108 parklat, mis on kas transpordi maal paiknevad olulisemad ja 
rohkem mahutavad parklad (parkla või muu 45/90 kraadi all parkimine, mitte tänava 
äär), jätkuvalt riigi omandis olevad olulisemad parkimisalad, ühiskondlike ehitiste, 
ärimaal (suuremad kaubanduskeskused ja tervisekeskused) või üldmaal paiknevad 
parklad või tasulised parklad.  
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Sindi linnas on 11 parklat, mis on mõeldud, selleks, et pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele. Tahkuranna vallas on 9 parklat, Paikuse vallas 3 ja Audru vallas 1 
(Valgeranna puhkeala parkla). Sauga vallas omavalitsuse poolt antud info kohaselt 
autoparklaid ei ole. 

Kõige parem on parklate ühilduvus ühistranspordiga Pärnu linnas ja Paikuse vallas –
Pärnu linnas on keskmiseks kauguseks parkla ja bussipeatuse vahel 255 meetrit ning 
parklaid on kõige rohkem, Paikuse vallas on keskmiseks kauguseks parklast 
bussipeatuseni 241 meetrit (tabel 13). Tahkuranna vallas ja Sindi linnas on parklate 
ning bussipeatuste vaheline keskmine kaugus alla poole kilomeetri. Kõige kehvem on 
ühistranspordisüsteemi ühilduvus parklatega Audru ja Sauga vallas. 

 

Tabel 13. Parklate keskmine kaugused bussipeatustest omavalitsuste lõikes. 

Omavalitsus Parklate hulk Keskmine kaugus bussipeatusest (m) 

Pärnu 108 255 

Sindi 11 476 

Tahkuranna 9 418 

Paikuse 3 241 

Audru 1 2342 

Sauga 0 - 

Kokku 132 300 

 

Bussiliiklus Pärnu lennuväljale on üsna hõre – esmaspäeviti käib linnaliinibuss 
number 23 neli korda päevas (saabub lennujaama kell 8:00, 9:15, 13:35, 16:40), 
ülejäänud nädalapäevadel kaks korda päevas (saabub Pärnust lennujaama 8:00 ja 
16:40). Väljumised Pärnu suunal toimuvad 10 minutit nimetatud aegadest hiljem. Et 
vajadus ühistranspordi järele on tihedalt seotud lennureisidega, võiksid busside 
saabumised Pärnu lennujaama ja lennujaamast väljumised olla paremini ajastatud 
Pärnu-Ruhnu ja Ruhnu-Pärnu lennureiside väljumistega ja saabumistega. Hetkel pole 
arvestatud lennureiside väljumiste ja saabumiste kellaaegade erinevustega päevade 
lõikes, esmaspäeviti ja teisipäeviti väljub lend Ruhnu kell 10:00, neljapäeviti ja 
reedeti kell 9:00, aga bussiga saab Pärnu lennuväljale esmaspäeviti kella kaheksaks ja 
veerand kümneks, ülejäänud päevadel ainult kella kaheksaks ning ooteaeg on seetõttu 
väga pikk. Sama lugu on Ruhnu lennult saabumistega busside väljumistega Pärnu 
lennujaamast Pärnu suunas, esmaspäeviti saabub lennuk kell 12:40, teisipäeviti 11:35, 
neljapäeviti ja reedeti kell 16:20, ent bussid Pärnusse väljuvad esmaspäevi 12:40 ja 
16:50 ning ülejäänud päevadel ainult 16:50. 

Pärnu Lennujaama bussipeatusest järgmine lähim bussipeatus asub umbes 1 km 
kaugusel ning sinna käib Pärnu-Sauga ringliini buss nr 30 kaks korda päevas (kell 
7:34 ja 17:41). 

Pärnu raudteejaamale asub bussipeatus (Raeküla raudteejaama peatus) vahetus 
läheduses ja sinna käivad nii kaug-, maakonna kui linnaliinide bussid. Kaugliinidest 
peatuvad Raeküla raudteejaama peatuses bussid nii Tartust, Viljandist, Rakverest, 
Paidest, Jõgevalt kui mujalt. Maakonnaliinidest sõidavad raudteejaama bussid näiteks 
Iklast, Kilingi-Nõmmelt, Tootsist, Torilt ja Varblast. Uuritava ala omavalitsustest ei 
saa otse raudteejaama sõita Sauga valla elanikud ning Audru valla põhjapoolsemate 
osade elanikud. Linnaliinibussidega saab Raeküla raudteejaama peatusesse vähemalt 
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üks kord tunnis. Pärnu-Tallinn rong väljub hommikuti 7:17 ja õhtuti 17:08. 
Argipäeviti saabub linnaliinibuss raudteejaama kell 7:00 (Lõo – Tallinna mnt – Riia 
mnt – Raeküla raudteejaam) ja 7:10 (Vana-Pärnu – Karja – Raeküla raudteejaam). 
Laupäeviti Lõo – Tallinna mnt – Riia mnt – Raeküla rdtj buss ei sõida, pühapäeva 
varahommikul ei peatu Raeküla raudteejaama peatuses ühtegi bussi. 

Õhtuse rongi peale pole bussidega kuigi mugav saada, liinil Vana-Pärnu - Karja - 
Raeküla raudteejaam sõitev buss jõuab raudteejaama kaks minutit pärast rongi 
väljumist, varasema bussiga tulles on tunnine ooteaeg. 

Tallinnast saabub rong Pärnu raudteejaama hommikuti kell 9:43 ja õhtuti kell 20:03. 
Linnaliinibuss väljub Raeküla raudteejaama peatusest iga päev hommikuti kell 9:45 
marsruudil Raeküla raudteejaam – Riia mnt – Tallinna mnt ja esmaspäevast 
laupäevani kell 10:15 marsruudil Raeküla raudteejaam – Karja – Vana-Pärnu. Õhtuti 
väljub linnaliinibuss raudteejaamast kell 21:05 marsruudil Raeküla raudteejaam - 
Tammiste raudteejaam.  

Maakonnaliinidega saavad hommikul Tallinna suunast rongiga saabujad raudteejaama 
bussipeatusest otse edasi sõita Pärnu – Ikla liinil ning õhtul Tallinna suunast rongiga 
saabujad Pärnu – Häädemeeste ja Pärnu – Tori – Vändra liinil. Maakonnaliinidega 
saab hommikuti otse Tallinna suunal väljuvale rongile sõita Paikuse – Tammuru – 
Pärnu –Audru kirik – Tõstamaa – Varbla liinil sõitva bussiga. Õhtuti ühilduvad rongi 
väljumisega näiteks Ikla – Pärnu, Massiaru – Pärnu ja Aesoo – Pärnu liinid. 

Pärnu kaubajaamast käib liin number 15 üks kord tunnis. Bussid, mis ühilduvad 
Tallinnasse suunduva rongi väljumise aegadega, saabuvad raudteejaama hommikuti 
kell 6:45 ja 7:24 ning õhtul 17:16 ning Tallinnast Pärnusse sõitva rongi saabumise 
aegadega ühilduvad bussid väljuvad Tammiste raudteejaamast 9:55 ja 20:00. 

Ühistransporti ei käi Pärnu kesklinna sadamasse, kust väljuvad Pärnu – Kihnu laevad. 
Lähim bussipeatus asub linnulennult umbes poole kilomeetri kaugusel ja bussisõitude 
sagedus on üsna tihe. 

Ühilduvust kergliiklusteedega on käsitletud peatükis 3.2.4. 

 

3.4. Lennu-, rongi- ja laevaliiklus 

3.4.1. Lennuliiklus 

Pärnu lennuväli asub Eametsa külas Sauga vallas. Lennuraja kogupikkus on 2500 m, 
laius 45 m ning võimaldab teenindada kuni 190 t lennukeid (Pärnu transpordi 
arengukava 2008). Lennujaam teenindab regulaarliinidest hetkel üksnes Pärnu-
Ruhnu-Kuressaare liini. Pärnu-Ruhnu lend väljub esmaspäeva, teisipäeva, neljapäeva 
ja reede hommikuti (teisipäevane on kaubareis). Tagasilend Ruhnust Pärnusse väljub 
esmaspäeviti keskpäeval, neljapäeviti ja reedeti pärastlõunal. Ruhnust on võimalik 
lennukiga edasi sõita Kuressaarde (Ruhnu regulaarlendude koduleht 2010). 

Talveperioodil, kui laevaliiklus ei ole jääolude tõttu võimalik, toimuvad lennud ka 
Pärnu lennujaama ja Kihnu vahel (Pärnu lennujaam 2010). 

Lisaks Eesti-sisestele regulaarliinidele ning eralendudele teenindab Pärnu lennujaam 
ka perioodilisi rahvusvahelisi regulaarlende ja tšarterlende, mis toimuvad enamasti 
koostöös Pärnu spaadega ning on orienteeritud eeskätt spaaturistidele. 2010. aastal 
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aprillist oktoobrini toimus kolmandat aastat järjest Pärnu ja Stockholmi vaheline 
regulaarlennuühendus ning esmakordselt toimusid 2010. aastal tellimuslennud 
Soomest Helsingist, Vaasast, Kokkolast, Joensuust ja mujalt (Pärnu lennujaam 2010). 

Tänu pikale rajale ja korralikule lennujaamahoonele on tekkinud huvi kasutada Pärnu 
lennujaama ka riigivisiitide ning tellimus- ja võimalike regulaarlendude sihtpunktina, 
Tallinna lennuvälja varulennuväljana ja Soome koolitusettevõtetele koolitusbaasina. 
Piirivalve, päästemeekonnad ja eralendurid kasutavad Pärnu lennuvälja nii õppe-
eesmärgil kui ka töökohustusi täitma sõites (Pärnu linna transpordi arengukava 2008). 

 

3.4.2. Rongiliiklus 

Uuritavalt alalt väljub Pärnu-Lelle-Tallinn rong iga päev kaks korda Tallinna suunas – 
üks kord hommikul kell 07:17 ja teine kord õhtul 17:08. Sõit kestab umbes kaks tundi 
ja 40 minutit. Tallinnast väljub Tallinn-Lelle-Pärnu rong hommikul 06:56 ja õhtul kell 
17:25 ning jõuab Pärnusse vastavalt 09:43 hommikul ja 20:03 õhtul (Edelaraudtee 
2010). 

Uurimisalal on kaks rongijaama: Pärnu kaubajaam ning Pärnu jaam. Laiendatud 
lähialal asub Tammiste raudteejaam Kuiaru külas Tori vallas. 

 

3.4.3. Laevaliiklus 

Jäävabal perioodil toimub regulaarne laevaühendus Pärnu ja Kihnu vahel. Liin väljub 
nii Pärnu sadamast Kihnu suunas kui Kihnust Pärnu suunas kolmapäevast reedeni 
kaks korda päevas, pühapäeviti üks kord päevas. Pärnust väljub liin kolmapäeva 
hommikuti kell 11:00, neljapäeviti ja reedeti 09:30, õhtune reis väljub kolmapäevast 
reedeni ja pühapäeviti 18:30. Kihnust väljub liin kolmapäevast reedeni hommikuti 
kell 06:30 ja õhtuti kell 15:30 kolmapäevast reedeni ning pühapäeviti. 

 

3.5. Liiklus veekogudel 

Väiksemad paadisillad on Pärnu, Sauga, Reiu ja Audru jõel. Suuremad sadamad 
asuvad Audru ja Tahkuranna vallas ning Pärnu linnas. 

Pärnu linnas on üks reisisadam, ülejäänud on harrastusmeresõidule orienteeritud 
sadamad, kala- või kaubasadamad. Kaubasadam ja jahisadam asuvad Pärnu jõe 
suudmes, Sauga jõe ääres asub Vana-Sauga kalasadam ja Raekülas Pärnu jõe ääres 
Raeküla kalasadam (MTÜ Liivi Lahe … 2009). Pärnu linna üldplaneeringuga on 
Pärnu linna kavandatud ligi 30 sadamaala, millest 4 on mere ääres (Pärnu 
üldplaneering 2001). 

Tahkuranna vallas asub kaks suuremat sadamat: Suurna ja Võiste, mis on mõlemad 
orienteeritud kalapüügile ja on kasutusel kalalossimiskohtadena. Suurna sadamale on 
2006. aastal kehtestatud detailplaneering, mis näeb ette sadama muutmise jahi- ja 
kalasadamaks. Detailplaneering näeb ette 15 kaikoha loomise purjejahtidele ja 
kaatritele (MTÜ Liivi Lahe … 2009, Suurna sadama detailplaneering 2006). Lisaks 
on üldplaneeringus ära märgitud Suurna nina ja Tahkunina vahelisel alal 4 lautrikohta 
(Tahkuranna üldplaneering 2009).  
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Audru valla üldplaneeringu (Audru üldplaneering 2010) järgi on arenguprioriteediks 
väiksemate jahi- ja kalasadamate väljaehitamine. Praegu asub Audru vallas kaks 
suuremat kalasadamat: Liu ja Lindi ning üks lautrikoht Saulepas Tuuraste oja 
suudmes. Audru valla arengukavas on arengueesmärgina ära märgitud väiksemate 
jahi- ja kalasadamate väljaehitamine rannikule ning tulevikuvisioonina aastaks 2014 
väikesadamate väljaarendamise nõuetekohaseks kala vastuvõtuks ja mereturistidele 
sadamakoha võimaldamiseks (Audru arengukava 2010). 

Paikuse valda on üldplaneeringuga (Paikuse üldplaneering 2007/2009) kavandatud 
sadamakoht Reiu jõele Keraamika tänava piirkonda ning paadisillad Paikuse-Reiu 
vabaõhulava juurde, Kiviaja küla juurde ja Türgi oja Pärnu jõkke suubumise lähistel. 
Sindi linnas sadamakohti ei ole ning sealne pais takistab sujuvat veeliiklust. 

Sindi linnas on 4 meetri kõrgune pais, mis muudab laevasõidu sellel lõigul võimatuks. 
Sindi linnas paadisadam puudub, kuid perspektiivis oleks otstarbekas kujundada linna 
lähedale Pärnu jõele väike paadisadam (MTÜ Liivi Lahe … 2009). 

 

3.6. Elukoha ja töökoha vahelised liikumised 

3.6.1. Töötajate liikumisvood Maksu- ja Tolliameti andmetel 

Statistikaameti andmetel on Pärnu maakonnas tööhõive määr 65,5% ja hõivatuid 
kokku 37 400 (Statistikaamet 2010). Maksu- ja Tolliameti andmetel töötab Pärnu 
maakonnas 24 000 töötajat, kellest 20 780 elab Pärnu maakonnas. Uurimisala 
omavalitsustes elab Maksu- ja Tolliameti andmetel elukoha registreeringu järgi 
14 378 töötajat ja laiendatud lähiümbruse asustusüksustes 545 töötajat (kokku elab 
laiendatud uurimisalal 15 143 Pärnu maakonnas tööl käivat töötajat. Väljaspool Pärnu 
maakonda töötavate inimeste elukohad MTA andmestikus ei kajastunud ning on 
käesolevast uuringust puudu. Tööandjaid on koos laiendatud lähiümbruse 
asustusüksustega uuritaval alal 7883, kellest uurimisala omavalitsustes 7 663. 
Töökohti on laiendatud uurimisalal 19 316 (uurimisala omavalitsustes 18 771). 
Elukohtade, töökohtade ja tööandjate arv uurimisala omavalitsustes on esitatud (tabel 
14). 

 

Tabel 14. Tööandjate, töökohtade ning töötajate elukohtade arv uurimisala omavalitsustes ja 
uurimisala laiendatud alal. 

