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Töö tulemuste lühikokkuvõte 

Pärnu linn koos ümbritsevate omavalitsustega moodustab ühe olulisema linnaregiooni 
Eestis. Rahvastikuregistri andmetel elab uurimisalal 2009. aasta seisuga kokku 62 994 
inimest, kellest 69% elab keskuslinnas Pärnus. Ülejäänud asustusüksustes on rahvaarv 
märkimisväärselt väiksem − järgnevad Sindi linn (4226) ning  Paikuse (2648), Audru 
(1547) ja Sauga alevik (1243). Passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel elas nii 
Pärnus kui ka tervel uurimisalal mõnevõrra vähem inimesi kui rahvastikuregistri järgi, 
vastavalt 4% ja 3% vähem. Kahe andmestiku vahelised erinevused tekivad, kuna 
inimeste juriidilised ja tegelikud elukohad ei lange alati kokku, nt jäetakse elukoha 
vahetamisel muudatus registris tegemata (üliõpilased, ajutise töö tõttu teatud 
perioodiks teise omavalitsusse elama asunud isikud vms). 
Viimase viie aasta jooksul (2006–2010) on rahvaarv enim kasvanud Tammiste kandis, 
kus elanike arv on suurenenud 355 inimese võrra ehk 54%, kusjuures viimase kümne 
aastaga on kasv olnud koguni 120%. Viimase viie aasta jooksul on rahvaarv mõnevõrra 
suurenenud ka Sauga (13%), Paikuse (10%), Uulu (9%) ja Audru (8%) kandis, kus 
suurema rahvaarvu tõusuga (üle 20%) külad on Eametsa, Laadi, Papsaare, Silla ja 
Valgeranna. Uurimisala äärealadel on elanike arv vähenenud. Pärnu linna ja seda 
ümbritsevate uuritavate kantide kogu elanikkonnast 22% on kuni 20-aastased, 28% on 
vanuses 21–40, 31% jääb vanusesse 41–64 ning 19% elanikest on vanemad kui 65 
aastased.  
Pärnu linnas ja seda ümbritsevates omavalitustes on kokku 11 793 eluhoonet, millest 
22% (2587) on uued ehk ehitatud aastatel 2000–2010. Uute eluhoonete osatähtsus 
kõikidest eluhoonetest on suurim Tammiste kandis (72%), kuhu on ehitatud 350 uut 
eluhoonet. Ligikaudu pooled kõigist kandi eluhoonetest on uued ehk rajatud viimase 
kümne aasta jooksul Uulu (52%) ja Paikuse (48%) kandis. Uulu kandis on uusi 
eluhooneid enim rajatud Reiu (149) ja Laadi (85) külla ning Paikuse kandis eelkõige 
Silla külla (169). Märkimisväärselt on uusi eluhooneid rajatud veel ka Papsaarde (238) 
Audru kandis. Kuigi uute eluhoonete osakaal on Pärnu linnas vaid 9%, on just sinna 
ehitatud viimase kümne aasta jooksul enim uusi eluhooneid (560), millest suur osa on 
paljukorterilised eluhooned. Pärnu eluhoonetest 70% ongi paljukorterilised elamud. 
Lisaks Pärnu linnale asub korterelamutes paiknevaid eluruume olulisel määral ka 
kandikeskustes.  
Seisuga 30.08.2010 on kehtestatud detailplaneeringute alusel uurimisalale planeeritud 
potentsiaalseid eluasemeid kokku ligi 9000, mille korral kogu eluasemefondi suhteline 
kasv oleks 36%. Ligi 5800 uut eluruumi on planeeritud korrusmajade näol, millest 
koguni 4800 on planeeritud Pärnu linna. Arvukuselt enim uusi potentsiaalseid 
eluasemeid ongi planeeritud Pärnu linna (ca 5000), mis tähendab maakonnakeskuses 
eluasemete suhtelist kasvu 27%. Protsentuaalselt on aga eluasemefondi suurendamist 
planeeritud enim Audru (127%) ja Urge (115%) kandis. Planeeritud eluhoonete 
realiseerudes kasvaks olemasolev elamufond vähemalt 70% võrra veel Uulu (78%), 
Tammiste (75%), Paikuse (74%), Sauga (72%) ja Seljametsa (71%) kandis. Eelnevalt 
välja toodud kantides on uued eluruumid planeeritud valdavalt ühepereelamutena. 
Külad, kus planeeritud eluruumide realiseerumisel olemasolev eluruumide arv 
kolmekordistuks, on Eametsa, Kiisa, Lemmetsa, Nurme, Papsaare, Räägu ja Silla. 
Eluruumide arv kahekordistuks Kabriste, Kilksama, Laadi, Lepaküla, Pulli, Reiu, 
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Seljametsa, Tahkuranna, Tammiste ja Valgeranna külas. Kehtestatud 
detailplaneeringutega planeeritud kompaktselt asustatud elamualad on keskmiselt 11 
ha suured ja ühele kompaktselt asustatud elamualale on planeeritud keskmiselt 24 uut 
eluhoonet ning 59 uut eluruumi  

Senise valglinnastumise tulemusena on väljaspoole Pärnu linna ehitatud uutest 
eluhoonetest (üle 2000) rajatud 29% uutele kompaktsetele elamualadele (uute 
eluhoonete osakaal on 75% või rohkem) ja 22% hajaasustatud piirkondadesse. 
Ülejäänud uued eluhooned paiknevad varasema hoonestusega aladel. Viimase kümne 
aasta jooksul uurimisala elamualadele rajatud eluhoonetest ligi pooled (49%) asuvad 
väljaspool kandi- ja omavalitsuste keskuseid ning sellistesse asustusüksustesse on 
planeeritud koguni 72% uutest kavandatavatest eluhoonetest. Seega võib öelda, et 
eluhoonete paiknemine uurimisalal on muutunud hajusamaks, kuna ehitatakse kandi- ja 
omavalitsuste keskustest eemale ning see kinnitab viimase kümne aasta jooksul 
toimunud valglinnastumise protsessi. Arvestades planeeritavate uute eluhoonete 
paiknemist uurimisalal, jätkub valglinnastumine kavandatud plaanide realiseerumisel.  
Uurimisala kui ühe Eesti olulisima turismipiirkonna üks tähtis aspekt on 
suvilapiirkonnad ja elanike arvu sesoonne muutus suvekuudel. Samas omavad 
suvilapiirkonnad ka uurimisala valglinnastumise potentsiaali, kuna suvilaid 
muudetakse alalisteks eluhooneteks. 2010. aasta seisuga on uurimisalal paiknevates 
suvilapiirkondades kokku 2058 eluhoonet, millest 1345 ehk 65% on suvilad ja 
ülejäänud alalised eluhooned. Nõukogudeaegsetes suvilakooperatiivides asuvate 
alaliste eluhoonete puhul on üldjuhul tegemist ümberehitatud suvilate või uute 
eluhoonetega, kus on võimalik elada aastaringselt. Kõige rohkem on suvilaid 
Tammiste külas (433), Sindi linnas (178), Audru alevikus (168) ning Eametsa (135) ja 
Kilksama (133) külas. Neid võib käsitleda kui potentsiaalseid alalisi eluhooneid. 
Mobiilpositsioneerimise andmetel on 2009. aasta näitel uurimisala alaliste elanike arv 
suvekuudel (juuni, juuli, august) 1% suurem aasta keskmisest. Samas suureneb 
suvekuudel oluliselt Lindi (+25%), Võiste (+21%) ja Tammiste (+15%) kandi elanike 
arv ning väheneb alaliste elanike arv Pärnus ca 1%, mis tähendab, et suvel on Pärnu 
linnast mujale kolijaid rohkem kui Pärnusse alalisteks elanikeks kolijaid.  