Omavalitsus 
Tööandjate 

arv 
Töökohtade 

arv 

Pärnu maakonnas 
töötavate töötajate 

elukohtade arv  
Pärnu linn 5838 14 744 9641 

Sindi linn 198 629 1013 

Audru vald 478 1144 1321 

Sauga vald 510 940 922 

Paikuse vald 363 743 917 

Tahkuranna vald 276 571 564 
Muud Pärnu lähiümbruse 
asustusüksused 

220 545 765 

Kokku 7883 19 316 15 143 
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Maksu- ja Tolliameti andmetel on laiendatud uurimisalal nii elukoht kui töökoht 14 
657 inimesel, neist 8290 ehk 57% elab ja töötab Pärnus ning 1190 ehk 8% mõnes 
teises uurimisala asustusüksuses. 5177 inimest ehk 35% käib igapäevaselt oma 
elukohast mõnda teise asustusüksusesse tööle. Tõmbekeskusena tõuseb tugevalt esile 
Pärnu linn, kuhu tuleb uurimisalalt igapäevaselt tööle 2796 inimest ehk üle poole 
kõikidest igapäevastest liikujatest.  

Täpsema ülevaate uurimisala omavalitsustes elavate inimeste töökohtade 
jagunemisest annab tabel 15 ning uurimisala omavalitsustes tööl käivate inimeste 
elukohtade jagunemisest tabel 16.  

 

Tabel 15. Uurimisalal elavate ja Pärnu maakonnas tööl käivate inimeste töökohtade jagunemine 
lähtuvalt elukoha omavalitsusest.  

Elukoha 
omavalitsus 

Töökoht samas 
omavalitsuses 

Töökoht teises 
omavalitsuses 

uurimisala 

Töökoht 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Töökoht mujal 
Pärnu 

maakonnas 

Audru vald 38% 57% 2% 3% 

Paikuse vald 29% 67% 1% 4% 

Pärnu linn 86% 11% 1% 2% 

Sauga vald 24% 72% 1% 4% 

Sindi linn 32% 64% 1% 3% 

Tahkuranna vald 41% 53% 2% 3% 

Kokku 68% 28% 1% 3% 

 

Tabel 16. Uurimisalal töötavate inimeste elukohtade jagunemine lähtuvalt töökoha omavalitsusest. 

Töökoha 
omavalitsus 

Elukoht samas 
omavalitsuses 

Elukoht teises 
omavalitsuses 

uurimisala 

Elukoht 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Elukoht 
mujal Eestis 

Audru vald 44% 35% 3% 18% 

Paikuse vald 36% 45% 3% 16% 

Pärnu linn 56% 17% 2% 25% 

Sauga vald 24% 44% 5% 28% 

Sindi linn 51% 34% 3% 12% 

Tahkuranna vald 41% 28% 3% 28% 

Kokku 52% 22% 2% 24% 

 

Töötajate elukohtade jagunemine asustusüksustesse ja asustusüksuses elavate 
töötajate töökohtade jaotumine uurimisalal on joonisel 28 ning töökohtade hulgad 
asustusüksustes ja asustusüksuses töölkäijate elukohtade jaotumine uurimisalal on 
esitatud joonisel 29. 
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Joonis 28. Uurimisalal elavate inimeste töökohtade jagunemine lähtuvalt elukoha omavalitsusest. 

 
Joonis 29. Uurimisalal töötavate inimeste elukohtade jagunemine lähtuvalt töökoha omavalitsusest. 
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Elu- ja töökoha vaheliste liikumiste puhul on olulisemateks suundadeks Sindi linnast, 
Paikuse alevikust, Tammiste külast ja Audru alevikust Pärnusse tööle liikumine. 
Pärnust välja liigutakse kõige rohkem Sauga alevikku ja Lemmetsa külla (tabel 17, 
joonis 30). 

 

Tabel 17. Tähtsamad elu- ja töökoha vaheliste liikumiste suunad uurimisala asustusüksuste vahel. 

Elukoha 
asustusüksus 

Töökoha 
asustusüksus 

Töötajate 
arv 

Osakaal kogu alal 
elavate ja töötavate 

inimeste hulgast 

Osakaal erinevate 
asustusüksuste 

vahelisest 
liikumisest 

Sindi linn Pärnu linn 554 4% 11% 

Paikuse alevik Pärnu linn 364 2% 7% 

Tammiste küla Pärnu linn 202 1% 4% 

Audru alevik Pärnu linn 200 1% 4% 

Pärnu linn Sauga alevik 182 1% 4% 

Pärnu linn Lemmetsa küla 173 1% 3% 

Sauga alevik Pärnu linn 168 1% 3% 

Pärnu linn Paikuse alevik 153 1% 3% 

Papsaare küla Pärnu linn 139 1% 3% 

Pärnu linn Sindi linn 129 1% 2% 

Silla küla Pärnu linn 101 1% 2% 

 

 
Joonis 30. Elu- ja töökoha vahelised liikumised summeerituna uurimisala asustusüksuste vahel ning 
elukohaga samas asustusüksustes tööl käivate inimeste hulk. 
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Uurimisala omavalitsustes käib tööl 18 771 inimest (tabel 14), kellest 13 891 ka elab 
uurimisala omavalitsustes. Ülejäänud 4880-st tuleb 44% uurimisala omavalitsustesse 
mujalt Pärnu maakonnast. 11%-l kõikidest väljast poolt uurimisala omavalitsustesse 
tööle tulijatest on elukoht registreeritud Tallinna, 7% elab Tartus. 

Kaugematest omavalitsustest käib 80% uurimisalale tulijatest tööl Pärnu linnas. 
Ülejäänud omavalitsustest pakub enim töökohti Sauga vald, kuhu tuleb väljastpoolt 
308 töötajat. Ülejäänud uurimisala omavalitsustesse käib tööl 300 kaugemalt tulijat. 
Mujalt Eestist uurimisalale tulijate elukohtade paiknemine on esitatud joonisel 31. 

 
Joonis 31. Teistest Eesti omavalitsustest uurimisala omavalitsustesse tööle tulijate hulgad. 

 

3.6.2. Õpilaste liikumine EHIS-e andmetel 

3.6.2.1. Alusharidus 

Uurimisala omavalitsustes asub 24 ja uurimisala lähiümbruse asustusüksustes 3 
lasteaeda. Uurimisala lasteaedades käib 2823 last ning laiendatud lähialal 132 last. 
Lasteaialaste igapäevane liikumine piirneb enamasti elukoha omavalitsusega. 
Uurimisalal lasteaias käijatest elab 94% lasteaiaga samas omavalitsuses, 4% mõnes 
teises uurimisala omavalitsuses 2% laste kohta on elukoht teadmata või omab 
sissekirjutuse järgi elukohta mujal Eestis. Omavalitsuste lõikes on lasteaedades 
käivate laste elukohad toodud tabelis 18 ning asustusüksuste lõikes joonisel  32. 
Lasteaedade asustusüksused on näidatud kaardil juuli kuus omavalitsustelt saadud 
info põhjal ning vastavalt EHIS-e andmetele on Papsaare külas lasteaias käivad lapsed 
Audru alevikuga seotud liikumiste hulgas. 
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Tabel 18. Uurimisalal lasteaias käivate laste elukohtade jagunemine lähtuvalt lasteaia asukohast. 

Lasteaia 
omavalitsus 

Oma-
valitsuses 
lasteaias 
käivate 

laste arv 

Elukoht 
samas 

omavalitsuses 

Elukoht 
teises 

omavalitsuses 
uurimisala 

Elukoht 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Elukoht 
mujal 
Eestis 

Elukoht 
teadmata 

Audru vald 267 93% 6% 0% 1% 0% 

Paikuse vald 246 96% 3% 0% 1% 0% 

Pärnu linn 1894 95% 4% 0% 1% 0% 

Sauga vald 161 84% 7% 1% 1% 6% 

Sindi linn 178 91% 6% 2% 0% 11% 

Tahkuranna vald 77 92% 1% 1% 1% 4% 

Kokku 2823 94% 4% 0% 1% 1% 

 

 
Joonis 32. Uurimisalal lasteaias käivate laste elukohtade jagunemine lähtuvalt lasteaia asukohast 

 

Lasteaialapsi elab laiendatud uurimisalal 2903, neist uurimisala omavalitsustes 2798 
ja laiendatud lähialal 105 last. 95% kõikidest uurimisalal elavatest lastest käivad oma 
elukohaga samas omavalitsuses lasteaias ning 4% mõnes teises uurimisala 
omavalitsuses. Uurimisalal elavate laste lasteaedade jaotus lähtuvalt laste elukoha 
omavalitsusest on esitatud tabelis 19 ning asustusüksuste lõikes joonisel 33. 
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Tabel 19. Uurimisalal elavate laste lasteaedade jagunemine lähtuvalt laste elukohast  

Elukoha 
omavalitsus 

Lasteaia 
laste arv 

Lasteaed 
samas 

omavalitsuses 

Lasteaed 
teises 

omavalitsuses 
uurimisalal 

Lasteaed 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Lasteaed 
mujal Pärnu 
maakonnas 

Audru vald 261 95% 4% 0% 1% 

Paikuse vald 245 96% 4% 0% 0% 

Pärnu linn 1851 97% 2% 0% 1% 

Sauga vald 181 75% 22% 1% 2% 

Sindi linn 175 93% 7% 0% 0% 

Tahkuranna vald 85 84% 15% 0% 1% 

Kokku 2798 95% 4% 0% 1% 

 

 
Joonis 33. Uurimisalal elavate laste lasteaedade jagunemine lähtuvalt laste elukohast.  

 

Uurimisalal on lasteaialaste liikumine üsna vähe intensiivne, asustusüksustevahelised 
liikumiste mahud jäävad enamasti alla 10 lapse. Asustusüksuste piiriüleste liikumiste 
hulgast tõusevad esile liikumised Audru alevikku (üle 100 lapse) ning Paikuse 
alevikku (üle 50 lapse) (joonis 34). Tähelepanu tuleb aga juhtida sellele, et kuna 
EHIS-e andmetes ei kajastu Papsaare külas asuv lasteaia maja ning kirjeldatud hulgast 
muudest asustusüksustest Audru alevikus lasteaias käijatest tuleb valdav enamus 
Papsaare külast, siis suure tõenäosusega ongi tegelikult tegemist Papsaare külas 
elavate ja lasteaias käivate lastega. Pärnus käib naaberomavalitsustest igapäevaselt 
lasteaeda 70 last. Olulisemad liikumiste suunad on esitatud joonisel 34. 
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Joonis 34. Elukoha ja lasteaia vahelised liikumised summeerituna uurimisala asustusüksuste vahel ning 
oma elukoha asustusüksustes lasteaias käivate laste hulk. 

 

Pärnu linna ja lähivaldade üle-eestiline mõju lasteaialaste liikumisele on marginaalne, 
väljastpoolt teemaplaneeringu alale tulijaid on vaid 23, kellest pooled elavad Pärnu 
maakonnas (joonis 35). 



53 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

 
Joonis 35. Väljastpoolt uurimisala lasteaeda tulevate laste jaotus omavalitsuste lõikes.  

 

3.6.2.2.  Üldharidus 

Uurimisala omavalitsustes on 22 kooli, millele lisandub 4 kooli uurimisala laiendatud 
alalt. Üldhariduskoolides käib uurimisala omavalitsustes koolis 6195 õpilast ning 
lähialal 311 õpilast. 80% uurimisalal koolis käijatest elab kooliga samas 
omavalitsuses, 14% elab mõnes teises uurimisala omavalitsuses (tabel 20).  

Pärnus käib koolis 4643 õpilast, 80% neist elab Pärnu linnas, 15% teistes uurimisala 
omavalitsustes ning 5% tuleb mujalt. Audru vallas õpib 400, Paikuse vallas 374 ning 
Sindi linnas 317 õpilast, ülejäänud kahes omavalitsuses kokku veidi üle 100 õpilase 
(tabel 20). Õpilaste tõmbekeskusena on kõige olulisem Pärnu linn, seal käib koolis 
75% kõikidest uurimisalal koolis käivatest õpilastest. Uurimisalal koolis käivate 
õpilaste elukohtade jaotus on esitatud joonisel 36. 
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Tabel 20. Uurimisala omavalitsustes üldhariduskoolis käivate õpilaste elukohtade jagunemine vastavalt 
kooli omavalitsusele. 

Haridusasutuse 
omavalitsus 

Oma-
valitsuses 
õppivate 
koolilaste 

arv 

Elukoht 
samas 

omavalitsuses 

Elukoht teises 
omavalitsuses 
uurimisalal 

Elukoht 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Elukoht 
mujal 
Pärnu 

maakonnas 

Audru vald 400 91% 4% 4% 2% 

Paikuse vald 374 83% 16% 0% 1% 

Pärnu linn 4848 80% 15% 2% 4% 

Sauga vald 117 58% 34% 2% 6% 

Sindi linn 317 76% 15% 5% 3% 

Tahkuranna vald 139 88% 6% 4% 1% 

Kokku 6195 80% 14% 2% 4% 

 

 
Joonis 36. Uurimisalal üldhariduskoolis käivate õpilaste elukohtade jagunemine vastavalt kooli 
asustusüksusele. 

 

Kooliõpilasi elab uurimisalal 5932, neist 99% käib uurimisala omavalitsustes koolis. 
84% õpilastest käib oma elukohaga samas omavalitsuses koolis, 15% mõnes teises 
omavalitsuses uurimisalal. Vaid 1% kõikidest uurimisalal elavatest õpilastest käib 
koolis väljaspool uurimisala (tabel 21). Pärnus elab veidi alla 4000 ning ülejäänud 
uurimisala omavalitsustes veidi alla 2000 õpilase. 97% Pärnus elavatest ning 36% 
mujal uurimisala omavalitsustes elavatest õpilastest käib Pärnus koolis. Uurimisalal 
elavate õpilaste koolide jaotus lähtuval õpilaste elukoha omavalitsusest on esitatud 
tabelis 21 ja lähtuvalt elukoha asustusüksusest joonisel 37. 



55 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

Tabel 21. Uurimisala omavalitsustes elavate õpilaste koolide jagunemine vastavalt elukoha 
omavalitsusele. 

Elukoha 
omavalitsus 

Omavalitsuses 
elavate 

kooliõpilaste 
laste arv 

Kool samas 
omavalitsuses 

Kool teises 
omavalitsuses 
uurimisalal 

Kool 
laiendatud 

lähiümbruse 
asustusüksustes 

Kool mujal 
Pärnu 

maakonnas 

Audru vald 554 66% 34% 0% 1% 

Paikuse vald 437 71% 28% 0% 0% 

Pärnu linn 3983 97% 2% 0% 1% 

Sauga vald 330 21% 78% 1% 1% 

Sindi linn 395 61% 37% 0% 2% 
Tahkuranna 
vald 

233 53% 42% 1% 4% 

Kokku 2932 84% 15% 0% 1% 

 

 
Joonis 37. Uurimisala omavalitsustes elavate õpilaste koolide jagunemine vastavalt elukoha 
asustusüksusele. 

 

Uuritava ala sisestelt tõusevad esile Pärnu linna suunalised liikumised, Sindi linnast 
käib Pärnus üldhariduskoolis üle 90 õpilase, Sauga ja Paikuse alevikest üle 80 ning 
Pärnuga külgnevatest Tammiste ja Papsaare külast vastavalt 76 ja 70 õpilast. Mõlema 
suunalised elukoha ja kooli vahelised liikumised on esitatud joonisel 38. 
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Joonis 38. Elukoha ja kooli vahelised liikumised summeerituna uurimisala asustusüksuste vahel ning 
elukohaga samas asustusüksustes koolis käivate laste hulgad. 

 

Väljastpoolt uurimisala käib uurimisala omavalitsustesse kooli veidi üle 230 õpilase, 
neist valdav enamus (202 õpilast) Pärnu linna. 83% väljastpoolt tulijatest elab mujal 
Pärnu maakonnas, 17% väljastpoolt Pärnu maakonda. Väljastpoolt uurimisala 
omavalitsustesse tulevate õpilaste elukohtade jaotus omavalitsuste lõikes on esitatud 
joonisel 39. 
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Joonis 39. Teistest Eesti omavalitsustest uurimisala omavalitsustesse kooli tulevate õpilaste hulk 
omavalitsuste lõikes. 

 

3.6.2.3.  Kõrg- ja kutseharidus 

Pärnu kutse- ja kõrgkoolides õppis 2009. aastal 1145 õpilast, neist 616 elasid 
rahvastikuregistri või koolis täidetud ankeetide alusel uuritaval alal, 57 uurimisala 
lähiümbruses ning 462 väljas pool uuritavat ala. 952-st EHIS-e andmete alusel Pärnus 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppivast noorest toimus 62-l õppetöö tegelikult 
Tihemetsas asuvas Voltveti koolituskeskuses. Seal asub ka õpilaskodu kaugemalt 
tulijatele. Kuna EHIS-est saadud andmetest pole võimalik Voltvetis õppinuid eristada, 
on nad Pärnuga seotud liikumiste hulgas. 

Paikuse alevikus õppis 2009. aastal 109 kadetti, kellest 7 olid pärit uuritavalt alalt, 2 
uurimisala laiendatud lähiümbrusest ning ülejäänud 100 mujalt Eestist. Kõik kadetid 
elasid õppeperioodil kooli juurde kuuluvas ühiselamus. 

Uuritava ala õpilaste rahvastikuregistrijärgsed elukohad uuritava ala asustusüksustes 
on esitatud joonisel 40, mujalt Eestist tulevate õpilaste liikumised joonisel 41. 
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Joonis 40. Uurimisalal kutse- või kõrgkoolis õppivate noorte elukohad uurimisalal ning selle 
lähiümbruses. 

 

 
Joonis 41. Mujalt Eestist uurimisalale kutse- või kõrgkooli tulnute elukohad 2009. aastal. 
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3.6.2.4.  Huviharidus 

Uuritaval alal saab huviharidust omandada Pärnu linnas, Audru ja Paikuse vallas ning 
Sindi linnas. Pärnu linnas käib huvikoolides 4464, Audru vallas 100, Paikuse vallas 
65 ning Sindi linnas 35 õpilast. 92% huvikoolides käijatest elab uurimisala 
omavalitsustes ja 5% mujalt Pärnu maakonnast, ülejäänud 3% tulevad mujalt Eestist 
või on nende elukoht teadmata (tabel 22, joonis 42). 

 

Tabel 22. Õpilaste huvikoolide paiknemine lähtuvalt elukoha omavalitsusest 

Elukoha omavalitsus 
Huvikooli omavalitsus 

Kokku 
Pärnu linn Audru vald Paikuse vald Sindi linn 

Audru vald 248 92 0 0 340 

Paikuse vald 214 0 52 8 274 

Pärnu linn 3213 3 2 1 3219 

Sauga vald 179 0 2 0 181 

Sindi linn 112 1 6 24 143 

Tahkuranna vald 113 0 0 0 113 

Mujalt Pärnu maakonnast 243 2 3 2 250 

Mujalt Eestist 71 1 0 0 72 

Teadmata 71 1 0 0 72 

Kokku 4464 100 65 35 4664 

 

 
Joonis 42. Uurimisalal paiknevatesse huvikoolidesse tulijate elukohtade jaotus omavalitsuste lõikes. 



60 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

3.6.3. Liikumisvood mobiilpositsioneerimise andmetel 

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel oli uurimisalal 2009. aasta veebruaris 
61 481 elukoha ankurpunkti. Kõige rohkem oli elukoha ankurpunkte Pärnus, üle 
41 000. Pärnule järgnesid elukoha ankurpunktide arvult Audru vald, Sauga vald, 
Paikuse vald, Sindi linn ning Tahkuranna vald.  

87% Pärnu elanikest oli tööaja ankurpunkt (töökoht, kool, muu igapäevaselt 
külastatav koht) samuti Pärnus, 7% mõnes teises uurimisala omavalitsuses. Kõige 
väiksem oli elukohaga samas omavalitsuses töötamise osakaal Sauga vallas (44%). 
Samas oli Sauga vallas elukoha aga Pärnus tööaja ankurpunkti omavate inimeste 
osakaal kõige suurem (42%) (tabel 23).  

 

Tabel 23. Uurimisala omavalitsustes elavate inimeste tööaja ankurpunktide jaotus  

Elukoha 
ankurpunkti 
omavalitsus 

Elukoha 
ankurpunktide 

arv 
veebruaris 

2009 

Tööaja 
ankurpunkt 

samas 
omavalitsuses 

Tööaja ankurpunkt mujal 
uurimisalal Tööaja 

ankurpunkt 
mujal Eestis Pärnus Mujal 

Audru vald 6551 64% 26% 4% 6% 

Paikuse vald 3914 46% 39% 9% 6% 

Pärnu linn 41 147 89% 0% 5% 6% 

Sauga vald 4076 44% 41% 9% 7% 

Sindi linn 3673 58% 28% 8% 6% 

Tahkuranna vald 2120 51% 34% 7% 8% 

Kokku 61 482 77% 11% 6% 6% 

 

Tööaja ankurpunkte, sarnaselt elukoha ankurpunktidega, oli kõige rohkem Pärnu 
linnas (32 336). 67% inimestest, kel oli Pärnus tööaja ankurpunkt, omas ka elukoha 
ankurpunkti Pärnus ning 20% mujal uuritud alal. Kõige vähem igapäevaselt liikuvaid 
töötajaid oli Sindi linnas ja Tahkuranna vallas, vastavalt 749 ja 816 (tabel 24). 

 

Tabel 24. Uurimisala omavalitsustes tööaja ankurpunkti omavate inimeste elukoha ankurpunktide 
jaotus  

Tööaja 
ankurpunkti 
omavalitsus 

Tööaja 
ankurpunktide 
arv veebruaris 

2009 

Elukoha 
ankurpunkt 

samas 
omavalitsuses 

Elukoha ankurpunkt 
mujal uurimisalal 

Elukoha 
ankurpunkt 
mujal Eestis Pärnus Mujal 

Audru 2759 54% 21% 9% 15% 

Paikuse 1696 19% 33% 29% 19% 

Pärnu 32336 67% 0% 20% 12% 

Sauga 1417 23% 33% 27% 17% 

Sindi 749 27% 39% 15% 18% 

Tahkuranna 816 33% 22% 17% 28% 

Kokku 39772 61% 5% 20% 13% 

 

Joonis 43 ja joonis 44 illustreerivad vastavalt elukohtadele tööajakohtade ning 
vastavalt tööajakohtadele elukohtade jaotust uuritava ala kantides. 
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Joonis 43. Elukoha ankurpunkti omavate inimeste tööaja ankurpunktide jaotus lähtuvalt elukoha 
ankurpunkti kandist. 

 
Joonis 44. Tööaja ankurpunkti omavate inimeste elukoha ankurpunktide jaotus lähtuvalt tööaja 
ankurpunkti kandist. 
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Uuritava ala siseselt on kõige intensiivsem elukoha ja tööaja koha vaheline liikumine 
Paikuse ja Pärnu, Audru ja Pärnu, Sindi ja Pärnu, Sauga ja Pärnu ning Uulu ja Pärnu 
vahel (tabel 25, joonis 45), kusjuures Paikuselt, Audrust ja Sindist käib Pärnusse 
igapäevaselt üle 1000 inimese (tabel 25). 

 

Tabel 25. Olulisemad kantide vahelised liikumismahud uuritava ala sees. 

Elukoha 
ankurpunkti kant 

Tööaja ankurpunti 
kant 

Liikujate arv 
Osakaal uuritava ala 
sisestest liikumistest 

Paikuse Pärnu 1227 10% 

Audru Pärnu 1182 10% 

Sindi Pärnu 1013 8% 

Sauga Pärnu 955 8% 

Uulu Pärnu 573 5% 

Tammiste Pärnu 533 4% 

Pärnu Paikuse 490 4% 

Pärnu Audru 469 4% 

Pärnu Sauga 433 4% 

Pärnu Sindi 294 2% 

Seljametsa Pärnu 285 2% 

Lindi Pärnu 206 2% 

 

 

 
Joonis 45. Elukoha ja tööaja ankurpunkti vaheliste liikumiste hulgad summeerituna uurimisala 
omavalitsuste vahel ja selle lähiümbruses kantide lõikes. 
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Üle-eestiliselt tuleb sagedase pendelrändena välja Tallinn-Pärnu vaheline liikumine, 
kus liigub ligikaudu 480 töötajat ning liikumised uurimisala naaberomavalitsustest 
Pärnusse. Halingast käib igapäevaselt Pärnusse tööle üle 400 inimese, Torist ja 
Vändrast üle 300, Saarde, Are ja Surju vallast üle 200 inimese. Kaugematest 
omavalitsustest tõuseb esile Pärnusse tööl käijate inimeste hulga poolest ka Tartu linn, 
kust käib Pärnusse üle 80 inimese (joonis 46). Antud liikumiste puhul tuleb arvestada, 
et tegemist ei ole täies mahus igapäevase pendelrändamisega, vaid inimeste hulgaga, 
kelle kõige olulisem töökoht (juhul kui inimesel on mitu) asub käesoleval uurimusalal 
ja kus ta sagedasti ka viibib. 

 

 
Joonis 46. Mujalt Eestist uurimisala omavalitsustesse tööle tulijate jaotus omavalitsuste lõikes.. 

 

Ka uurimisalalt välja suunduva igapäevase pendelrände tipus on Pärnu-Tallinn suund, 
kus liigub üle 500 inimese. Naabervaldadesse liikumiste mahud on oluliselt 
väiksemad, Vändra valda veidi üle 200, Are, Halinga, Tori, Tõstamaa ning 
Häädemeeste valda üle 100 inimese (joonis 47). Ka uurimusalalt välja suunduva töö 
alase liikumise juures tuleb arvestada, et tegemist ei ole täies mahus igapäevase 
pendelrändamisega, vaid inimeste hulgaga, kelle kõige olulisem töökoht (juhul kui 
inimesel on mitu) asub käesoleval väljas pool uurimusala ja kus ta sagedasti ka viibib. 
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Joonis 47. Uurimisalalt teistesse Eesti omavalitsustesse tööle minejate jaotus. 

 

3.7. Liiklusvood 

3.7.1. Liikumisvood maanteedel 

Liiklusmahud kasvasid 2000. aastast 2007. aastani, seejärel algas liiklusintensiivsuse 
langus (joonis 48). Kõige suuremad olid liiklusmahud Pärnu linna piiril 2007. ja 2009. 
aastal, mil ööpäevane sõidukite arv erinevatel Pärnusse suubuvatel riigimaanteedel oli 
keskmiselt ligikaudu 8500. 2007. aastaks olid liiklusmahud põhimaanteedel kasvanud 
üle kahe korra võrreldes 2000. aastaga ja tugimaanteedel 1,8 korda. Pärnu linna piiril 
oli liiklus riigimaanteedel 2007. aastal 1,9 ning Pärnu linnast 30 km kaugusel 1,8 
korda intensiivsem kui 2000. aastal.  

Põhi- ja tugimaanteedel oli sõiduautode osatähtsus 2000-ndate alguses 80%, langes 
veidi 2005. ja 2006. aastal ning tõusis 2009. aastaks 89%-ni. Selline sõiduautode 
osakaalu tõus võib aga olla tingitud sellest, et üldised liikumismahud vähenesid ning 
ühes sellega ka transporditeenused ning transiitveod. 
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Joonis 48. Liiklussageduste muutused Pärnu lähiümbruse põhi- ja tugimaanteedel aastatel 2000–2009. 

 

Liiklussagedus on alates 2000. aastast Pärnu lähiümbruses oluliselt kasvanud, mis 
võib olla tingitud sellest, et inimesed on asunud elama linnalähedastele aladele või on 
Pärnu linn tõmbekeskusena omandanud suurema tähenduse või on see tingitud 
ühiskonna üldisest arengust ja heaolu kasvust.  

Maanteede kaupa on liiklussagedused välja toodud joonistel 49,50 ja 51. Kuna 2000. 
aastal oli loenduspunkte vähem ja n-ö „aukude“ täitmisel pole interpolatsiooni 
kasutatud, on loenduslõik täpselt nii pikk nagu maanteeameti aruandes (Maanteeamet 
2010) kajastub. 

 

 
Joonis 49. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2000. aastal. 
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Joonis 50. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2007. aastal. 

 
Joonis 51. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2009. aastal.   
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3.7.2. Liikumisvoogude sesoonsus mobiilpositsioneerimise andmetel 

Uuritava ala siseselt märkimisväärseid erinevusi suviste ja talviste liikumisvoogude 
vahel ei ole – suvel vähenevad kantide vahelised liikumised umbes 2%. Suuremad 
muutused on toimunud Pärnu-Audru ning Audru-Lindi lõikudel, kus igapäevaseid 
liikujaid oli vastavalt 312 ja 187 rohkem. Kasv on ka Pärnu-Uulu-Võiste lõikudel. 
Kõige märgatavamalt kahanevad suvel liikumismahud lõikudel Audrust, Saugast ja 
Paikuselt Pärnusse (tabel 26, joonis 52, joonis 53). 

 

Tabel 26. Liikumismahtude muutused graafi lõikudel suvel võrreldes talvega. 

Elukoha 
kant 

Tööaja kant 
Liikujate 

arv 
veebruaris 

Liikujate 
arv juulis 

Suve erinevus 
võrreldes talvega 

Pärnu Audru 859 1168 36% 309 

Pärnu Uulu 378 557 47% 179 

Audru Lindi 127 300 137% 174 

Võiste Uulu 195 311 59% 116 

Uulu Võiste 147 257 76% 111 

Uulu Pärnu 1057 1166 10% 110 

Audru Pärnu 1935 1773 -8% -162 

Paikuse Pärnu 2770 2657 -4% -113 

Sauga Pärnu 1180 1093 -7% -87 

 

 
Joonis 52. Uuritaval alal nii elukoha kui tööaja ankurpuntki omavate inimeste igapäevased 
liikumisvood veebruaris 2009. 
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Joonis 53. Uuritaval alal nii elukoha kui tööaja ankurpuntki omavate inimeste igapäevased 
liikumisvood juulis 2009. 

 

Suuremad muutused toimuvad liikumisvoogudes uurimisala ja ülejäänud Eesti 
vahelistes elukoha ja tööaja ankurpunktide vahelistes liikumistes. Suureneb nii nende 
inimeste hulk, kes elavad väljaspool uuritavat ala, ent omavad uuritaval alal tööaja 
ankurpunkti kui ka nende hulk, kes elavad uuritaval alal, aga käivad igapäevaselt 
tööajal uuritavalt alalt väljas (tabel 27). Selline tendents võib olla tingitud nii 
suvitajate suurest hulgast, sesoonsete töökohtade tekkest suvel kui ka asjaolust, et 
inimesed on suvel liikuvamad ja saavad tööaja ankurpunkti mõnesse väga sagedasti 
külastatavasse kohta. 

 

Tabel 27. Liikumismahtude muutused suvel võrreldes talvega, kui elukoha ankurpunkt asub 
uurimisalalt väljas, aga tööaja ankurpunkt uurimisalal ning vastupidi. 