Uurimisala ruumilise asendi ja looduslike tegurite tõttu on olemas piirkonnas 
üleujutusoht, mis hõlmab kuni kolm meetrit üle merepinna asuvaid alasid ja mida 
peaks arvestama elamualade rajamisel. Uurimisalal jäävad kolmemeetrise meretaseme 
tõusu korral üleujutusohuga alale kokku 1836 eluhoonet. Arvukuselt jääb enim 
eluhooneid ohutsooni Pärnu linnas (1156). Märkimisväärselt palju üleujutusohuga 
aladel paiknevaid eluhooneid asub veel Papsaare ja Tahkuranna külas ning Võiste 
alevikus. Uute eluhoonete osakaal kolme üleujutustaseme lõikes näitab üldjoontes, et 
uute eluhoonete osakaal on suurem nendel aladel, kus üleujutuse esinemise tõenäosus 
on kõrgem. Uurimisalal kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud elamualasid 
väljaspool Pärnu linna on ca 500 ha, millest 37% paikneb üleujutusohuga alal. 
Asustusüksustest on kõige suurem üleujutuse oht Papsaare ja Tahkuranna külla ning 
Audru alevikku planeeritud elamualadel.  

Lisaks üleujutusohuga alade arvestamisele on ehitustegevusele seatud nii ehituskeelu 
kui ka tinglikke piiranguid. Jättes vaatluse alt välja Pärnu linna, asub kehtestatud 
detailplaneeringute alusel uurimisalale planeeritud kõigist elamualadest 35% 
ehituskeelu- ehk range piiranguga alal. Arvestades ehituskeelualadele lisaks tinglikke 
piiranguid, siis 78% planeeritavatest elamualadest asuvad aladel, kus tuleb arvestada 
ehitustegevusele seatud piirangutega. 
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Infrastruktuurid ja kommunikatsioonid on uurimisalal üldjuhul piisavad. Näiteks on 
uuritaval alal teedevõrk piisavalt tihe ja eluhoonetele kättesaadav. 2010. aasta seisuga 
on uurimisalale planeeritud kokku 106 km uusi teid, mis tähendab kogu teedevõrgu 
potentsiaalset suurenemist 8%. Keskmiselt asuvad uurimisala kõik eluhooned 
riigimaanteedele lähemal kui üks kilomeeter – 94% eluhoonetest. Riigimaanteedele 
lähemal kui 250 meetrit paikneb uurimisalal 50% kõigist eluhoonetest. Peaaegu kõik 
(96%) uurimisalale planeeritud elamualad asuvad riigimaanteedele lähemal kui üks 
kilomeeter, kuid lähemale kui 250 meetrit on planeeritud keskmiselt 35% uurimisala 
elamualadest. Kergliiklusteid on uurimisalal kokku 50,5 km, millest enamik (31,7 km) 
asub Pärnus. 1000 elaniku kohta on kõige rohkem kergliiklusteid rajatud Paikuse kanti 
(2,3 km). Üle ühe kilomeetri kergliiklusteid 1000 elaniku kohta on rajatud veel Sauga, 
Audru ja Sindi kanti. Samas tuleb arvestada, et kergliiklusteede olukorda ei näita ainult 
kergliiklusteede pikkus elanike arvu kohta, kuna väga oluline aspekt kergliiklusteede 
puhul on võrgustik, mille kaudu on võimalik liikuda asustusüksuste, eriti keskuste 
vahel. Hetkel keskuseid ühendav võrgustik puudub.   
Tähtsa regioonikeskusena on uurimisalal oluline roll ettevõtluse arendamisel ja 
töökohtade loomisel. Töökohtade tegelikku arvu uurimisalal on välja tuua keeruline. 
2009. aasta seisuga oli Äriregistri andmetel uurimisala ettevõtetel kokku 12 453 
töökohta, Maksu- ja Tolliameti andmetel käis uurimisalal tööl 18 771 inimest ja 
passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel tuvastati uurimisalal 34 766 tööajakohta. 
Tegelik töökohtade arv jääb kolme andmeallika vahele, kuna registrid ei kajasta 
füüsilisest isikust ettevõtjaid, mitteametlikke töösuhteid ega lühiajalisi töökohtade 
paiknemisi (nt ehitajad) ning võimalikud vead tulenevad ettevõtluse paiknemise ja 
ettevõtete juriidiliste aadresside erinevusest. Teiselt poolt võivad 
mobiilpositsioneerimise andmetel saadud tööajaankrud kajastada lisaks töökohtadele 
mittetöötavate (pensionärid, kodused, töötud) aktiivsete inimeste tööpäeva kõige 
olulisemaid kohti ehk neid kus päeval kõige rohkem aega veedetakse. Samas kõigi 
kolme andmestiku põhjal jagunevad töökohad kantide vahel võrdselt, kinnitades, et 
töökohtade protsentuaalne jagunemine on paigas. Valdav enamus töökohtadest (ca 79-
82%) asub regioonikeskuses Pärnus, oluliselt vähem asub töökohti veel Audru (ca 5-
6%), Sauga (3-4%) ja Paikuse (3%) kandis. Uurimisalal paiknevatest töökohtadest on 
Äriregistri andmetel ligi kolmandik seotud töötleva tööstusega tegelevate ettevõtetega, 
viiendik töökohtadest on seotud jae- ja hulgikaubandusega ning kümnendik ehitusega 
seotud ettevõtlusega. Lisaks on Pärnu töökohtadest 10% seotud majutuse ja 
toitlustusega ning väljaspool Pärnut olevatest töökohtadest on 14% seotud veonduse ja 
laondusega.    
Ettevõtete paiknemine uurimisalal on võrreldav töökohtade paiknemisega, kuid ei ole 
nii kontsentreeritud Pärnusse. Äriregistri andmetel on uurimisalal kokku 1353 
tegutsevat ettevõtet, millest 73% asub Pärnu linnas, oluliselt vähem Audru (6%) ja 
Paikuse (6%) kandis. Uurimisalal asub kokku ligi 380 ha ärialasid. Planeeritud 
potentsiaalsed ärialad moodustavad 116% olemasolevatest ärialadest. Enim ärialasid 
asub Pärnus (189 ha), kuid nii pindalalist kui ka protsentuaalset kasvu arvestades on 
enim uusi ärialasid planeeritud Audru (kasv 205 ha ja 246%), Paikuse (134 ha ja 
258%) ja Sauga (55 ha ja 570%) kanti. Tootmisalasid (va turbamaardlad) asub 
uurimisalal kokku ligi 670 ha ja potentsiaalseid tootmisalasid on planeeritud juurde 
76%, arvestades olemasolevaid. Ka tootmisalasid paikneb enim Pärnus (245 ha), kuid 
olemasolevaid tootmisalasid on plaan vähemalt kahekordistada Seljametsa (kasv 146 
ha ja 150%), Sauga (142 ha ja 129%), Paikuse (52 ha ja 95%) ja Audru (42 ha ja 
125%) kandis.  
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Suuresti tulenevalt ettevõtluse ja töökohtade koondumisest Pärnu linna, paiknevad 
suures osas mitmesugused uurimisalal pakutavatest teenustest just Pärnus. Optimaalselt 
töötava piirkonna eelduseks on aga polütsentraalse linnaregiooni arendamine, kus 
vähemalt esmatasandi teenused on väljaspool maakonnakeskust elavatele inimestele 
kergesti kättesaadavad. Polütsentraalse linnaregiooni arendamisel on otstarbekas 
tugineda juba olemasolevate polüfunktsionaalsete ehk laia hulka teenuseid pakkuvate 
keskuste arendamisele. Silmas tuleb pidada nii omavalituste keskuseid kui ka 
kandikeskuseid. Pärnu ümbruses on kõige polüfunktsionaalsemad kandikeskused 
Audru ja Paikuse alevik, Sindi linn ja Uulu küla. Kõige kehvema teenindusega 
kandikeskused on Ahaste, Seljametsa küla, Kihlepa, Tammiste ja Urge küla. Kahte 
viimast kandikeskust iseloomustab asjaolu, et tavapäraselt tarbivad sealsed elanikud 
teenuseid linnas ning lisaks jääb nende ruumiline asend mitmekesiste keskuste, Pärnu 
ja Sindi linna ning Paikuse aleviku vahetusse lähedusse.  
Kui vaadata viimasel kümnel aastal rajatud eluhooneid, siis nii uued elamualad kui ka 
segaelamualad paiknevad peamiselt asustusüksustes, kus teenuste pakkumine on kesine 
või puuduvad teenused seal üldse. Vaid igale viiendale nimetatud elamualatüübile 
ehitatud uus eluhoone paikneb mitmekesise teenindusega asustusüksuses. Uued 
eluhooned, mis on rajatud vanadele elamualadele, paiknevad palju mitmekesisema 
teenindusega asustusüksustes, kus on välja kujunenud teenuste pakkumise ruumiline 
struktuur. Planeeritavate eluhoonete puhul tuleb selgelt välja, et uued eluhooned on 
planeeritud veelgi selgemalt asustusüksustesse, kus teenuseid on kesiselt või puuduvad 
täielikult. Nii näiteks paiknevad ligi pooled planeeritavad eluhooned (45%) 
asustusüksustes, kus ei ole kättesaadav ükski teenuseliik − nt Eametsa, Papsaare ja 
Reiu küla.  