Elukoha ankurpunkt 
Tööaja 

ankurpunkt 
Veebruar Juuli Erinevus 

Arv Arv Arv Osatähtsus 

Mujal Eestis Pärnus 1352 2213 861 38% 

Mujal Eestis 
Mõnes teises 
uurimisala 
omavalitsuses 

4005 5511 1506 64% 

Pärnus Mujal Eestis 1326 2147 821 71% 
Mõnes teises uurimisala 
omavalitsuses 

Mujal Eestis 2569 4383 1814 62% 
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4. Analüüs 

4.1. Kergliiklusteede analüüs 

4.1.1. Kergliiklusteede kasutamise ohutus 

Kergliiklejatega (jalakäijad ja jalgratturid) juhtunud õnnetuste arv on maanteeameti 
statistika kohaselt alates 2006. aastast Pärnu linnas iga aastaga kahanenud – kui 2005. 
aastal oli jalakäijate ja/või jalgratturite osalusel juhtunud õnnetusi Pärnu linnas 43, siis 
2009. aastal 20, mis on märk heast ohutuse teavitustööst või kergliiklejatele 
turvalisemate liiklemistingimuste loomisest. Mujal Pärnu maakonnas on alates 2004. 
aastast kergliiklejatega juhtunud liiklusõnnetuste arv kõikunud 11 ja 23 vahel. 
Liiklusõnnetustes on hukkunud Pärnu linnas kuni 2 jalakäijat või jalgratturit aastas. 
2009. aastal hukkunuid ei olnud, ent 2008. ja 2007. aastal oli jalakäija surmaga 
lõppenud õnnetusi Pärnu linnas 1. Mujal Pärnu maakonnas on kergliikliikleja surma 
põhjustanud õnnetusi rohkem, 2009. aastal hukkus Pärnumaa teedel 3 jalgratturit ning 
1 jalakäija (joonis 54). Rohkete tõsiste liiklusõnnetuste põhjuseks Pärnu maakonnas 
võib olla hõre või olematu kergliiklusteede võrgustik tiheda liiklusega maanteede 
ääres. 

 

 
Joonis 54. Jalakäijatega ja/või jalgratturitega juhtunud liiklusõnnetused ja õnnetustes hukkunud 
jalakäijad/jalgratturid Pärnu linnas ja Pärnu maakonnas aastate lõikes (Maanteeamet 2010). 

 

Kergliiklemise muudavad ohutuks teede eraldamine sõiduteedest, korralike maha- ja 
pealesõitude ehitamine, ristumiskohtade turvaliseks tegemine ülekäiguradade, fooride, 
kergliiklussildade või -tunnelite jms abil. Eesti Rahvuslik Liiklusohutusprogramm 
2003–2015 määrab kohalikele omavalitsustele järgmised kergliiklejate ohutusega 
seotud tegevused (Liiklusohutuse juhendid …): 

• kergliiklusteede rajamine asulates, 
• kergliiklusteede ristumiskohtade ja jalakäijate sõidutee ületuskohtade 

korrastamine, 
• liikluskeskkonna ohutumaks muutmine asulaid läbivatel maanteedel, 
• liikluse rahustamine elamualadel. 

Uuritaval alal on selle alusel tagatud kergliiklejate ohutus Pärnu linnas ja Paikuse 
vallas ning osaliselt Sindi linnas. Pärnu linna kergliiklusteed (nii märgistatud 
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jalgrattateed kui jalakäijate teed) on valdavas enamuses sõiduteedest eraldatud ning 
asfaltkattega kaetud. Osaliselt on ehitatud ka ainult jalgratturitele mõeldud teed, mis 
on lisaks autodest eraldatud ka jalakäijate teest. 

Paikuse vallas Paikuse alevikus ja Silla külas on välja arendatud igati eeskujulik 
asfaltkattega märgistatud jalgrattateede võrgustik, mis on maanteeliiklusest eraldatud 
enamasti kraavide ja haljastusribadega. Mahasõidud ristmikel on sujuvad. Ja 
ristumistel Västriku ja Kastani väikekoha tänavatega on ohutussaared. Eraldi 
ülekäiguraja valgustusega on Seljametsa tee ristumised Nimmi, Kastani ja Västriku 
tänavaga, teised üldvalgustusega. Sellega on tagatud kergliiklejatele ohutu liikumine 
Silla küla ja Paikuse aleviku ning Pärnu linna vahel. Ain Jakobsoni (Paikuse valla 
abivallavanem) sõnul on probleemseteks kohtadeks Paikuse vallas lõik Paide maantee 
ja Jõekalda tee ristmikust kuni Paide maantee ja Teeveere tänava ristmikuni, mis on 
veel valgustamata, Paide maantee äärse kergliiklustee ühendamine Pärnu linna Paide 
maantee äärse kõnniteega üle Reiu jõe kulgeva suhteliselt kitsa maanteesilla ning üle 
Sindi oja ehitatud sillad, mis on piiretega ja suhteliselt kitsad. Raudtee äärsel 
kergliiklusteel on elektriliini puitmast keset teed. 

Sindi linnas on kergliiklusteede võrgustik hõre ja teed mitmeski kohas kehvas 
seisukorras. Pärnu maantee ääres kulgevad kergliiklusteed on lõiguti kaetud 
vahelduvalt asfaldi, kruusa ja kiviplaatidega. Ehkki kesklinnas on kaks tänavat (Kooli 
tänav ja Pioneeride puiestee), kus on autoga sõitmine keelatud ning mis on mõeldud 
üksnes kergliiklejatele, puudub linnas kokkuvõttes sidus kergliiklusteede võrgustik, 
kus oleks võimalik ohutult jalgrattaga või jalgsi liigelda. 

Sauga vallas läbib kergliiklustee Sauga alevikku, ent ülejäänud elamualadel 
kergliiklusteid ei ole, mis tähendab, et sealsetele elanikele pole kergliiklemise ohutus 
tagatud. Sauga alevikust Pärnusse kulgev kergliiklustee on aga maanteest eraldi, osad 
maanteega ristumistest on lahendatud ülekäigurajaga.  

Kehv kergliiklusteede olukord on ka Audru vallas ja Tahkuranna vallas, kus pole 
piisavalt kergliiklusteid selleks, et inimesed saaksid jalgsi või jalgrattaga ohutult 
liikuda. 

 

4.1.2. Kergliiklusteede sidusus 

Hetkeolukorra kirjelduses jõuti järeldusele, et sidus kergliiklusteede (täpsemalt 
märgistatud jalgrattateede) võrgustik on praegu olemas üksnes Paikuse vallas ning 
üsna eeskujulik kergliiklusteede võrgustik (nii märgistatud jalgrattateed kui muud 
kergliiklusteed) on olemas Pärnu linnas, kus kergliiklusteedest moodustub 21 km 
pikkune tervikmarsruut. Sidusa võrgustikuga on ühendamata Vana-Pärnu, Ülejõe, 
Niidu ja Tammiste linnaosad ning ka Rääma linnaoa need piirkonnad, mis jäävad 
Jaansoni rajast kaugemale. Ülejäänud omavalitsustes sidus kergliiklusteede võrgustik 
puudub. 

Planeeritud kergliiklusteede analüüs näitas, et kui valmis ehitada kõik 
üldplaneeringutega kavandatud teed, siis moodustub sidus kergliiklusteede võrgustik, 
mille kogupikkus on umbes 250 km. Planeeritud kergliiklusteede võrgustikuga on 
omavahel ühenduses Pärnu linn ja selle lähiümbruse asustusüksused. Kaugemaid 
asustusüksuseid kergliiklusteed ei läbi. Täpse ülevaate asustusüksustest, mida 
kergliiklusteed täielikult või osaliselt läbivad ning asustusüksustest, mida 
kergliiklusteed ei läbi annab tabel 28. Asustusüksused, mida planeeritud 
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kergliiklusteede võrgustik ei läbi, ent kus on elamualad, on Audru vallas Kõima, 
Kabriste, Lindi, Marksa, Liu, Kihlepa, Kärbu, Ahaste ja Jõõpre külad ning Sauga 
vallas Kilksama, Urge, Pulli, Vainu ja Nurme küla. Paikuse ja Tahkuranna vallas ei 
ole selliseid külasid, mida kergliiklusteede võrgustik ei läbiks, ent kus on elamualad ja 
sellega seoses potentsiaalne nõudlus kergliiklusteede järele. Sauga vallas asuv 
Eametsa küla on aga selline asustusüksus, mida läbib osaliselt planeeritud teede 
võrgustik, ent lähtuvalt kergliiklusteede ja elamualade paiknemisest ei ole elanikele 
tagatud ligipääs kergliiklusteedele. 

Asustusüksused, mille äri- ja tööstusaladele ei ole tagatud juurdepääs planeeritud 
kergliiklusteede võrgustiku kaudu, on Saulepa, Malda, Ahaste, Kõima, Marksa, 
Lemmetsa ja Soomra külad Audru vallas, Kiisa, Eametsa, Kilksama ja Nurme külad 
Sauga vallas, Seljametsa, Põlendmaa ja Tammuru külad Paikuse vallas ning Laadi 
küla Tahkuranna vallas. 

Planeeritud ja olemasolev kergliiklusteede võrgustik, elamualad ja tööstusalad on 
esitatud joonisel 55. 

 

Tabel 28. Uuritava ala asustusüksused, mida planeeritud kergliiklusteede võrgustik läbib, mida läbib 
osaliselt ja mida ei läbi üldse. 

Omavalitus 

Asustusüksused 
planeeritud 

kergliiklusteed 
läbivad 

planeeritud 
kergliiklusteed 
läbivad osaliselt  

planeeritud 
kergliiklusteed ei läbi  

Pärnu linn Pärnu linn - - 
Audru vald Audru alevik, 

Papsaare küla, 
Valgeranna küla 

Lemmetsa küla, 
Malda küla, 
Põldeotsa küla, 
Saulepa küla 

Soeva küla,  
Aruvälja küla, 
Ahaste küla, 
Põhara küla, 
Kärbu küla, 
Eassalu küla, 
Soomra küla, 
Kihlepa küla, 
Tuuraste küla, 
Liiva küla, 
Kõima küla, 
Lindi küla, 
Kabriste küla, 
Marksa küla, 
Liu küla, 
Jõõpre küla, 
Kõima küla, 
Põhara küla, 
Oara küla, 
Ridalepa küla, 
Saari küla 

Sauga vald Sauga alevik, 
Tammiste küla 

Eametsa küla, 
Kiisa küla, 

Vainu küla, 
Pulli küla, 
Urge küla,  
Rütavere küla, 
Kilksama küla, 
Räägu küla,  
Nurme küla 

Sindi linn Sindi linn - - 
Paikuse vald Paikuse alevik, 

Silla küla 
Seljametsa küla Vaskrääma küla, 

Tammuru küla, 



72 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

Omavalitus 

Asustusüksused 
planeeritud 

kergliiklusteed 
läbivad 

planeeritud 
kergliiklusteed 
läbivad osaliselt  

planeeritud 
kergliiklusteed ei läbi  

Põlendmaa küla 
Tahkuranna vald Reiu küla, 

Uulu küla, 
Metsaküla küla, 
Tahkuranna küla, 
Võiste alevik, 
Piirumi küla 

Lepaküla küla, 
Laadi küla, 

Leina küla 

 

 
Joonis 55. Planeeritud ja olemasolev kergliiklusteede võrgustik ning elamu- ja tööstusalad. 

 

4.1.3. Kergliiklusteede uued ühendused 

Peatükis 4.1.2 analüüsitu põhjal võib soovitada üldplaneeringutega kavandatud sidusa 
kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamist. Täiendavalt võiks planeerida 
kergliiklusteed Kõima, Kabriste, Lindi, Marksa, Liu, Kihlepa, Kärbu, Ahaste ja 
Jõõpre külade elamualadele Audru vallas ning Eametsa, Kilksama, Urge, Pulli, Vainu 
ja Nurme küla elamualadele Sauga vallas. Samuti võiks planeerida kergliiklusteed 
olulisematele äri- ja tööstusaladele ning tähtsamate ühiskondlike hooneteni. 

Kergliiklusteede uute ühenduste planeerimisel võiks jälgida, et võrgustik saaks sidus 
ja optimaalne ka omavalitsuste üleselt. Näiteks võiks Tahkuranna valda Reiu külla 
mööda vana raudteetrassi planeeritud kergliiklustee kulgeda üle omavalitsuse piiri 
Paikuse valda ja ulatuda kuni Paikuse valla üldplaneeringuga kavandatud 
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kergliiklusteeni Silla külas. Sauga valla Urge, Vainu ja Pulli elamualad võiks siduda 
kergliiklusteede abil Sindi linnaga ja tagada seeläbi sealsetele elanikele parem 
teenuste kättesaadavus ning elavdada Sindi linna ettevõtlust.  

Kuna uuritav ala on liigendatud mitmete jõgedega, siis soovitame üle vaadata 
kergliiklussildade seisukord ning neid vajadusel juurde planeerida. 

 

4.2. Ühistranspordi analüüs 

4.2.1. Ühistranspordi teenuse kaugus eluhoonetest 

2010. aasta argipäeviti peatus buss nii hommikusel, päevasel kui õhtusel ajal üle 
kolmveerandist uuritava ala uutest hoonetest kuni 1 km kaugusel, hommikuti 87%, 
päevasel ajal 78% ja õhtusel ajal 85%. Vanad eluhooned paiknevad üldiselt 
bussipeatustele lähemal, hommikusel ajal peatus buss kuni 1 km kaugusel 94%-st 
vanadest eluhoonetest, päevasel ajal 90% ja õhtusel ajal 94%-st vanadest hoonetest. 
Öisel ja hilisõhtusel ajal oli bussiliiklus samuti paremini kättesaadav vanade majade 
elanikel, 87% elavad kuni 1 km jalgsikäigu tee kaugusel, 7% 2 km, 2% 3 km 
jalgsikäigu tee kaugusel ning 3% kaugemal. Öiste ja hilisõhtuste busside peatumised 
uutest eluhoonetest jäid vastavalt 1 km kaugusele 71%, 2 km kaugusele 24% ning 3 
km kaugusele 2s% eluhoonete puhul (tabel 29). 

 

Tabel 29. Hoonete osakaalud hoone tüübi ja minimaalse jalgsikäigu tee pikkusklasside kaupa 
bussipeatustesse aprillis 2010. 

Aeg Hoone tüüp <=1km <=2km <=3km Kaugemal 

Hommik 
Uus 87% 12% 1% 0% 

Vana 94% 5% 5% 5% 

Päev 
Uus 78% 20% 1% 2% 

Vana 90% 7% 1% 2% 

Õhtu 
Uus 85% 14% 1% 0% 

Vana 94% 5% 0% 0% 

Öö 
Uus 71% 24% 2% 3% 

Vana 87% 7% 2% 3% 

 

Kui vaadata bussipeatuste kaugusi eraldi ainult kompaktsetel elamualadel asuvatest 
uutest eluhoonetest, selgub, et kõige parem bussiühendus on Aruvälja ja Jõõpre kandi 
elamualadel paiknevate uuselamute elanikel, 100% uuselamutest asub kuni 1 km 
jalgsikäigu kaugusel bussipeatusest nii hommikusel, õhtusel kui päevasel ajal (tabel 
30). Väga hea bussiühendusega on ka Pärnu linna uuselamute elanikud, 100% 
hoonetest asub kuni 1 km jalgsikäigu kaugusel. Kõige kehvem on bussiühendus 
Kihlepa-Soomra kandis, kus asuvad elamualade uuselamud 2–3 km kaugusel 
bussipeatusest. Samas asub seal üksnes 2 uut eluhoonet, mis kuuluvad kompaktsesse 
elamupiirkonda ning Teede- ja sideministri määruse kohaselt võib kuni 500 elanikuga 
kandis jalgsikäigu tee kaugus lähimasse bussipeatusesse ollagi kuni 3 km. 