Uurimisala igapäevased liikumisvood, st elu- ja töökoha (kooli) vahel, on koondunud 
suuresti Pärnu-suunaliseks. Väljaspool Pärnu linna elavatest uurimisala elanikest 
töötab 21% samas asustusüksuses, kus nad ka elavad, ning samas omavalitsuses töötab 
vaid kolmandik elanikest. Rohkem kui pooled väljaspool Pärnu linna elavatest 
töötajatest käivad tööl maakonnakeskuses Pärnus. Seega Pärnu ja selle lähiümbruse 
ühtse arengu ja igapäevaste liikumiste kontrolli all hoidmiseks on vajalik töökohtade 
loomist ja paigutamist ruumis planeerida ühiselt. Üks liikumisvoogude 
keskkonnasõbralikuks lahenduseks on ühistranspordi kättesaadavus ja mugavus. Uute 
eluhoonete rajamisel ei ole ühistranspordi kättesaadavusega kõige paremini arvestatud. 
Ühistranspordi kättesaadavust hinnates paiknevad vanad eluhooned üldiselt 
bussipeatustele lähemal – buss peatub kuni ühe kilomeetri kaugusel 86-88%-st 
vanadest eluhoonetest, kuid 72-75%-st uutest eluhoonetest. Teede- ja sideministri 
määruse kohaselt peab bussipeatus (ühistranspordi teenus) olema kättesaadav ehk 
paiknema teatud kaugusel vähemalt 90%-le kandi elanikest sõltuvalt elanike arvust 
kandis, kuid määruse nõue ei ole täidetud Audru, Sauga, Paikuse, Tammiste, Urge ja 
Uulu kandis. 

Antud uuringu hetkeolukorra kaardistamisest ja sisulise analüüsi tulemustest lähtuvalt 
on uuringu lõpus toodud välja soovitused ja ettepanekud, mida teemaplaneeringu 
koostamisel tuleks arvestada. Toodi välja viis peamist aspekti: i) Pärnu linnaregiooni 
käsitlemine ühtse tervikuna, ii) planeeritud elamualade arendamise koordineerimine, 
iii) teenuste läbimõeldud paigutamine, iv) sesoonsete elukohavahetustega arvestamine 
planeeringu koostamisel ja v) ühtse transpordisüsteemi välja arendamine. 
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Sissejuhatus 

Käesolev aruanne “Pärnu valglinnastumise uuring” 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. Töö 
üldisemaks eesmärgiks on kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja 
täiendamine piiriüleste võrgustike ja nende eeldatavate mõjude osas valglinnastumise 
vältimiseks ja loodushoidliku keskkonna loomiseks. Selle saavutamiseks on antud 
valglinnastumise uuringu täpsemateks eesmärkideks: 
i) kaardistada rahvastiku, infrastruktuuri, teenuste, töökohtade ja tööstusalade 

ning transpordivoogude ja -ühenduste hetkeolukord; 
ii) analüüsida uusasumialade seost varasema asustuse ja keskustega ning võrrelda 

uusasumialade ja vanema asustuse infrastruktuuri, teenuste, töökohtade ja 
transpordi kättesaadavust; 

iii) välja tuua soovitused ja ettepanekud olemasoleva infrastruktuuri paremaks 
sidustamiseks, omavalitsustevaheliseks koostööks piiriüleste objektide 
planeerimisel ning liikluse ja liikumise korraldamisel.  

Uuringu teostas Positium LBS töögrupp (O. Järv, L. Murov, K. Müürisepp, S. Silm, R. 
Ahas), protsessile 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 ning 
arendatakse koos sotsiaalset infrastruktuuri, 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). Uurimisala võib jagada 14 kandiks (joonis 2) ja omakorda veel 53 
asustusüksuseks (joonis 3).    

 

 
Joonis 1. Uurimisala kuus kohalikku omavalitsust. 

 
Käesolevas uuringus on territoriaalse aspekti hindamiseks kasutatud kahte ruumilist 
tasandit: asustusüksus ja kant. Kohalikku omavalitsuse tasandit ei ole analüüsitud, 
kuna antud uuringu jaoks on sellised territoriaalsed üksused liiga suured ja nii 
ulatuslikus ruumiüksuses esinevad olulised erinevused. 

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.  
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Märgitud metoodika kohaselt on eristatud seitse kanditüüpi:  
1) linnade lähiümbrus (LÜ),  
2) linnalähedased keskuskandid (LKK),  
3) muud linnalähedased kandid (LK),  
4) maalised keskuskandid (MKK),  
5) muud maalised kandid (MK), 
6) ääremaa kandid (ÄK).  

Käesoleva uuringu alal on esindatud kolm esimest kanditüüpi:  

i) linnade lähiümbrus (LÜ) – Tammiste ja Urge kant, 
ii) linnalähedased keskuskandid (LKK) – Audru, Paikuse, Sindi ja Uulu kant, 
iii) muud linnalähedased kandid (LK) – Jõõpre, Kihlepa-Soomra, Lindi, Sauga, 

Seljametsa ja Võiste kant. 

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

 

 
Joonis 2. Uurimisala jagunemine 14 kandi lõikes. 
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Joonis 3. Uurimisala jagunemine 53 asustusüksuse lõikes. 
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2. Andmed ja metoodika 

2.1. Rahvastik 

2.1.1. Elanike paiknemine 

Elanike paiknemist on hinnatud lähtudes neljast aspektist: i) eluhooned, ii) kompaktsed 
elamualad, iii) elanikud ja iv) potentsiaalsed elamualad. Järgnevalt on nendest 
valdkondadest lähtuvalt kirjeldatud kasutatud andmeallikaid ja meetodeid. 

1) Eluhoonete paiknemine 
Kuna käsitletava uurimisala kohta puudub eluhoonete andmebaas, siis on see loodud 
käesoleva uuringu käigus ning selleks on kasutatud erinevaid andmeallikaid. 
Eluhoonete andmebaasi loomisel oli oluliseks aspektiks hoone ehitusaasta, et saaks 
eristada vanad, st enne 2000. aastat rajatud elamud, ning uued, peale 2000. aastat 
rajatud elamud. Eluhoonete andmebaasi aluseks on 2000. aasta rahva ja eluruumide 
loenduse hoonete tsentroidid, mis on saadud Statistikaametist. Iga eluhoone tsentroidi 
kohta on teada hoone liik ning ehitusaasta. Nimetatud andmete põhjal on saadud enne 
2000. aastat ehitatud ehk vanad eluhooned.  
Uute eluhoonete leidmiseks on kasutatud Maa-ameti põhikaardil olevate elu- ja 
ühiskondlike hoonete andmeid ning Ehitisregistri andmeid. Ehitisregistrist on välja 
võetud hooned, mille esmase kasutamise või kavatsetava kasutamise aasta on 2000 või 
hiljem ning mille nimetuses esineb märksõna „elamu“. Andmed on vastavalt 
aadressidele geokodeeritud, vigaste aadressidega eluhooned on jäetud välja. 
Ehitisregistri väljavõte on seisuga 30.07.2010. Eluhoonete eristamiseks muudest 
hoonetest on kasutatud Maa-ametist omavalitsuste poolt välja võetud katastriüksuste 
andmeid koos sihtotstarbega. Katastriüksuste sihtotstarbe järgi on uute eluhoonete 
hulgast välja jäetud hooned, mille katastriüksuse sihtotstarve ei ole elamumaa. 
Nimetatud andmebaaside põhjal leitud uusi eluhooneid on võrreldud 2000. aasta rahva 
ja eluruumide loenduse hoonete tsentroidide paiknemisega katastriüksusel. Uute 
hoonete hulgast on välja jäetud hooned, mis jäävad katastriüksusele koos 2000. aasta 
rahva ja eluruumide loenduse hoone tsentroidiga, sellisel juhul on eluhoone loetud 
rahva ja eluruumide loendusega samaks eluhooneks ning käsitletud vana eluhoonena. 

2) Kompaktne elamuala 
Eelnevalt kirjeldatud vanade ja uute eluhoonete põhjal on leitud kompaktselt 
hoonestatud elamupiirkonnad. Kompaktselt hoonestatud elamupiirkondade aluseks on 
eelnevalt kirjeldatud eluhoonetega (vanad ja uued) katastriüksused, millest on 
selekteeritud välja katastriüksused, mis paiknevad uurimisala omavalitsuste 
üldplaneeringute tiheasustusaladel või kompaktse hoonestusega aladel (edaspidi ÜP 
alad). Üldplaneeringute andmete puhul on lähtutud kaardikihtidest, mis omavalitsused 
on käesoleva töö teostamiseks uuringute teostajatele edastanud. ÜP aladest on välja 
jäetud alad, kus ei paikne ühegi eluhoonega katastriüksust.  

Väljaspoolt ÜP alasid on elamualade leidmisel võetud arvesse vähemalt ühe 
eluhoonega katastriüksused, mille suurus ühe eluhoone kohta on väiksem või võrdne 
kui 5000 m2, nende katastriüksuste krundipiiridevaheline kaugus on väiksem või 
võrdne kui 100 m ning katastriüksuste grupis on viis või rohkem eluhoonetega 
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katastriüksust. Kui väljaspool ÜP alasid paiknev nimetatud kriteeriumitele vastav 
katastriüksuste grupp piirneb ÜP alaga, siis on liidetud see ÜP ala osaks. Eluhooneid, 
mis jäävad kompaktselt asustatud elamualadest välja, käsitletakse uuringus kui 
hajaasustust ja vastavaid alasid kui hajaasustatud elamupiirkondasid. 

Elamualade leidmisel kasutatud kriteeriumid põhinevad uurijate varasemal kogemusel 
ning eksperthinnangul. 

3) Kompaktse elamuala tüübid 
Tihedalt asustatud ehk kompaktsed elamualad on vastavalt seal paiknevate vanade ja 
uute eluhoonete osatähtsusele jaotatud vanadeks elamualadeks, segaelamualadeks ja 
uuteks elamualadeks. Uued elamualad on alad, kus uute eluhoonete osatähtsus on 75% 
või rohkem. Vanad elamualad on alad, kus vanade eluhoonete osatähtsus on 75% või 
rohkem. Segaelamualadel on uute eluhoonete osatähtsus  25–75%. 

4) Eluhoonete tüübid 
Eluhoonete tüüpide hindamisel on kasutatud 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse 
ruutandmebaasi 1x1 km ruudustiku andmeid. 1x1 km ruudustiku andmed on üldistatud 
asustusüksuste täpsusele. Eluhoone tüübina on hinnatud ühe- ja paljukorterilistes 
elamutes paiknevaid eluruume. 

5) Elanike paiknemine 
Elanike paiknemise hindamiseks on kasutatud 2000. aasta rahva ja eluruumide 
loenduse, rahvastikuregistri ning mobiilpositsioneerimise andmeid. Rahvastikuregistri 
andmed kajastavad elanike arvu asustusüksustes aastatel 2006–2010. 

Tuleb arvestada, et Eestis kehtib olukord, kus oma tegeliku elukoha registreerimine ei 
ole kohustuslik ja seega ei kajasta rahvastikuregister väga täpselt elanike paiknemist. 
Tihti oleneb elukoha registreerimine inimestele antavatest hüvedest (nt sõidutoetused 
jm). Võimaliku vea välistamiseks on kasutatud mobiilpositsioneerimise andmeid, mille 
abil saab välja tuua elanikkonna tegeliku paiknemise ja selle sesoonse muutumise.  
Mobiilpositsioneerimise andmed kajastavad passiivse positsioneerimise andmebaasi 
põhjal leitud elukoha ankurpunktide hulka kantides, võttes aluseks 2009. aasta kõigi 
kuude keskmise. Mobiilpositsioneerimise andmetest ning elukoha ankurpunktide 
leidmisest on täpsemalt kirjutatud alapeatükis  2.8.3.  

6) Potentsiaalsed elamualad 
Potentsiaalsete elamualade aluseks on kehtestatud detailplaneeringud, mis on saadud 
uurimisala kohalikest omavalitsustest ning kajastavad 30.08.2010 seisu. 
Potentsiaalsetest elamualadest on maha arvestatud juba valminud eluhooned, mis on 
leitud Maa-ameti põhikaardi ja/või Ehitisregistri  väljavõtete alusel. Maha arvestatud 
valminud eluhooned on arvestatud uute eluhoonete hulka. 