Teede- ja sideministri määruse kohaselt peab bussipeatus olema kättesaadav vähemalt 
90% kandi elanikele, seega pole kehtestatud maksimaalse jalgsikäigu tee pikkuse 
nõuded täidetud Audru, Sauga, Paikuse, Tammiste, Urge ja Uulu kandis, kus teekonna 
pikkus lähimasse bussipeatusesse ületab lubatud piiri üle 10% juhtudel.  
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Tabel 30. Elamualadel paiknevate uuselamute osakaalud minimaalse jalgsikäigu tee pikkusklasside 
kaupa bussipeatustesse aprilli argipäevade lõikes. 
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Maks. 
lubatud 
kaugus 3 km 1 km 2 km 3 km 2 km 1 km 1 km 1 km 2 km 1 km 1 km 2 km 1 km 2 km 

H
om

m
ik

 <=1km 100% 100% 100% 0% 95% 77% 100% 96% 100% 55% 100% 100% 83% 77% 

<=2km 0% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 4% 0% 45% 0% 0% 17% 23% 

<=3km 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

>3km 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

P
äe

v 

<=1km 100% 99% 100% 0% 95% 74% 100% 59% 0% 34% 81% 17% 83% 77% 

<=2km 0% 1% 0% 0% 5% 26% 0% 41% 0% 66% 19% 57% 17% 23% 

<=3km 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 0% 27% 0% 0% 

>3km 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 

Õ
ht

u 

<=1km 100% 85% 100% 0% 95% 77% 100% 96% 100% 57% 100% 100% 84% 77% 

<=2km 0% 15% 0% 0% 5% 23% 9% 4% 0% 43% 0% 0% 16% 23% 

<=3km 0% 0% 0% 100% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 0% 0% 

>3km 0% 0% 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

4.2.2. Ühistranspordi teenuse sagedus elamualadest 

Uuritava ala kantides on väljaspool Pärnu linna 88 elamuala. Kõige killustatumalt 
paiknevad elamualad Audru, Sauga ja Uulu kandis, mille territooriumil on 
moodustunud vastavalt 16, 13 ja 19 erinevat kompaktset elamuala. Bussipeatusest 
kaugemal kui 1 km asub kaks Kihlepa-Soomra elamuala. Ülejäänud elamualad on 
sellised, kus buss peatub 1 km raadiuses või lausa elamuala sees (tabel 31). 
Elamualast 1 km raadiuses peatuvate reiside sagedused on elamualade lõikes tabelile 
järgneval joonisel (joonis 56). 
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Tabel 31. Elamualade hulgad kantide kaupa, kus ühistranspordi teenus pole kättesaadav elamualal 1 
km, 2 km ja 3 km raadiuses linnulennult. 

Kant 
Elamualade 

arv 
Bussipeatuse kaugus elamualast 

Elamualal Kuni 1 km  Kuni 2 km  Kuni 3 km  
Aruvälja 2 1 0 0 0 

Audru 16 14 0 0 0 

Jõõpre 1 0 0 0 0 

Kihlepa-
Soomra 

5 4 3 2 0 

Lindi 9 5 1 0 0 

Paikuse 3 0 0 0 0 

Pärnu 10 4 0 0 0 

Sauga 13 10 0 0 0 

Seljametsa 3 2 1 0 0 

Sindi 3 1 0 0 0 

Tammiste 3 2 0 0 0 

Urge 6 5 0 0 0 

Uulu 19 15 0 0 0 

Võiste 5 4 2 0 0 

 

 
Joonis 56. Elamualadelt lähtuvate reiside hulk ööpäevas aprillis 2010. 
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Järgnevalt analüüsitakse täpsemalt reiside sagedusi argipäeva lõikes elamualadelt 
Pärnu suunas ning Pärnu suunast elamualadele. Andmed on esitatud sellisel moel, kus 
on eristatud reiside hulgad, mis on kättesaadavad elamualal, elamualast 1 km 
raadiuses (elamuala territoorium kaasa arvatud), 2 km raadiuses ja 3 km raadiuses 
(jällegi kitsam kaugustsoon kaasa arvatud) (tabel 32).  

Kõige pikem maa tuleb läbida elamualalt bussipeatuseni Pärnu poole liikumisel 
Kihlepa-Soomra kandi elanikel, kus kahe elamuala jaoks on kõige lähem bussipeatus 
2–3 km vahemikus ja üks elamuala, kus lähim peatus on 1–2 km raadiuses. Bussiga 
saab Kihlepa-Soomra elamualadelt lähemalt kui 2 km raadiusest koos kaugliinidega 3 
korral Pärnu poole, kaugemalt 11–19 korral.  

Elamuala territooriumil on bussipeatused kättesaadavad kõigis Paikuse, Sindi ja 
Jõõpre elamualadel, ülejäänud kantide elamualadest osadel bussipeatuseid ei paikne. 
Nendest elamualadest, kus buss peatub, saab Pärnu poole Aruvälja kandist 7 korral, 
Audru kandist 25–28 korral, Jõõpre kandist 9, Saugast 1–11, Seljametsast 2, 
Tammistest 36 ning Võistest 9 korral. Lähtuvalt asukohast kandis, saab Pärnu poole 
otse elamualalt 5–24 korral Paikuse, 12–49 korral Sindi ning 2–7 korral Uulu kandi 
elamualadelt. 

Kui Kihlepa-Soomra kant välja arvata, on bussiühenduse kättesaadavus 1 km 
kauguselt elamualalt tagatud kõigis kantides. Siiski jääb osade Urge kandi elamualade 
puhul jõgi loodulikuks takistuseks teel bussipeatuseni ning sealsed elanikud ei pääse 
Sindit Pärnu linnaga ühendava bussiliikluseni, mis järgnevas tabelis reiside arvuna 
kajastub (tabel 32). Loodusliku takistusena lõikab jõgi ühenduse ära ka Tammiste ja 
Paikuse vahel ning teisel poole jõge kulgeva bussiliikluseni elanikud ei jõua.  

Kõige kehvem bussiühendus on talviti Kihlepa-Soomrast ja Seljametsast, kust läheb 
Pärnusse elamualalt 1 km raadiusest alla 5 bussi päevas.  

 

Tabel 32. Bussireiside arv argipäeviti uuritava ala elamualadelt Pärnu poole kantide kaupa vastavalt 
jalgsikäigu tee kaugusele linnulennult. Reisi hulkade vahemikud näitavad erinevusi kandi erinevate 
elamualade vahel. 

Kant Elamualal 
Kuni 
1 km 

Kuni 
2 km 

Kuni 
3 km 

Aruvälja 7 10 10 10 

Audru 25–28 1–31 26–32 26–45 

Jõõpre 9 10 10 10 
Kihlepa-
Soomra 3 3 3 11–19 

Lindi 5 5–10 10 10 

Paikuse 5–24 19–60 74–78 74–82 

Sauga 1–11 1–38 5–54 6–80 

Seljametsa 2 2 2–27 7–35 

Sindi 12–49 4–63 50–63 62–97 

Tammiste 36 48 36–65 48–76 

Urge 2 4–56 50–63 50–64 

Uulu 2–7 2–29 14–30 16–41 

Võiste 9 9 9 9 
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Pärnust saab kõige paremini Paikuse ja Tammiste kandi ning Sindi linna 
elamualadele, Paikuse kandi elamualadel peatub vastavalt elamuala asukohale 5–24 
Pärnu poolt lähtuvat bussi, Tammiste kandi elamualal 33 bussi päevas. Sindi linna 
läheb Pärnust üle 40 bussi. 

Kõige kehvemini saab Kihlepa-Soomra ja Seljametsa elamualadele ning osadele 
Sauga ja Audru kandi elamualadele, millest osadest 1 km raadiusesse läheb vaid 1 
buss päevas. 

Täpse ülevaate sellest, millistest elamualadest 1 km raadiusesse argipäeva lõikes 
bussid Pärnust käivad ja millistelt elamualadelt 1 km raadiuses argipäeva lõikes 
bussid Pärnusse käivad, annavad ülevaate järgnevad joonised (joonis 57, joonis 58). 

 

Tabel 33. Bussireiside arv Pärnust uuritava ala elamualadele kantide kaupa vastavalt jalgsikäigu tee 
kaugusele. Reisi hulkade vahemikud näitavad erinevusi kandi erinevate elamualade vahel. 

Kant Elamualal Kuni 1 km Kuni 2 km Kuni 3 km 

Aruvälja 7 10 10 10 

Audru 2–28 1–31 26–32 26–45 

Jõõpre 9 10 10 10 

Kihlepa-Soomra 4 4 4 11 - 19 

Lindi 5 5 - 10 10 10 

Paikuse 5–24 21–58 58–77 58–79 

Sauga 1–9 1–36 4–53 5–79 

Seljametsa 1 1 1 - 26 6 - 34 

Sindi 14–48 2–63 48–63 60–95 

Tammiste 33 2–46 33–58 46–60 

Urge 1 2–57 48–63 48–64 

Uulu 2–6 2–29 17–29 17–42 

Võiste 11 11 11 11 
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Joonis 57. Bussireisid elamualadelt kuni 1 km raadiusest Pärnusse argipäeva lõikes. 

 

 
Joonis 58. Bussireisid Pärnust elamualadest kuni 1 km raadiusesse argipäeva lõikes. 
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4.2.3. Ühistranspordi kättesaadavus tööstusaladelt 

Üldiselt on ligipääs äri- ja tööstusaladele ühistranspordiga üsna hea kõigis 
omavalitsustes. Kõige parem on ühistranspordi kättesaadavus äri- ja tööstusaladelt 
Pärnu linnas ja Sindi linnas, kus bussipeatused asuvad kuni 1 km raadiuses kõikidest 
äri- ja tööstusaladest nii hommikuti, päevasel ajal kui õhtuti. Kõige kehvem on 
ligipääs Paikuse vallas, kus hommikusel ja õhtusel ajal saab 13-st äri- ja tööstusalast 
9-le bussiga kuni 1 km raadiusesse ning 4-le kuni 2 km raadiusesse, päevasel ajal 1 
km raadiusest 7-le alale, 2 km raadiusesse 2-le alale, 1-le alale 3 km raadiusesse ning 
1 ala jääb bussipeatusest kaugemale kui 3 km. Päevasel ajal on hommikusest ja 
õhtusest veidi kehvem ligipääs ka Audru ja Sauga valla tööstusaladele (tabel 34). 

 

Tabel 34. Bussipeatuste minimaalsed kaugused äri- ja tööstusaladest argipäeva lõikes omavalitsustes. 

Omavalitsus 
Äri- ja tööstus-

alade arv 

Hommik Päev Õhtu ja hilisõhtu 

<=1km <=2km <=3km <=1km <=2km <=3km >3km <=1km <=2km <=3km 

Audru 40 93% 5% 3% 90% 5% 3% 3% 93% 5% 3% 

Paikuse 13 69% 31% 0% 54% 15% 8% 23% 69% 31% 0% 

Pärnu 600 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Sauga 17 94% 6% 0% 76% 24% 0% 0% 94% 6% 0% 

Sindi 5 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Tahkuranna 42 83% 17% 0% 83% 17% 0% 0% 83% 17% 0% 

Kokku 717 98% 2% 0% 97% 2% 0% 1% 98% 2% 0% 

 

Äri- ja tööstusalasid, kuhu Pärnust ei saa kuni 1 km raadiusesse ning kust Pärnusse ei 
saa kuni 1 km raadiusest, on igas vallas, nii Audru, Sauga, Paikuse kui Tahkuranna 
vallas (joonis 59, joonis 60). Audru ja Tahkuranna vallas on sellised peamiselt 
mereäärsemad alad, mujal suuremad tööstusalad, mille puhul on tegemist ilmselt 
turbakaevandustega. Täpne ülevaade äri- ja tööstusaladest ning nendega seotud 
ühistranspordivõimalustest kuni 1 km raadiuses päeva lõikes on järgnevatel joonistel 
(joonis 59, joonis 60). 
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Joonis 59. Bussireisid äri- ja tööstusaladelt kuni 1 km raadiusest Pärnusse argipäeva lõikes. 

 

 
Joonis 60. Bussireisid Pärnust äri- ja tööstusaladest kuni 1 km kaugusele argipäeva lõikes. 
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Lähimad bussipeatused äri- ja tööstusaladelt on toodud joonisel 61, kust on hästi näha, 
et näiteks Võiste ja Lindi ja Audru kantide mereäärsed äri- ja tööstusalad jäävad 
bussipeatustest üsnagi kaugele. Suuremad Sauga, Paikuse ja Seljametsa kandi 
tootmisalad jäävad samuti ühistranspordi teenusest kaugele. Kuna käesolevas 
uuringus ei ole teada töötajate reaalne paiknemine ja hulk äri- ja tootmisaladel, siis ei 
saa ka soovitada konkreetset bussipeatuste või busside sõidumarsruudi asukoha 
muutmist, ent tasuks kaaluda bussipeatuste lähemale toomist olulisematele 
tööstusaladele. 

 

 
Joonis 61. Äri- ja tööstusaladele lähimad bussipeatused argipäeva hommikuti ja õhtuti. 

 

4.2.4. Ühistranspordi vastavus vajadusele 

Kui eristada ankurpunktide vahelistest liikumistest sellised, kus liikumine toimub 
elukoha ja päevase tööaja ankurpunkti vahel ning summeerida seejärel liikumised 
lühima tee graafile, saame võrrelda tööle minejaid hommikuste ühistranspordi 
sõitudega (väljumised enne 10:00) ning töölt koju liikumisi õhtuste ühistranspordi 
sõitudega (väljumised 15:00-19:59). Sellist metoodikat kasutades selgub, et 
hommikusel tööle liikumisel on potentsiaalselt suur nõudlus ühistranspordi järele 
Sindi-Urge, Urge-Tammiste, Tammiste-Urge ja Urge-Sindi lõikudel (tabel 35). Seda 
peaasjalikult Tammistelt Paikusele ning Pärnust ja Paikuselt Sindi linna tööle 
minejate tõttu, kelle jaoks lühim tee kulgeb läbi Urge. Kuna bussid sellist marsruuti 
pidi ei käi või käivad väga harva, siis tuleb Tammiste ja Pärnu elanikel Sindi linna 
sõita läbi Paikuse valla. Lühima tee graafi järgides on üsna suur nõudlus 
ühistranspordi järele ka Audru ja Sauga vahel, kus ühtegi bussi ei käi, ent 
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kandiületajaid on üle 100. Vajadus lisaliinide järele võib olla ka Audru-Pärnu, 
Seljametsa-Paikuse ja Paikuse-Pärnu kandiületustel, kus potentsiaalseid sõitjaid ühe 
reisi kohta on 90. Tabel 35 annab ülevaate kandiületustest, kus ühe reisi kohta on 
potentsiaalseid sõitjaid 50 või rohkem. Samas tuleb silmas pidada seda, et sõitjate 
hulka on arvestatud üksnes need, kelle kodu- ja töö ankurpunkt on uurimisala sees, ent 
mitte need, kes kaugemalt uurimisalale tööle tulevad või uuritavalt alalt välja liiguvad. 
Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et suur osa igapäevastest liikujatest kasutab 
ühistranspordi asemel autot. 

 

Tabel 35. Kandiületuste arvu ühistranspordiga (linnaliinid, maakonnaliinid ja kaugliinid) argipäeva 
hommikuti (enne 10:00) ja kandiületuste arvu ühistranspordiga (linnaliinid, maakonnaliinid) argipäeva 
hommikuti (7:00-8:59) kandiületajate arvud passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel ja 
potentsiaalsed reisijate hulgad kandiületustel. 