2.1.2. Piirangutega elamualad 

Elamualadeks mittesobivate aladena on käsitletud üheujutusohuga alasid ning 
ehituskeelu ja tingimuslike piirangutega alasid. Üleujutusohuga elamualade 
hindamiseks on kasutatud Pärnu Maavalitsusest saadud kriisikaardi kõrgusjoonte 
kaardikihte, mille on koostanud AS Regio. Ehituskeelualade ja tingimuslike 
piirangutega alade puhul on kasutatud AS Ramboll Eesti poolt koostatud kaardikihte, 
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mille aluseks on rangete piirangute puhul (tabel 1) ja tingimuslike piirangute puhul 
(tabel 2) esitatud piirangud. Nimetatud tabelites on kirjas ka, millistest allikatest on 
vastavad piirangute andmed saadud ning milliste omavalitsuste puhul on neid 
arvestatud. 
 
Tabel 1. Ehituskeelu (ranged piirangud) alade puhul arvestatud piirangud, nende allikas ning 
omavalitsused, mille puhul neid on arvestatud. 

Sisu kirjeldus Allikas Omavalitsus 
Hoiualad EELIS kõik 
Kaitsealad EELIS kõik 
Natura 2000 linnualad EELIS kõik 
Natura 2000 loodusalad EELIS kõik 
I kategooria kaitsealused loomad EELIS kõik 
Projekteeritavad keskkonnapiirangud EELIS kõik 
Püsielupaigad EELIS kõik 
I kategooria kaitsealused seened/samblikud EELIS kõik 
I kategooria kaitsealused taimed EELIS kõik 
Vääriselupaigad (VEP) EELIS kõik 
Natura varinimekiri e potentsiaalsed Natura 2000 alad EELIS kõik 
Kaitsealused üksikobjektid EELIS kõik 
Väärtuslikeks hinnatud märgalad EELIS kõik 
Järvede ehituskeeluvöönd ÜP Audru, Tahkuranna 
Vooluveekogude ehituskeeluvöönd ÜP Audru, Pärnu, Tahkuranna 
Mereäärne ehituskeeluvöönd ÜP Audru, Pärnu, Tahkuranna 
Maalihkeohtlikud jõelõigud ÜP Pärnu, Sauga 
Maalihkeohtlike nõlvade asukohad ÜP Paikuse 

1-20kV pingega elektriliinide kaitsevöönd ÜP, Eesti Energia, 
Ramboll kõik 

35-110kV pingega elektriliinide kaitsevöönd ÜP Audru, Sauga, Paikuse, Pärnu, 
Sindi, Tahkuranna 

Persp. 330kV pingega elektriliinide kaitsevöönd ÜP Audru. Paikuse, Sauga, 
Riigimaanteede kaitsevöönd ÜP, Ramboll kõik 
Kohalike teede kaitsevööndid Ramboll Paikuse, Sauga, Tahkuranna 
Erateede kaitsevöönd ÜP Audru 

Via Baltica trassi kaitsevöönd ÜP, Ramboll Paikuse, Pärnu, Sauga, Sindi, 
Tahkuranna 

Perspektiivsed teede asukohad ÜP Paikuse, Tahkuranna, Sindi, 
Audru, Sauga 

Raudtee kaitsevöönd ÜP, Ramboll Paikuse, Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna 

Maardlate asukohad ÜP Audru, Paikuse, Sauga, 
Tahkuranna 

Kalmistute kaitsevööndid ÜP, Ramboll kõik 
Perspektiivsed kalmistute alad ÜP Paikuse, Tahkuranna 
Maaparandusobjektide eesvoolude kaitsevöönd ÜP, Ramboll kõik 

Puurkaevude sanitaarkaitsevöönd ja pumplate kuja ÜP, Pärnu linn, 
Ramboll kõik 

Reoveepuhasti kuja ÜP, Ramboll kõik 
Prügilate kujad ÜP Paikuse, Pärnu, Sindi 
Muinsuskaitse all olevate objektide piiranguvööndid ÜP kõik 
Riigihooldus valgalaga alla 25 km kaitsevöönd ÜP, Ramboll kõik 
Riigihooldus valgalaga üle 25 km kaitsevöönd ÜP, Ramboll kõik 
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Tabel 2. Tinglike piirangute alade puhul arvestatud piirangud, nende allikas ning omavalitsused, mille 
puhul neid on arvestatud. 

Sisu kirjeldus Allikas Omavalitsus 

II kategooria kaitsealused loomad EELIS kõik 

II kategooria kaitsealused seened/samblikud EELIS kõik 

II kategooria kaitsealused taimed EELIS kõik 

III kategooria kaitsealused loomad EELIS kõik 

III kategooria kaitsealused seened/samblikud EELIS kõik 

III kategooria kaitsealused taimed EELIS kõik 

Järvede piiranguvöönd ÜP Audru, Paikuse, Sauga, Tahkuranna 

Vooluveekogude piiranguvöönd ÜP, Ramboll kõik 

Mere piiranguvöönd ÜP, Ramboll Audru, Pärnu, Tahkuranna 

Rohevõrgustiku koridor koos puhveralaga ÜP Audru, Paikuse, Sauga, Tahkuranna 

Rohevõrgustiku tuumalad ÜP Audru, Paikuse, Sauga, Tahkuranna 

Teede sanitaarkaitsevöönd ÜP, Ramboll Audru, Paikuse, Pärnu, Sauga, Tahkuranna 

Pärnu lennujaam ÜP Sauga, Pärnu, Audru 

 

2.1.3. Elanike vanuseline struktuur 

Elanike vanuselist struktuuri on hinnatud 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse 
alusel ja rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2010. 2000. aasta rahva ja 
eluruumide loenduse andmetena on kasutatud 1x1 km ruudustikuga ruutandmebaasi 
andmeid, mis on üldistatud asustusüksuste tasandile. Rahvastikuregistri andmete põhjal 
seisuga 01.01.2010 on analüüsitud inimeste jaotust vastavalt vanusele, mis on leitud 
sünniaasta põhjal, arvestades seejuures elukoha asustusüksust. 

2.1.4. Elanike paiknemise sesoonsus 

Elanike paiknemise sesoonsust on hinnatud esiteks suvilapiirkondade paiknemise 
põhjal ning teiseks mobiilpositsioneerimise andmete põhjal. Suvilapiirkondadena on 
käsitletud AS Regiost 26.07.2010 seisuga saadud suvilaalade asukohti. 
Mobiilpositsioneerimise andmetel (vt ptk 2.8) on hinnatud 2009. aasta keskmise ja 
suvekuude (juuni–august) elukoha ankurpunktide hulga muutust kantide täpsusel. 

2.2. Infrastruktuur 

2.2.1. Teed 

Maanteedevõrk on kaardistatud üldplaneeringute ja Eesti Põhikaardi andmetel. Audru, 
Sauga, Paikuse ja Tahkuranna valla maanteede kaardistamisel on aluseks võetud 
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üldplaneeringud, kuna need on uuema seisuga kui põhikaardistus. Pärnu ja Sindi linna 
puhul on lähtutud põhikaardi teedevõrgustikust, kus põhikaardistus on viidud läbi 
nende omavalitsuste üldplaneeringu koostamisest hiljem (tabel 3). Vajadusel on 
täiendatud põhikaardi ning üldplaneeringute põhjal koostatud teedevõrgustikku 
kohalike omavalitsuste käest saadud andmetega planeeritavate 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.  
 
Tabel 3. 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 
 

Kergliiklusteede andmed on võetud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest, mida 
on täiendatud omavalitsustelt 2010. aasta juuli alguse seisuga saadud infoga. Lisaks on 
uurimisalal viidud 2010. aasta juulis ja augustis läbi välitööd, mille raames kontrolliti 
olemasolevate andmete õigsust ja vajadusel täiendati andmeid.  