Kandiületus Kandi-
ületajate 

arv 

Maakonna-, linna- ja 
kaugliinid 

argipäeva hommikul enne 
10:00 

Linna- ja kaugliinid 
argipäeva hommikul 7:00-

8:59 

Kust Kuhu Reise 
Potentsiaalne 
reisijate hulk  

Reise 
Potentsiaalne 
reisijate hulk  

Tammiste Urge 398 0 - 0 - 

Urge Sindi 382 0 - 0 - 

Audru Sauga 102 0 - 0 - 

Urge Selja 70 0 - 0 - 

Sauga Audru 60 0 - 0 - 

Urge Sauga 55 0 - 0 - 

Seljametsa Paikuse 283 2 142 0 - 

Paikuse Seljametsa 86 1 86 0 - 

Sindi Tori 68 5 14 0 - 

Sindi Urge 289 1 289 1 289 

Paikuse Pärnu 2137 24 89 12 178 

Audru Pärnu 1523 16 95 9 169 

Urge Tammiste 468 3 156 3 156 

Jõõpre Audru 291 4 73 2 145 

Uulu Pärnu 845 12 70 6 141 

Lindi Audru 271 4 68 2 136 

Sauga Pärnu 918 13 71 7 131 

Sauga Are 128 4 32 1 128 

Tammiste Pärnu 872 12 73 7 125 

Pärnu Audru 608 12 51 5 122 

Pärnu Sauga 469 11 43 4 117 

Kihlepa-Soomra Audru 108 2 54 1 108 

Sindi Paikuse 1051 19 55 10 105 

 

Analüüsides sama asja õhtuste töölt koju liikujate ning õhtuste ühistranspordi 
reisidega, selgub jällegi, et Sindi-Urge-Tammiste vahel on potentsiaalsed reisijate 
arvud suured, kuna ühistransporti ei käi, ent kiireima tee graafi järgi on just see 
marsruut parim. Ühistranspordi sagedus ei vasta ka Paikuse-Seljametsa ja Seljametsa-
Paikuse ning Sauga-Audru vaheliste liikumiste mahule (tabel 36). 
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Tabel 36. Kandiületuste arvu ühistranspordiga (linnaliinid, maakonnaliinid ja kaugliinid) argipäeva 
õhtuti (15:00-19:59) ja kandiületuste arvu ühistranspordiga (linnaliinid, maakonnaliinid) argipäeva 
õhtuti (17:00-18:59)  kandiületajate arvud passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel ja potentsiaalsed 
reisijate hulgad kandiületustel. 

Kandiületus 
Kandi-

ületajate arv 

Maakonna-, linna- ja 
kaugliinid 

argipäeva hommikul 
enne 10:00 

Linna- ja kaugliinid 
argipäeva hommikul 

7:00-8:59 

Kust Kuhu Reise 
Potentsiaalne 
reisijate hulk  

Reise 
Potentsiaalne 
reisijate hulk  

Sauga Urge 55 0 - 0 - 

Audru Sauga 60 0 - 0 - 

Selja Urge 70 0 - 0 - 

Seljametsa Paikuse 86 0 - 0 - 

Sauga Audru 102 0 - 0 - 

Urge Tammiste 398 1 398 0 - 

Sindi Urge 382 1 382 0 - 

Paikuse Seljametsa 283 1 283 0 - 

Tori Sindi 68 5 14 0 - 

Pärnu Audru 1523 16 95 4 381 

Audru Jõõpre 291 4 73 1 291 

Urge Sindi 289 1 289 1 289 

Audru Lindi 271 3 90 1 271 

Pärnu Paikuse 2137 24 89 9 237 

Tammiste Urge 468 2 234 2 234 

Pärnu Sauga 918 15 61 5 184 

Jõõpre Audru 171 4 43 1 171 

Pärnu Uulu 845 9 94 5 169 

Audru Pärnu 608 15 41 4 152 

Uulu Võiste 150 3 50 1 150 

Paikuse Sindi 1051 18 58 7 150 

Pärnu Tammiste 872 12 73 6 145 

Urge Selja 135 1 135 1 135 

Are Sauga 128 7 18 1 128 

Sauga Pärnu 469 14 33 4 117 

Audru Kihlepa-Soomra 108 3 36 1 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
_________________________________ 

Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

4.3. Lennu-, rongi- ja laevaliikluse potentsiaali analüüs 

Uuritava ala sise- ja välisturismi arendamise ja kättesaadavuse üks eelis on Pärnu 
lennujaama, sadama ja raudteeühenduse olemasolu. 

 

4.3.1. Nõudlus 

Pärnu, kui turismikoha peamised konkurendid on traditsioonilised mereäärsed 
kuurortlinnad, siseturul Haapsalu ja Kuressaare ning välisturul Jurmala Lätis ja 
Palanga Leedus. Lisaks võib madalhooajal siseturul eraldi konkurendina käsitleda 
Tartut, kui konverentsi ja kultuuriturismi sihtkohta (Pärnu turismiarengukava 2008). 
Pärnu linna turismiarengukavas on põhjalikult määratletud Pärnu eelised ja puudused 
nii sise- kui välisturismi sihtkohana. Muuhulgas on arengukavas märgitud Pärnu 
eelistena Baltikumi konkurentide ees suuremat läbimurret Soome ja Rootsi turgudele 
ning paremat ühendust Põhjamaadega (Tallinna kaudu), puudustena seda, et 
konkurendid asuvad rahvusvaheliste lennujaamade naabruses ning nõrgemat 
läbimurret idaturgudele. Seetõttu oleks hädatarvilik arendada välja hästi toimivad 
ühendusteed. Ehkki geograafiline asukoht on soodne ning loob head eeldused 
mitmekülgseteks transpordiühendusteks, on Pärnu hetkel kättesaadav eelkõige 
maanteede kaudu ning osadest sihtkohtadest tšarterlendude kaudu ka lennuteed pidi. 

Positium Baromeetri andmetel langes välisturistide hulk uuritaval alal 2008–2009. 
aastatel võrreldes varasemate aastatega, ent välisturistide külastatavuses võib 2010. 
aastal märgata tõusutendentsi (joonis 62). 2010. aastal oli välisturiste uuritaval alal 
igal kuul rohkem kui 2009. aasta samal kuul. Kasvuprotsent varieerus sõltuvalt kuust 
20-st protsendist veebruaris kuni 71 protsendini juulis. Tõusutrend algas juba 2009. 
aasta sügisel, kui turistide hulk võrreldes 2008. aasta sama kuuga oli suurem. 
Kokkuvõtvalt tähendab see, et Pärnu on jätkuvalt välisturistide huviorbiidis ja vajaks 
ehk veelgi suurema hulga turistide kohale meelitamiseks ja/või seniste klientide 
hoidmiseks hästi toimivat ühendusteed. 

 

 
Joonis 62. Välisturistide hulk kuude lõikes Pärnu linnas ja lähiümbruse omavalitsustes Positium 
Baromeetri andmetel. 
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Pärnu jaoks olulised sihtturud on jagatud kolmeks: esmase tähtsusega turud (Eesti, 
Soome, Rootsi, Saksamaa), arenevad turud (Venemaa, Läti, Suurbritannia, Norra), 
uued turud (Leedu, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Poola ja USA) (Pärnu 
turismiarengukava 2008). Positium Baromeetri andmetel on välisturistidest suurima 
osakaaluga soomlased, lätlased, venelased ja rootslased. 2010. aasta suvel olid nende 
osakaalud vastavalt 67%, 11%, 5% ja 4%. Võrreldes varasemate aastatega on lätlaste 
osakaal järk-järgult tõusnud, soomlaste, rootslaste ja venelaste osakaal jäänud enam-
vähem samaks. Muutusteta on ka sakslaste osakaal välituristide hulgast (2%), 
vähenenud on norralaste osakaal, kui 2007. aasta suvel oli see 5%, siis 2010. aasta 
suvel kõigest 2%, ent absoluutväärtustelt on turistide hulk ka nendest sihtkohtadest 
kasvanud. 

Kui vaadata passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel Eesti-siseseid kodu- ja tööaja 
ankurpuntki vahelisi liikumisi, siis selliseid inimesi, kelle koduankurpunkt asus 
Tallinnas ning tööaja ankurpunkt Pärnus või lähivaldades, oli 2009. aasta veebruaris 
ligi 700 (joonis 46), juulis üle 1300. Uuritavalt alalt välja liikujate hulgas 
domineerisid samuti need, kes omasid tööaja ankurpunkti Tallinnas, 2009. aasta 
veebruaris oli selliseid inimesi üle 800 (joonis 47), juulis üle 1800. Ehkki tegemist ei 
pruugi olla igapäevaste liikujatega, vaid piisavalt sagedaste pendeldajatega, et 
ankurpuntki algoritmiga tööaja ankurpunkt Tallinnasse saadakse, on esitatud numbrid 
piisavalt suured, et võiks olla vajadus kiirelt ja mugavalt sujuva transpordiühenduse 
järele. 

Kui vaadata üldisi reisijate arvusid Eestis, siis Statistikaameti andmebaasi põhjal on 
viimastel aastatel sõitjate hulk siseriiklikel reisidel vähenenud, rahvusvahelistel 
vedudel aga kasvanud (joonis 63). 

 
Joonis 63. Sõitjate hulk siseriiklikel reisidel (ilma sõitudeta linnaliinidel) ja rahvusvahelistel vedudel 
aastate lõikes (Statistikaamet 2010). 

 

Eesti-sisestel vedudel domineerib ülekaalukalt maismaatransport, 2009. aastal 
moodustasid kõikidest Eesti-sisestest sõitjatest 13% raudteetranspordi kasutajad ning 
81% muu maismaatranspordi kasutajad (ilma linnaliinideta). Meretransport 
moodustas 12% (joonis 64). Marginaalse 0,1% moodustas õhutransport ja 0,02% 
transport siseveekogudel. 

Eestiga seotud rahvusvahelistel vedudel domineerivad meretranspordi kasutajad, 78% 
kõikidest sõitjatest. 12% kõikidest rahvusvahelistest sõitjatest kasutasid 2009. aastal 
muud maismaatransporti ning 9% õhutransporti. Rongiga reisijaid moodustasid 
rahvusvahelistest sõitjatest kõigest 1% (joonis 64). 
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Joonis 64. Transpordiliikide osakaal 2009. aastal: a) siseriiklikel reisidel, b) rahvusvahelistel reisidel 
(Statistikaamet 2010). 

 

2010–2011. aastal plaanib riik transporti investeerida 9,7 miljardit krooni. Mis puutub 
raudtee-, lennu- ja veetranspordi võrgustiku parendam
investeeritakse Tallinn
raudteelõikude ning regionaalsete lennujaamade ja sadamate rekonstrueerimisse 
(Logistikauudised 2010a).

 

4.3.2. Lennuliikluse potentsiaal

Alates 2007. aastast on regionaalsete lennujaamade kasutatavus järk
samal ajal kui Tallinna lennujaama läbinud reisijate arv ei ole kasvanud nii jõudsalt 
või on hoopis kahanenud. 2009. aastal läbis Tallinna lennujaama 26% vähem reisijaid 
kui 2008. aastal, regionaalsetes lennujaamades kasvas aga reisijate arv 20% (
Nii suur kasv leidis aset eelkõige tänu rahvusvahelisi regulaarlende alustanud Tartu 
lennuväljale, mida läbis 2009. aastal 9707 reisijat 2008.
lennuväli on hea näide regionaalse lennuvälja osatähtsuse kasvust (Tallinna 
Lennujaama aastaaruanne 2009).

 

Tabel 37. Tallinna lennuvälja ja regionaalseid lennuväljasid läbivate reiside arv ja muutused võrre
eelneva aastaga (Tallinna Lennujaama aastaaruanne 2009).

Aasta Tallinna lennujaam

2009 1 346

2008 1 811 536

2007 1 728 430

2006 1 541 832

2005 1 401 059
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pordiliikide osakaal 2009. aastal: a) siseriiklikel reisidel, b) rahvusvahelistel reisidel 

2011. aastal plaanib riik transporti investeerida 9,7 miljardit krooni. Mis puutub 
ja veetranspordi võrgustiku parendamist, siis plaani kohaselt 

investeeritakse Tallinn-Tapa, Türi-Viljandi ja Tallinn-Paldiski/Riisipere 
raudteelõikude ning regionaalsete lennujaamade ja sadamate rekonstrueerimisse 
(Logistikauudised 2010a). 

Lennuliikluse potentsiaal 

egionaalsete lennujaamade kasutatavus järk-järgult kasvanud 
samal ajal kui Tallinna lennujaama läbinud reisijate arv ei ole kasvanud nii jõudsalt 
või on hoopis kahanenud. 2009. aastal läbis Tallinna lennujaama 26% vähem reisijaid 

lsetes lennujaamades kasvas aga reisijate arv 20% (
Nii suur kasv leidis aset eelkõige tänu rahvusvahelisi regulaarlende alustanud Tartu 
lennuväljale, mida läbis 2009. aastal 9707 reisijat 2008. aasta 826 asemel. Tartu 
lennuväli on hea näide regionaalse lennuvälja osatähtsuse kasvust (Tallinna 
Lennujaama aastaaruanne 2009). 

Tallinna lennuvälja ja regionaalseid lennuväljasid läbivate reiside arv ja muutused võrre
eelneva aastaga (Tallinna Lennujaama aastaaruanne 2009). 

Tallinna lennujaam Muutus Regionaalsed lennujaamad 

1 346 236 -26% 47 392 

1 811 536 +5% 39 452 

1 728 430 +12% 33 758 

1 541 832 +10% 34 866 

1 401 059  36 622 
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pordiliikide osakaal 2009. aastal: a) siseriiklikel reisidel, b) rahvusvahelistel reisidel 

2011. aastal plaanib riik transporti investeerida 9,7 miljardit krooni. Mis puutub 
ist, siis plaani kohaselt 

Paldiski/Riisipere 
raudteelõikude ning regionaalsete lennujaamade ja sadamate rekonstrueerimisse 

järgult kasvanud 
samal ajal kui Tallinna lennujaama läbinud reisijate arv ei ole kasvanud nii jõudsalt 
või on hoopis kahanenud. 2009. aastal läbis Tallinna lennujaama 26% vähem reisijaid 

lsetes lennujaamades kasvas aga reisijate arv 20% (tabel 37). 
Nii suur kasv leidis aset eelkõige tänu rahvusvahelisi regulaarlende alustanud Tartu 

aasta 826 asemel. Tartu 
lennuväli on hea näide regionaalse lennuvälja osatähtsuse kasvust (Tallinna 

Tallinna lennuvälja ja regionaalseid lennuväljasid läbivate reiside arv ja muutused võrreldes 
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Regionaalsetest lennujaamadest kahanes reisijate arv 2009. aastal Kuressaare ja 
Kärdla lennuväljal, kasvas lisaks Tartule Pärnus, Ruhnus ja Kihnus (joonis 65). 

 

 
Joonis 65. Regionaalseid lennuväljasid läbinud reisijate arv 2008. ja 2009. aastal (Tallinna Lennujaama 
aastaaruanne 2009). 

 

Kuni 2005. aastani läbis Pärnu lennujaama iga-aastaselt ca 5000 reisijat (joonis 66), 
ent alates 2006. aastast on Pärnu lennujaama läbivate reisijate arv vähenenud. 
Lennureisijate arv hakkas taas tõusma 2009. aastal, kui võrreldes eelneva aastaga läbis 
Pärnu lennujaama 63% rohkem reisijaid, 2009. aastal läbis Pärnu lennujaama 4025 
reisijat, 2008. aastal 2475 reisijat (Tallinna Lennujaama aastaaruanne 2009). 

2010. aasta oktoobri keskpaigaks oli Pärnu lennujaama läbinud 4523 reisijat, mis on 
rohkem kui 2009. aasta jooksul kokku. 

 

 
Joonis 66. Lennureisijate arv Pärnu lennujaamas aastatel 2002–2009 (Tallinna Lennujaama 
aastaaruanne 2009, Pärnu arvudes 2008, Pärnu arvudes 2006). 