Kui kergliiklustee on rajatud mõlemale poole sõiduteed, on analüüsis arvesse võetud 
mõlemal pool teed paiknevate kergliiklusteede pikkus kokku. Kaardil selliseid 
juhtumeid eraldi välja toodud ei ole.  
Välitööde käigus on kergliiklusteed klassifitseeritud kaheks: kergliiklusteed ja 
jalgrattateena märgistatud kergliiklusteed. Viimasesse klassi kuuluvad kergliiklusteed, 
mis on vastavate jalgrattatee märkidega tähistatud ja mis on kaetud kõvakattega. 

2.2.2. Kommunikatsioonid 

Kommunikatsioonidena käsitletakse elektrit, veevärki, kanalisatsiooni, gaasi, keskkütet 
ning tänavavalgustust. Elektri, veevärgi, kanalisatsiooni, gaasi ja keskkütte puhul on 
hinnatud nende olemasolu eluruumides 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse 1x1 
km ruutude andmetel, mis on üldistatud asustusüksuste tasandile. Antud andmestik on 
küll kümme aastat vana, kuid hetkel parim saadaolev ühtne andmeallikas.  

Elektri puhul on kasutatud lisaks ka Eesti Energiast 28.07.2010 saadud kesk- ja 
kõrgepingeliinide asukohtade andmeid. Tänavavalgustuse info on saadud 
omavalitsustest jooniste, projektide või ametnike hinnanguna ning käsitletud 
asustusüksuse tasandil vastavalt sellele, kas asustusüksuses on tänavavalgustus olemas 
või mitte. 
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2.2.3. Sideinfrastruktuur 

Sideinfrastruktuurina on käsitletud telefoni (statsionaarne ja mobiilne) teenust, 
kaabelsidevõrke ja traadita sidevõrke. Andmed kaabelsidevõrkude ja traadita 
sidevõrkude kohta on saadud AS Elionist. Teistelt sidevõrguteenuste pakkujatelt 
polnud võimalik andmeid saada ning seetõttu on nende puhul kasutatud avalikult 
internetis olevaid materjale. 

2.3. Teenused 

Teenuste jaotuse ja paiknemise aluseks on 2008. aastal koostatud Pärnumaa 
teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008–2015“ kaardikihid, mida 
on täiendanud ja kaasajastanud omavalitsuste ametnikud. Täiendused on tehtud 
asustusüksuse täpsusel. Lisaks on küsitud omavalitsustest infot külaplatside ja avalike 
interneti punktide kohta, mida nimetatud teemaplaneeringus ei käsitletud. Teenuse 
olemasolu on hinnatud vastavalt sellele, kas vastav teenus on ruumiüksuses esindatud 
või mitte ning teenuse pakkujate arvukus ei omanud seejuures tähtsust. Uuringu 
hetkeolukorra iseloomustamisel on käsitletud 21 erinevat teenuseliiki (tabel 4). 
 
Tabel 4. Uuringu hetkeolukorra kaardistamisel käsitletavad 21 teenuseliiki. 

Kauplus Postkontor Algkool Raamatukogu 
Pank ja automaat Avalik internet Põhikool Külaplats 
Apteek Kohalik omavalitsus Keskkool Spordirajatis 
Perearst Kiirabi Huvikool  
Hooldekodu Päästeüksus Kutse- ja kõrgkool  
Päevakeskus Lasteaed Rahvamaja  
 
Uuringu analüüsi osas on teenuseid hinnatud 18 teenuseliigi lõikes, jättes välja kiirabi, 
päästeteüksuse ning kutse- ja kõrgkooli teenuseliigid, mille ruumilist paiknemist 
planeeritakse riiklikul tasandil (tabel 5). Asustusüksuse ja kandi polüfunktsionaalsuse 
ehk teeninduse mitmekesisuse hindamisel on võrreldud teenuseliikide olemasolu 
samade teenuste alusel.  
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Tabel 5. Analüüsi sisulises osas käsitletava 18 teenuseliigi jagunemine üldisematesse kategooriatesse. 

Kategooria Teenus 

Teenindusasutused 
Kauplus 
Pank ja automaat 

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused 

Apteek 
Perearst 
Hooldekodu 
Päevakeskus 

Sideteenused 
Postkontor 
Avalik internet 

Haldusasutused Kohalik omavalitsus 

Algharidus 
Lasteaed 
Algkool 

Põhi- ja keskharidus 
Põhikool 
Keskkool 
Huvikool 

Vaba aeg 

Rahvamaja 
Raamatukogu 
Külaplats 
Spordirajatis 

 
Haridusasutuste puhul on lisaks kohalike omavalitsuste andmetele kontrollina 
kasutatud ka EHIS-e andmebaasist tehtud väljavõtet uurimisala omavalitsustes 
olemasolevatest haridusasutustest. Uurimisalal asub neli kutseharidust andvat kooli ja 
kaks kõrghariduskooli. 

2.4. Töökohad 

Töökohtade paiknemist 2009. aastal on hinnatud kolme andmestiku põhjal: Äriregister, 
Maksu- ja Tolliamet ning Positium LBS mobiilpositsioneerimise andmebaas. 
Äriregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmed on asustusüksuse täpsusel ning 
mobiilpositsioneerimise andmed kantide täpsusel. 
Äriregistri andmed kajastavad kõiki ettevõtteid, mille juriidiline aadress paikneb 
uurimisalal ja töökohtade arv tuleneb ettevõtete poolt esitatud andmetest registrile. 
Võimalik viga tekib, kui uurimisalal paikneva ettevõte juriidiline aadress ei vasta 
sellele, kus töökohad reaalselt paiknevad. Antud viga tekib uurimisala sees, kui 
ettevõte on registreeritud Pärnu linna, kuid reaalne tegevus toimub (töökohad 
paiknevad) Pärnu naabervaldades. Viga tekib ka uurimisalaväliselt, kui filiaalidega 
ettevõte (poeketid, post, bensiinijaamad jne) on registreeritud kohta, kus asub peakorter 
(nt Tallinnas). Teisisõnu osa uurimisala reaalseid töökohti paikneb registrite järgi 
mujal, kuid antud viga võib esineda ka vastupidiselt. 

Maksu- ja Tolliameti andmed kajastavad kõiki töötajaid, kes 2009. aasta jooksul on 
töötanud uurimisalal paiknevates ettevõtetes, hoolimata sellest, kas seda täiskohaga või 
osaliselt. Maksu- ja Tolliameti töötajate elukohad on saadud rahvastikuregistrist ja 
töökohtade paiknemine Äriregistrist. Teisisõnu ei kajasta Maksu- ja Tolliamet otseselt 
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töökohti vaid töötanud inimeste hulka. Väljaspool uurimisala töötavate inimeste 
andmeid ei ole uuringus käsitletud.  

Lisaks ei ole Äriregistri ega ka Maksu- ja Tolliameti andmetes kajastatud füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, keda on Eestis kokku ca 44 000 (www.evea.ee 2010). Kuna nii 
Äriregistri kui ka Maksu- ja Tolliameti andmetes esineb vigu, on võrreldud kahte 
registrit mobiilpositsioneerimise andmetega. 

Mobiilpositsioneerimise andmed põhinevad ankurpunktide mudeliga leitud tööaja 
ankurpunktide 2009. aasta 12 kuu keskmisel hulgal. Kuna mobiilpositsioneerimise 
andmed kajastavad ka kooliõpilasi, on andmestikust välistatud õpilaste tööaja 
ankurpunktid EHIS-e andmete alusel. Seega kajastavad mobiilpositsioneerimise 
andmed täiskasvanute tööajakohti, sh reaalseid töökohti, aga mingil määral ka kohti, 
mis ei ole tööga seotud  (nt aktiivsed pensionärid, töötud või kodused, kes käivad 
regulaarselt tööpäeviti teatud kohas ja veedavad seal suurema osa päevast). 
Mobiilpositsioneerimise tööaja ankurpunktid näitavad reaalset täiskasvanute 
igapäevast paiknemist, eelkõige töökohti päevasel ajal, sisaldades lühiajalisi ja 
liikuvaid töökohti (nt ehitajad), aga ka mitteametlikke töötajaid (registritevälised).   

Eelnevalt välja toodud kolm andmeallikat ei ole rangelt võrreldavad, kuna andmete 
kogumise metoodikad on erinevad ja kõigil kolmel andmestikul on oma nõrkused.  
Tegelik töökohtade arv jääb kolme andmeallika vahele. Registrid alahindavad 
töökohtade arvu, kuna registrid ei kajasta füüsilisest isikust ettevõtjaid, mitteametlikke 
töösuhteid ega lühiajalisi töökohtade paiknemisi (nt ehitajad) ning lisaks võimalikud 
vead tulenevad ettevõtluse paiknemise ja ettevõtete juriidiliste aadresside erinevusest 
(eelpool mainitud). Teiselt poolt võivad mobiilpositsioneerimise andmetel saadud 
tööaja ankurpunktid kui töökohad olla ülehinnatud, kuna seal kajastuvad lisaks 
töökohtadele ka mittetöötavate (pensionärid, kodused, töötud) aktiivsete inimeste 
tööpäeva kõige olulisemaid, igapäevaselt külastatavaid kohti ehk neid, kus päeval 
kõige rohkem aega veedetakse. 
Töökohtade jagunemist ettevõtete tegevusvaldkondade lõikes on hinnatud Äriregistri 
andmetega. 

2.5. Äri- ja tootmisalad 

Olemasolevate ja planeeritud äri- ja tootmisaladena on käsitletud üldplaneeringutes 
olevaid alasid, mis on omavalitsuste ametnike poolt üle vaadatud ning hinnatud 
vastavalt jaotusele: i) olemasolev ärimaa, ii) olemasolev tootmismaa, iii) planeeritud 
ärimaa ja iv) planeeritud tootmismaa. Vastavalt olemasolevale seisule on alasid 
muudetud, täiendatud ja kustutatud. Kuna kõigilt omavalitsustelt ei olnud võimalik 
saada äri- ja tootmisalasid kaardikihtidena ja maaüksustena, ei koostatud 
olemasolevate ja planeeritavate äri- ja tootmisalade kaarti katastriüksuste lõikes.  

Äri- ja tootmisalade suuruse ja paiknemise hindamisel on välistatud uurimisala 
turbamaardlad, mida on käsitletud eraldi.  
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2.6.  Transpordivood ja ühendused 

2.6.1. Elu- ja töökohade vaheline liikumine 

Elu- ja töökohtade vahelist liikumist on analüüsitud Maksu- ja Tolliameti andmetel 
asustusüksuse tasandil ning passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel kantide 
täpsusel.  
Maksu- ja Tolliameti andmete aluseks on ühelt poolt töötajate elukohad 
rahvastikuregistri andmetel ja töökohtade paiknemine lähtuvalt ettevõtete juriidilistest 
aadressidest Äriregistri andmetel. 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. 

Elu- ja töökoha vahelise liikumise analüüsimisel passiivse mobiilpositsioneerimise 
andmetel on käsitletud 2009. aasta veebruarikuud. Liikumisi on vaadeldud uurimisala 
sees kantide vahel, jättes välja kandisisesed liikumised. Riigi tasandil on liikumisi 
käsitletud kohaliku omavalitsuse tasandil. Täpsem metoodika on lahti kirjutatud 
passiivse mobiilpositsioneerimise alapeatükis 2.8.3. 

2.6.2. Elukoha ja haridusasutuse vaheline liikumine 

Elukoha ja haridusasutuse vahelist liikumist on analüüsitud lasteaialaste, 
üldhariduskoolide õpilaste, huvikoolide ning kutse- ja kõrgkoolide õpilaste lõikes 
EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) ning haridusasutustest saadud täiendavate 
andmete põhjal. 
Lasteaialaste ning üldhariduskoolide õpilaste liikumisi on vaadeldud asustusüksuste 
täpsusel ning Pärnu üle-eestilist mõjuala omavalitsuste tasemel. 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 on teada 
sisseastumisankeetides esitatu põhjal. Kutsekoolide õpilaste kohta on teada ainult 
nende õpilaste elukohad, kes uuritaval alal õpivad. Uuritavalt alalt välja liikuvate 
õpilaste elukohti ei ole kajastatud. Huvikoolide liikumisi on vaadeldud nii 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 ka 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 rahvastikuregistris ära märgitud elukohta. Olukorras, kus tegeliku elukoha 
asustusüksus algandmetes puudub, on määratud elukohaks kohaliku omavalitsuse 
keskus või rahvastikuregistrijärgne elukoha asustusüksus. Elukohtade allikate 
protsentuaalne jaotus on toodud välja tabelis 6. 
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 Tabel 6. 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% 

2.6.3. Ühistransport 

Käesolevas uuringus on liikumise võimalusi ühistranspordiga hinnatud ÜTRIS-e 
(Ühistranspordi infosüsteem) andmebaasi alusel seisuga 07.07.2010. ÜTRIS-e 
andmebaas sisaldab kõigi linna-, maakonna- ning kaugliinide sõiduplaane, 
kehtivusaegasid ja läbitavaid bussipeatuseid koos bussipeatuste ristkoordinaatidega, 
mille omavahelisel ühendamisel saab liinilõigud omavahel ühendada. Täiendavad, 
kohalike omavalitsuste poolt organiseeritud ühistranspordi liinide, sh õpilasliinide 
andmed, on saadud kohalike omavalitsuste ametnikelt. 
Ühistranspordi teenuse kättesaadavust on 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 eluhoonetest ja elamualadest ning äri- ja 
tootmisaladest kantide lõikes ning on hinnatud ühistranspordinõuete täitmist eelpool 
nimetatud kriteeriumite põhjal. 

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). 

2.6.4. Transpordivoogude muutused 

Põhi- ja tugimaanteede liiklusvoogusid on analüüsitud Maanteeameti poolt korraldatud 
liiklusloenduste tulemuste põhjal, kus liiklusintensiivsus on teelõikudel esitatud aasta 
keskmiste ööpäevaste sõidukite hulgana (AKÖL). Sõidukite hulkasid liikluses on 
analüüsitud koos ning eraldi liikumise suundasid ei ole käsitletud. Käesolevas uuringus 
on vaadeldud ajavahemiku 2000–2009 liiklusloenduste andmeid. Kuna kohalikel 
teedel läbi viidud loendustulemused on osade teede puhul taandamata aasta 
keskmisteks ning tihti on kasutatud suviseid või tipptunnipõhiseid numbreid, siis 
liikluskoormust kohalikel teedel välja ei ole toodud. 
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Sesoonset liikumisvoogude muutust on analüüsitud passiivse mobiilpositsioneerimise 
andmetel 2009. aasta veebruari ja juuli ankurpunktidest lähtuvalt. Saadud 
kantidevahelised liikumised on taandatud lühima tee graafile. 