 

Pärnu-Stockholm tšarterlendude täituvus oli 2008. aastal 62% (800 reisijat) ja 2009. 
aastal 57% (1000) (Pärnu lennujaama arendus … 2009). Pärnu lennujaama arenduse 
analüüsidokumendis on märgitud, et valdav osa lennuga saabujatest olid Pärnus 
esmakülastajad, ent 2009. aastaks oli tekkinud ka arvestatav number 
korduvkülastajaid. Suviste lendude planeeritavaks kasvueesmärgiks pakuti antud 
dokumendis ca 500 reisijat aastas. 
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Ilma eralendudeta ulatus 2010. aastal oktoobri keskpaigaks rahvusvaheliste 
lennureisijate arv ligikaudu 1500-ni, kellest ligikaudu 900 turisti saabusid Soome 
erinevatest linnadest ja ligikaudu 600 Stockholmist. Esitatud numbrid näitavad selget 
kasvutendentsi ja lubavad ennustada Pärnu jätkuvat populaarsust lennusihtkohana. 
Seetõttu on Pärnu lennujaama vanem-lennuinformaatori Laur Lumpre sõnul praeguse 
seisuga ka alust loota, et järgmisel aastal teostatakse nii Soome kui Rootsi liinidel 
reise samas mahus kui tänavugi. Samas ühtegi uut püsiliini avada plaanis ei ole. 

Pärnu lennujaama siseriiklik vajadus ilmneb ilmselt kõige teravamalt talvisel 
perioodil, mil Kihnu ühendus maismaaga on võimalik üksnes õhusilla olemasolul. 
Pärnu lennujaama arenduse dokumendi (Pärnu lennujaama arendus 2009) järgselt 
võib Eesti-sisestel liinidel ennustada lendude/reiside aeglast, aga järjekindlat kasvu, 
ent endiste näitajateni ei jõuta. Kohalike lennureisijate arvu peamisteks mõjutajateks 
on õhusõiduki suurus ja talvised ilmastikutingimused. Külma talvega, kui laevasid ei 
ole võimalik kasutada, võib kohalike lennureisijate arv kasvada kuni 2,5 kordseks. 

Millised on Pärnu lennujaama arenguväljavaated rahvusvahelise lennuväljana, on 
raske öelda, ent riikliku transpordi arengukava kohaselt hoitakse Pärnu lennujaama 
kasutamist olemasoleval tasemel. Samas Pärnu, kui kuurortlinna, ambitsioonid on 
lennuliikluse arendamise suunas siiski kõrgemad (Transpordi arengukava 2006) 
(Pärnu transpordi arengukava 2008), mida õigustab ka lennuliikluse kogemus 
Rootsiga, mis näitab, et lennugraafiku õige ajastamise korral tulevad nii rootslased kui 
soomlased meelsasti lennukiga kohale ning tšartertüüpi lennuliinid annaksid 
kõrghooaja külastusstatistikale mahtu juurde. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ 
kohaselt säilitatakse vastavalt arengustsenaariumile kas hädavajalik ühendus saartega 
või toimuvad regulaarlennud ka vähemalt ühte Skandinaavia pealinna ja suvised 
tšarterreisid (Pärnumaa arengustrateegia 2030+ 2010). Tänaseks on Teede 
Tehnokeskus AS-ilt tellitud lennuvälja rekonstrueerimise uuring. 

 

4.3.3. Rongiliikluse potentsiaal 

Riigi transpordi arengukava aastateks 2006–2013 ei käsitle eraldi Tallinn-Pärnu 
raudteed. Olulisemate tegevustena näeb arengukava ette Tallinn-Tapa-Tartu-Koidula, 
Tapa-Narva ja Tartu-Valga raudteelõikude infrastruktuuri tehnilise taseme tõstmist 
ning rongiliikluse säilitamist olemasoleval tasemel (Transpordi arengukava 2006-
2013 2006). Pärnumaa arengustrateegias 2030+ esitatud esimese ja teise 
arengustsenaariumi järgselt on Pärnul 2030. aastaks hea rongiühendus Tallinna ja 
Riiaga ning kohalik rongiliiklus toimub Kilingi-Nõmme suunal. Pikaajalise 
arendustegevusena rekonstrueeritakse Pärnu-Tallinn raudteelõik ja tõstetakse rongide 
piirkiirust. Rekonstrueerimistööd peaksid tegevuskava kohaselt algama kõige varem 
2014. aastal. Sinna maani tegeletakse Pärnu-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimiseks 
vajalike ettevalmistustöödega, planeeringute ja keskkonnakaitse küsimustega 
(Pärnumaa arengustrateegia 2030+ 2010). TTÜ Teedeinstituudilt on tellitud põhjalik 
raudtee uuring. 

2007. aastal läbi viidud uuringu kohaselt iseloomustab Eesti reisijatevedu 
raudteetranspordi madal turuosa, väga väike rahvusvaheline reisijatevedu ja 
maanteetranspordi eelisseisus olemine (Rail Baltica teostatavusuuring 2007). 
Statistikaameti andmetel on muud maismaatransporti kasutavate sõitjate arv Eesti-
sisestel reisidel alates 2001. aastast kahanenud, ent rongiga reisijate arv on püsinud 
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üsna stabiilsena umbes 5 miljoni sõitja piires aastas (joonis 67). Edelaraudtee 
hinnangul on 2010. aastal reisijate arv kasvutrendi näidanud (Logistikauudised 2010 
b). 

Rahvusvahelistel rongireisidel kasvas sõitjate hulk järk-järgult 2008. aastani, mil 
sõitjaid oli kokku 161 000. 2009. aastal järgnes langus (sõitjaid 96 000) (joonis 67).  

 

 
Joonis 67. Raudteetransporti ja muud maismaa transporti kasutanud reisijate arv Eesti-sisestel vedudel 
ja Eestiga seotud rahvusvahelistel vedudel aastate lõikes (Statistikaamet 2010). 

 

Edelaraudtee piletimüügi andmetel on rongiga reisijate arv püsinud viimastel aastatel 
üsna stabiilsena. Viimase nelja aasta jooksul oli rongiga reisijaid kõige rohkem 2008. 
aastal, uuritavalt alalt Tallinna suunas oli reisijaid veidi üle 19 100 ning Tallinna 
suunast uuritavale alale liikujaid ligi 20 000. Ülejäänud aastatel oli rongidega reisijaid 
vähem. Liikumisi iseloomustab uuritavale alale reisijate suurem hulk võrreldes 
uuritavalt alalt välja liikujatega. Erinevus on kõige suurem suvel, eriti juulis (joonis 
68). 

 

 
Joonis 68. Edelaraudtee rongidega uuritavale alale ja uuritavalt alalt välja liikuvate reisijate arv aastate 
lõikes Edelaraudtee piletimüügi andmetel. 
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Liikumiste üldmahte vaadates ilmneb sesoonsus väga teravalt. Alates 2007. aastast on 
keskmiselt kõige vähem reisijaid veebruaris ja kõige rohkem reisijad juulis. Juulis 
sõidab rongiga uuritavale alale või sealt välja keskmisest ligi 80% rohkem reisijaid, 
ent olenevalt aastast võib see protsent varieeruda. 2008. aasta juulis sõitis uuritavale 
alale 95% sama aasta keskmisest rohkem. Kokkuvõttes sõidab uuritavale alale 
talvekuudel (detsember, jaanuar, veebruar) 1150 ja uuritavalt alalt välja 1100 reisijat, 
suvekuudel (juuni, juuli, august) sõidab rongiga uuritavale alale 2500 ja uuritavalt 
alalt välja 2300 inimest. Ülejäänud kuudel uuritavale alale keskmiselt 1300 ja 
uuritavalt alalt välja 1250 inimest.  

Võrreldes eelmise aastaga on 2010. aastal Pärnusse või Pärnust välja sõitnud reisijate 
arv vähenenud pea igal kuul, välja arvatud juunis ja juulis, kui reisijate arvud kasvasid 
vastavalt 3% ja 6%. Septembris vähenesid rongiga reisijate arv 19%, märtsi 11%, 
ülejäänud kuudel alla 10%. 

2009. aasta detsembri ja 2010. aasta jaanuari, veebruari, juuni, juuli ja augusti 
andmetel sõidab kõige rohkem reisijaid Pärnusse Tallinnast (talvel keskmiselt 480 
inimest ning suvel keskmiselt 1067 inimest kuus) ja Raplast (talvel keskmiselt 168 ja 
suvel 361 inimest kuus). Suviti sõidab rongiga Pärnusse üsna palju inimesi ka Lellest 
(137), Kohilast (118) ja Liivalt (96). Pärnust Tallinna poole liikujatest sõidavad pea 
pooled Tallinnasse (talvel keskmiselt 547 ja suvel 1139 reisijat kuus). Umbes 15% 
sõidavad Raplasse (talvel 181 ning suvel 347 inimest kuus). Sarnaselt Pärnu suunas 
liikumisega, tõusevad suvel esile Pärnust liikumiste sihtkohtadena Lelle ja Kohila. 
Täpse ülevaate sellest, millistest peatustest Pärnusse sõidetakse ja millistesse 
peatustesse Pärnust sõidetakse annab joonis 69. 

 
Joonis 69. Edelaraudtee rongidega reisijate arv uuritavalt alalt Tallinna suunas ja Tallinna suunast 
Pärnu uuritavale alale a) 2009/2010. aasta talvekuudel keskmiselt ja b) 2010. aasta suvekuudel 
keskmiselt. 
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Kui võrrelda uuritaval alal paikneva kahe rongipeatuse (Pärnu ja Pärnu kaubajaam) 
tähtsust, siis ilmneb, et uuritavale alale tulijatest keskmiselt vaid 3% ostis pileti Pärnu 
kaubajaama, uuritavalt alalt välja liikujatest keskmiselt 5% sisenes Pärnu 
kaubajaamast, ülejäänud Pärnu jaamast. 

Rongide kasutamine uuritava ala siseseks liikumiseks on marginaalne. Kui uurida 
uuritava ala ja lähiümbruse rongipeatuste (Pärnu ja Pärnu kaubajaam Pärnu linnas 
ning Tammiste peatus Kuiaru külas Tori vallas) vahelisi liikumisi, siis ilmneb, et 
kõige rohkem on reisijaid Tammiste ja Pärnu peatuse vahel, ent sealgi on mahud 
viimase nelja aasta jooksul vähenenud pea poole võrra (joonis 70). Eesti raudtee 2010 
aasta juuni kuu infolehes ilmunud artikli (ER infoleht 2010b) kohasel oli Edelaraudtee 
plaan avada suve lõpul Pulli rongipeatus, mis teeb rongiühenduse paremini 
kättesaadavaks Sindi linna ja selle ümbruse elanikele. Koos Pulli rongipeatuse 
valmimisega oli plaan sulgeda reisijate vähesuse tõttu Tammiste peatus. Edelaraudtee 
kodulehel olevas rongide sõiduplaanis Pulli peatus siiski veel ei kajastu, mis tähendab, 
et see pole veel valminud või on projekt pooleli jäänud. 

 

 
Joonis 70. Uuritava ala ja laiendatud lähiümbruse raudteejaamade vahel liikuvate reisijate arv kuu 
keskmistena aastate kaupa. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et ehkki rongiga reisijate osakaal kogu maismaatranspordist 
on Eestis marginaalne, omab rongiühendus Pärnus tähtsat rolli ja leiab stabiilset 
kasutust. Korraliku, kiire ja kellaajaliselt hästi planeeritud rongiühenduse korral 
kasvaks võib-olla ka raudteetranspordi kasutatavus. Aktiivsemalt kasutatava 
raudteetranspordi saavutamisele aitaks ehk kaasa ka rongipeatuse toomine kesklinnale 
lähemale. Pärnu linna transpordiarengukavas on ka kirjas: „Sõltuvalt 
raudteetranspordi üldisest arengust kaalutakse tulevikus raudteejaama toomist 
kesklinnale lähemale, et see oleks senisest paremini kättesaadav suuremale hulgale 
linnakodanikest“. 

Endiselt püsib Pärnul lootus saada tulevikus kiire rongiühendus Euroopaga. Ehkki 
pikka aega peeti vaidlusi Rail Baltica marsruudi üle, hakkab Baltimaid Lääne-
Euroopaga ühendav raudtee esimeses faasis (piirkiirus 120 km/h) kulgema Eesti 
territooriumil Tallinnast läbi Tartu ja Valga (Postimees 2007). Rail Baltica 
teostatavusuuringu järgselt on sellel marsruudil projekti ennustatav sisemine tulumäär 
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ja tasuvusindeks kõrgemad kui kulgemisel läbi Pärnu (Rail Baltica teostatavusuuring 
2007). Samas pole tulevikus välistatud, et projekti kolmandas faasis ette nähtud 160 
km/h raudteetrass hakkab kulgema Tallinnast Riiga Pärnu kaudu (Postimees 2007) 
Viimase variandi eeliseks on muu hulgas raudteetrassi lühenemine ca 1/5 võrra 
võrreldes Tallinn-Tartu-Valga marsruudiga (Eesti piires oleks trass 80 km lühem, 
Tallinn-Riia vahelist kogupikkust arvestades 136 km lühem) ning annaks umbes 1-
tunnise ajavõidu (Pärnu maavalitsuse koduleht 2010). Rail Baltica projekti edasine 
saatus ja trassi marsruut peaks selguma 2011. aastal, mil valmib hetkel käimas olev 
Rail Baltica kolmanda etapi tasuvusuuring. Tegemist on kolme Balti riigi valitsuse ja 
Euroopa Komisjoni ühise uuringuga, mille käigus selgitatakse välja, kas on võimalik 
ehitada Euroopa rööpalaiusega raudtee, ning kui palju võidavad rongiühendusest 
kaubavedajad ja reisijateveo korraldajad (ER infoleht 2010a). Senise info kohaselt 
maksaks aga Tallinnast Poolani kulgeva raudtee kitsarööpmeliseks ehitamine umbes 
50 miljardit krooni, mis käiks praegu üle jõu nii Eestile, Lätile kui Leedule (ER 
infoleht 2010a). Samas teeb Leedu juba praegu investeeringuid Rail Baltica 
raudteelõigu projekteerimiseks lõigul Poola piirist kuni Läti piirini (ER infoleht 
2010b). 

Kokkuvõtvalt võib aga öelda, et rahvusvaheline kiirraudtee Rail Baltica püsib 
jätkuvalt Euroopa Liidu eelistuste seas ja Pärnu jaoks püsib võimalus saada tulevikus 
kiire rongiühendus Tallinnaga ning Kesk-Euroopaga. 

 

4.3.4. Laevaliikluse potentsiaal 

Statistikaameti andmetel näitab Eestiga seotud meretransport tõusutrendi nii 
rahvusvahelistel kui siseriiklikel sõitudel. 2009. aastal oli Statistikaameti andmetel 
sõitjaid rahvusvahelistel reisidel ligi 5,5 miljonit ning siseriiklikel reisidel ligi 2 
miljonit (joonis 71). 

 

 
Joonis 71. Reisijate arv Eestiga seotud meretranspordis aastate lõikes (Statistikaamet 2010). 

 

Uurimisala jääb rahvusvahelistest laevateedest ja jahtide tavamarsruutidest üsna 
kõrvale, Pärnusse kohalesõitmine on pikk ja aeganõudev ettevõtmine. (Pärnu jahtklubi 
arengukava 2009). Kruiisilaevu ja rahvusvahelisi reisilaevu Pärnu sadam praegu vastu 
ei võta, ent 1990-ndate lõpus käisid Pärnus väikesed kruiisilaevad Soomest. 
Telefonivestlusest AS Pärnu Sadama vanemstividori Väino Raspeliga selgus, et 
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lähitulevikus ei ole plaani ka kruiisilaevu vastu võtma hakata. Põhjuseks on liiga 
väike kanali süvis (6 m) ning sadamakaide seisukord, mis ei võimalda kruiisilaevade 
vastuvõttu. Raspeli hinnangul tuleks investeerida umbes 100 miljonit krooni kanali 
süvendamisesse ning 60–70 miljonit sildumiskai ja vastuvõturuumide korrastamisesse 
ning sadamateenindusse, enne kui kruiisilaevade randumine oleks mõeldav. Samas 
huvi ja nõudluse korral võiks väiksemat süvist vajavaid laevu ka väiksemate 
investeeringute järel vastu võtta. Pärnumaa arengustrateegias 2030+ esitatud kõige 
ambitsioonikama arengustsenaariumi kohaselt on 2030. aastal Pärnu maakonnal 
valmisolek nii parvlaevade kui ka jahtide ja väikelaevade vastuvõtuks (Pärnumaa 
arengustrateegia 2030+ 2010). 

Uurimisala ainuke olulise tähtsusega jahisadam asub Pärnus. 2006. aastal külastas 
seda 273 jahti (Traffic Analysis of Shipping Routes 2007), 2007. aastal 230 jahti 
2008. aastal külastas Jahtklubi 217 jahti. Ligi 80% alustest olid välismaa, valdavalt 
Soome, päritolu. Olulisemate päritolumaade hulgas olid ka Rootsi, Läti ja Saksamaa. 
Kui kõige populaarsemad Jahisadamad on TOP Pirita, Lehtma, Naissaare, Ringsu ja 
Dirhami sadamad, siis Pärnu on oma populaarsuselt võrreldav Vergi ja Virtsu 
sadamatega (Pärnu jahtklubi arengukava 2009). Arvestades piirkonna potentsiaali 
kasvatada 2017. aastaks jahiliikluse mahte 60% võrra, on prognoositavaks külastuste 
arvuks 2017. aastal on saadud 550 jahti (Traffic Analysis of Shipping Routes 2007). 

Uuritava ala lähiümbruse olulisemateks jahisadamateks on Ringsu Ruhnul, Kihnu 
sadam ning Virtsu sadam. Ülejäänud lähiümbruse sadamates randub alla 50 jahi 
aastas (Traffic Analysis of Shipping Routes 2007). Seetõttu võib eeldada, et uuritaval 
alal piisaks ühest suuremast jahisadamast. Tahkuranna ja Audru vallad võivad küll 
välja ehitada jahtide vastuvõtmiseks sobilikud sadamad, ent Pärnu tõmbega nad 
ilmselt konkureerida ei suudaks ja väga suuri külastatavuse mahtusid oodata ei 
maksaks. 

Siseveekogudel reisijate hulk moodustab marginaalse osa (0,02%) kogu Eesti-sisesest 
reisijate arvust. 2001–2009 aastatel jäi siseveekogude transpordi kõrgaeg perioodi 
esimesse poolde, 2002. aastal oli siseveekogudel reisijaid ligi 14 000, misjärel hakkas 
populaarsus järk-järgult vähenema, jõudes miinimumini 2006. aastal, kui reisijaid oli 
kõigest 2800. 2009. aastal oli siseveetranspordi kasutajaid taas juba rohkem (7900) 
(Statistikaamet 2010). 

Kui regulaarliinid Eesti siseveekogudel on vähelevinud, siis tellimus- ja turismisõidud 
paistavad populaarsematena. Tartu kogemus on näidanud, et praegustes oludes ei ole 
pikad regulaarsõidud jõgedel tasuvad ning varem töötanud Tartu-Piirissaare liin oma 
tegevuse lõpetanud. Samas oli näiteks 2010. aasta Emajõel sõitnud Pegasus üsna 
edukas – hoolimata kaua kestnud suurveest, mis navigatsioonihooaega lühendas, oli 
oktoobri keskpaigaks laevaga sõitnud kokku ligi 10 000 reisijat ning tehti üle 
paarikümne tellimusreisi (Postimees 2010). Suurt menu on saatnud ka Emajõe lotja 
Jõmmut.  

Tartu näidet silmas pidades ning head bussiühendust arvestades võib eeldada, et 
jõetramm Sindi ja Pärnu vahel poleks kuigi atraktiivne, ent lõbusõitudel jõel võiks 
perspektiivi olla küll. 
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5. Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu 
koostamiseks 

 

1. Sidusa ja ohutu kergliiklusteede võrgustiku välja arendamine 

Põhjendus Sidus kergliiklusteede võrgustik on praegu olemas üksnes Paikuse 
vallas ja osaliselt Pärnu linnas. Ülejäänud omavalitsustes sidus 
kergliiklusteede võrgustik puudub. Mitmeski kohas on korraldamata 
üleminekud kergliiklusteedelt muule transpordile ning osades 
omavalitsustes puuduvad jalgratta parkimise võimalused. Kuna 
kergliiklusteede võrgustik on hetkeseisuga välja arendamata, pole 
kergliiklejate ohutus tagatud enamustes uuritava ala omavalitsustes. 
Vajalik oleks välja arendada korralik kergliiklusteede võrgustik 
keskkonnasäästliku, tervisliku, kiire, mugava ja ohutu liikumise 
tagamiseks ning korralikud üleminekud kergliikluselt ühistranspordile. 

Meede Vajalik oleks luua kergliiklusteede võrgustik, mis vastaks järgnevatele 
kriteeriumitele: 

a) oleks omavalitsuste üleselt sidus võrgustik; 
b) tagaks kergliiklejate ohutu liiklemise; 
c) tagaks ligipääsu kergliiklusteedele kõigil suurematel 

elamualadel elavatele inimestele; 
d) tagaks ligipääsu kergliiklusteid pidi olulisematele teenustele ja 

asutustele; 
e) tagaks kergliiklusvahendite parkimisvõimalused; 
f) võimaldaks kergliiklejatel erinevaid transpordiliike 

kombineerida. 

 

2. Uute kergliiklusühenduste välja ehitamine 

Põhjendus Teenuste ja töökohtade paremaks kättesaadavuseks keskustes on oluline 
hea kergliiklusteede võrgustiku ning jalgrataste parkimisvõimaluste 
olemasolu. Väljaspool keskuslinnu elavate inimeste ligipääs teenustele 
ja töökohtadele peab olema tagatud ühistranspordi abil ning pääsemine 
elamualadelt ühistranspordile peab olema mööda kergliiklusteid. 
Pikemate vahemaade korral peavad bussipeatustes olema jalgratta 
parkimise võimalused. 

Meede a) Ehitada välja või hoida korras kergliiklussillad, sh ehitada Urget 
ja Tammistet Sindi ja Paikusega ühendav kergliiklussild üle 
Pärnu jõe. 

b) Ehitada välja Pärnu linnas kulgev kergliiklusteede võrgustik, 
mis ühendaks naaberomavalitsusi Pärnu linnaga ning kõiki 
linnaosi kesklinnaga. Olulisemate trassidena ehitada välja 
mõlemal jõekaldal kulgevad kergliiklusteed. 

c) Siduda Pärnu naaberkandid Pärnu linnaga sidusa 
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kergliiklusteede võrgustiku abil. 
d) Siduda Pärnust kaugemal asuvad elamualad kandikeskustega 

sidusa kergliiklusteede võrgustiku abil. 
e) Ehitada välja kergliiklusteed elamualadelt bussipeatustesse ja 

suurematesse ühistranspordi sõlmpunktidesse ning luua neis 
jalgratta parkimisvõimalus. 

 

3. Ühtse transpordisüsteemi välja arendamine 

Põhjendus Uuringu tulemusel selgus, et eeslinnastumine toimub Pärnu 
linnaregioonis kiiresti, samas kui töökohad on jäänud keskuslinna, mille 
tõttu suureneb ka pendelränne. Väljaspool Pärnut elab uuritaval alal 
umbes 20 300 inimest, kellest käib samas asustusüksuses tööl 
hinnanguliselt 21%. Elukohaga samas omavalitsuses käib passiivse 
mobiilpositsioneerimise andmetel tööl või koolis hinnanguliselt 54% 
ehk umbes 11 000 inimest ning Pärnus umbes 32% ehk 6600 inimest.  

Kuigi õpilastest käib valdav osa koolis oma omavalitsuses, siis 
huvikoolides käiakse enamasti mõnes teises omavalistuses. Väljaspool 
Pärnut elavatest huvikooli õpilastest (1123) käib 83% ehk 937 
huvikoolides Pärnu linnas. 

Eeslinnastumise ja pendelrände suure mahu tõttu on vaja sellega 
senisest enam arvestada transpordi planeerimisel ja korraldamisel. 
Olemasolev transpordisüsteem on kujunenud ajalooliselt ja kohalikul 
tasandil planeeritud ühendustest. Uue süsteemi loomine võimaldaks 
vanade kohalike süsteemide ja ühenduste „kohendamise“ asemel luua 
territoriaalselt terviklik süsteem. See võimaldaks senisest paremini 
süsteemi optimeerida, elukeskkonna kvaliteeti tõsta ja soovimatuid 
keskkonnamõjusid vähendada. 

Meede Teemaplaneeringu käigus oleks vaja töötada välja linnaregiooni 
transpordiplaneerimise ühtne süsteem, mis hindaks transpordivajadust 
ja igapäevasest ruumilisest mobiilsusest lähtuvaid mõjusid. 
Transpordisüsteem peab lähtuma järgnevalt väljatoodud aspektidest. 

a) Luua ühtlustatud info- ja piletisüsteem. 

b) Luua ühistransporti, autotransporti ja kergliiklust integreerivad 
parklad. 

c) Integreerida erinevaid ühistranspordi liike erineval 
administratiivsel tasandil. 

 

4. Ühistranspordi kättesaadavuse parandamine 

Põhjendus Bussipeatused asuvad osadest elamualadest kaugemal kui 2 km Lindi, 
Urge, Kihlepa-Soomra ja Seljametsa kantides. Kuni 1 km kauguselt 
elamualadest ei saa kogu päeva jooksul Pärnusse osadelt Lindi, 
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Kihlepa-Soomra, Seljametsa ja Võiste kandi elamualadelt. Samuti ei saa 
Pärnust samade kantide osadele elamualadele kuni 1 km kaugusele. 
Lisaks neile ei peatu õhtusel ajal Pärnust sõitvad bussid kuni 1 km 
raadiuses osadest Audru, Sauga ja Uulu kantide elamualadest. 

Ühistranspordiga raskesti kättesaadavad äri- ja tööstusalad asuvad 
samuti Lindi, Sauga, Võiste ja Uulu kandis ning ka Paikuse ja Audru 
kandis. 

Kodu- ja tööaja ankurpunktide vahelise liikumise taandamise põhjal 
kiireima tee graafile on potentsiaalne nõudlus ühistranspordi järele 
kõige suurem Pärnu-Tammiste-Urge-Sindi lõikudel mõlemal suunal, 
kus ühistransport ei sõida või sõidab väga harva. Lisaks neile lõikudele 
on potentsiaalselt kõige suurem reisijate hulk ühe reisi kohta Paikuse ja 
Pärnu, Pärnu ja Audru ning Sauga ja Pärnu vahel. Üsna väike on 
uuritava ala äärekante läbivate maakonnaliinide reiside arvud. 

Meede Parandada ühistranspordi kättesaadavust. 

a) Tagada ühistranspordi kättesaadavus kõigilt elamualadelt 
minimaalselt kaks korda päevas – hommikul Pärnusse ja 
olulisemate äri- ja tööstusalade ning koolide suunas ja õhtusel 
ajal Pärnust, äri- ja tööstusaladelt ning koolide suunalt 
elamualadele. 

b) Integreerida Pärnu lähiümbruse kandid (Audru, Sauga, 
Tammiste, Paikuse, Uulu) linnaliini transpordivõrgustikku ja 
tagada sealsetele elanikele tihe transpordiühendus Pärnuga. 

c) Ühistranspordi sujuvamaks ja kiiremaks kulgemiseks 
integreerida kergliiklusteed ühistranspordiga ehitades välja 
kergliiklusteed elamu- ja äri- ning tööstusaladelt suuremate 
maanteede ja sõlmpunktideni ning luues neis nö 
kogumispunktid, kust ühistranspordiga edasi saab sõita. 

 

 

5. Ühenduste loomine ja parandamine regioonist väljas asuvate 
linnadega 

Põhjendus Uuringu tulemusel selgus, et Pärnu on jätkuvalt nii välis- kui 
siseturistide huviorbiidis ning Pärnu ja Tallinna vahelisi sagedasi 
liikujaid on mõlemal suunal piisavalt selleks, et luua head 
transpordiühendused Tallinnaga. Vajadust hea transpordiühenduse 
järele Tallinnaga põhjendab ka seal asuv rahvusvaheline lennujaam. 

Pärnu linnaregiooni geograafiline ja logistiline positsioon võimaldab 
piiriülest koostööd Lätiga ja eriti piirkonna suurima keskusega, Riia 
linnaregiooniga. Hea transpordiühendus Riia lennuvälja ja Pärnu vahel 
annaks välisturistidele senisest veelgi mugavama võimaluse Pärnusse 
tulla. 
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Meede Paremate ühenduste loomiseks tuleks lähtuda järgnevatest aspektidest. 

a) Ühendada Pärnu paremini üleriigilise ja rahvusvahelise 
transpordisüsteemiga. 

b) Parandada kaugsõiduliinide ja raudteetranspordi kättesaadavust. 

c) Populariseerida raudteetransporti. 

d) Arendada välja Via Baltica kiirtee. 

 

6. Sadamate ja lennujaamade arendamine 

Põhjendus Pärnu populaarsus tšarterreiside sihtkohana on kasvavas trendis. Seda 
näitavad nii turismistatistikud kui fakt, et tšarterlendudega Pärnusse 
puhkama saabujate hulk on aasta-aastalt kasvanud. 2010. aasta 
oktoobriks oli ilma eralendudeta rahvusvaheliste lennureisijate arv 
ligikaudu 1500. Meritsi reisijate hulk on küll veidi vähenenud, ent 
Pärnu Jahisadamas randub igal aastal üle 200 jahi, millest 80% on 
välismaa päritolu alused ning prognoos jahiga saabuvate turistide 
kasvuks on positiivne. 

Meede a) Arendada lennujaam sobilikuks suurema hulga tšarterreiside 
vastuvõtuks. 

b) Arendada sadamad kruiisilaevade vastuvõtuks sobivaks. 
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Lisa 1. Planeeringutega kehtestatud kergliiklusteed ja nende olemasolu 2010. aasta juuli 
seisuga. 

  



Lisa 2. Ühistranspordi reiside kandiületused oluliste 
kellaaegade lõikes 

 
Joonis 72. Maakonna- ja linnaliinide kandiületuste arv suvel argipäeva hommikuti väljumisega 7:00-
8:59. 

 
Joonis 73. Maakonna- ja linnaliinide kandiületuste arv suvel argipäeviti väljumisega 13:00-14:59. 



 
Joonis 74. Maakonna- ja linnaliinide kandiületuste arv suvel argipäeva õhtuti väljumisega 17:00-18:59. 

 
Joonis 75. Maakonna- ja linnaliinide kandiületuste arv suvel argipäeva hilisõhtuti väljumisega 22:00-
23:59. 
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Joonis 76. Kaugliinide kandiületuste arv suvel argipäeva hommikuti väljumisega 7:00-8:59. 

 
Joonis 77. Kaugliinide kandiületuste arv suvel argipäeviti väljumisega 13:00-14:59. 
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Joonis 78. Kaugliinide kandiületuste arv suvel argipäeva õhtuti väljumisega 17:00-18:59. 

 
Joonis 79. Kaugliinide kandiületuste arv suvel argipäeva hilisõhtuti väljumisega 22:00-23:59. 