2.7.  Analüüsi sisuline osa 

Käesoleva uuringu analüüsi esimeses osas on vaadeldud uusasumialade seost varasema 
asustuse ja keskustega ning planeeritavate elamualade paiknemist piiranguga aladel. 
Selleks on analüüsitud täpsemalt nelja aspekti. Arvestades valglinnastumise konteksti, 
on Pärnu linn analüüsi osast välistatud. 

i) Kompaktse elamuala tüpoloogia on määratletud lähtuvalt eluhoonete vanusest, 
st uute eluhoonete osakaalust. Kompaktse elamuala tüüpide lõikes on hinnatud 
uute eluhoonete paiknemist nii kantide tasandil kui ka kogul uuritaval alal. 

ii) Lähtuvalt eluhoonete vanusest ja elamuala tüübist on võrreldud eluhoonete 
kaugust nii kandi-, kohaliku omavalitsuse kui ka maakonnakeskusest. Lisaks on 
hinnatud detailplaneeringutega kehtestatud elamualade kaugust nimetatud 
kolmel territoriaalsel tasandil. 

iii) Lähtuvalt eluhoonete vanusest ja elamuala tüübist on võrreldud kompaktsel 
elamualal paiknevate eluhoonete jagunemist territoriaalsete üksuste hierarhias. 
Esiteks on jaotatud asustusüksused maakonna-, kohaliku omavalitsuse või 
kandikeskusteks ning muudeks asustusüksusteks. Teiseks on jaotatud kandid 
kanditüüpide alusel. Lisaks on hinnatud detailplaneeringutega kehtestatud 
elamualade paiknemist kahe territoriaalse jaotuse (asustusüksuste, kantide) 
lõikes.  

iv) Lähtudes eluhoonete paiknemisest, on hinnatud merevee taseme tõusu korral 
üleujutusohuga alasse jäävaid eluhooneid ning hinnatud planeeritavate 
elamualade paiknemist (range või tingimusliku) piiranguga alal.     

Analüüsi teises osas on võrreldud käesoleva uurimisala infrastruktuuri, teenuste, 
töökohtade ja transpordi kättesaadavust kompaktsetel elamualadel elamuala tüübi (uus, 
sega-, vana elamuala) lõikes lähtudes uute (ehitatud aastatel 2000–2010) eluhoonete 
osatähtsusest. Lisaks on hinnatud antud aspektide kättesaadavust ka 
detailplaneeringutega kehtestatud planeeritavatel uutel elamualadel.  

i) Infrastruktuuri puhul on kättesaadavust hinnatud võttes aluseks eluhoonete 
kaugus uuritavast nähtusest (nt teed, elektriliinid) asustusüksuse ja kandi 
tasandil.  

ii) Teenuste kättesaadavust on uute ja planeeritud eluhoonete puhul hinnatud 
vastavalt teenuse olemasolule antud asustusüksuses või kandis. 

iii) Vastavalt teenuste olemasolule on hinnatud erinevate teenuste pakkumise 
mitmekesisust ehk polüfunktsionaalsust asustusüksuste ja kantide tasandil. 
Teenuse olemasolu on hinnatud vastavalt sellele, kas vastav teenus on 
ruumiüksuses esindatud, teenuse pakkujate arvukus ei omanud seejuures 
tähtsust. Analüüsi on kaasatud 18 erinevat teenust (vt ptk 2.3), mis kõik omavad 
võrdset kaalu. Lisaks on kompaktsel elamualal paiknevate uute eluhoonete ja 
detailplaneeringutega kehtestatud uute planeeritavate eluhoonete jagunemist 
asustusüksuste lõikes hinnatud asustusüksuste teenuste mitmekesisuse ehk 
polüfunktsionaalsuse alusel. 
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iv) Töökohtade kättesaadavust on hinnatud elu- ja töökoha vahelise liikumise 
alusel nii asustusüksuste kui ka kantide lõikes. Eraldi on võrreldud 
liikumisvooge lähtuvalt asustusüksuse territoriaalsest hierarhiast. 

v) Transpordi kättesaadavust on uute ja vanade eluhoonete puhul hinnatud 
vastavalt nende kaugusele bussipeatustest ning kantide tasandil vastavalt reiside 
sagedusele ja suundadele.  

2.8. Passiivse positsioneerimise andmed 

2.8.1. 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 tihedamini 
asustatud või tihedama teedevõrguga aladel, väiksem aga hõredamalt asustatud aladel. 
Mobiilsidemastide paiknemine ja tihedus on esitatud joonisel 4. 
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Joonis 4. EMT mobiilsidemastide paiknemine. Punktidega tähistatud mobiilsidemastid on ümbritsetud 
voronoi polügonidega. 

 

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 7.  
 

Tabel 7. 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 
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2.8.2. 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 tabelis 8. 
 
Tabel 8. 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 
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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%). 
 

 
Joonis 7. Mobiilioperaatorite klientide osatähtsus vanuse järgi 2008. ja 2009. aastal. 
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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). Kõig e ro hk em on  EMT klientide hulg as aga 
keskeri- või kutseharidusega inimesi (kahe aasta keskmiselt 33%), mille osatähtsus on 
kahe aasta keskmisena suurim ka Elisa ja Tele2 puhul. 

 

 
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% 
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(joonis 10). EMT p uhul on võrreld es 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. 

2.8.3. Ankurpunktide mudel 

Käesolevas uuringus on kasutatud elanike ja töökohtade arvu leidmiseks Tartu Ülikooli 
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 koht, 
seda rohkem inimene selles kohas aega veedab. Seega igapäevastes ankurpunktides 
(elukoht, töö/kool) veedetakse summaarselt kõige rohkem aega. Teine lähtekoht 
ankurpunktide mudelis on see, 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 
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väikse kõnetoimingute arvuga inimesteks loetakse neid, 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 neid, 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 i) keskmine kõnetoimingute alguse aeg on pärast 
17:00 ning ii) kõnetoimingute alguse aja standardhälve on suurem kui 0,175. 
Ankurpunkt on määratud tööaja ankurpunktiks kui i) keskmine kõnetoimingute alguse 
aeg on enne 17:00 ning ii) 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, eristamaks igale 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 
EMOR-i 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.  

2.8.4. 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: 
i) PyNetMony tarkvara abil salvestati mobiiltelefonidega sidevõrgu levipunktid 

võrgu muudatuste alusel,  
ii) GPS tehnoloogiat kasutava Tramigo seadme poolt salvestati sidevõrgu 

levipunktid regulaarse intervalli alusel, 
iii) CellTrack ja CellIDLocator tarkvara abil salvestati mobiiltelefonidega  

sidevõrgu levipunktid võrgu muudatuste alusel.   
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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. 

2.8.5. Ankurpunktide vaheline liikumine 

Elukoha ja töökoha vahelised liikumised leiti inimestele, kelle elukoha ja tööaja (või 
õppeasutuse) ankurpunktid paiknevad lähtuvalt ankurpunkti metoodikast käesolevas 
uurimisalas. Kõigi inimeste igapäevased ankurpunktid (elukoha ja tööaja 
ankurpunktid) ühendati liikumisvektoriteks ja nii iga uuritud kuu lõikes eraldi. Elukoha 
ja tööaja ankurpunktide 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 juulikuu ankrupunktid, 
talveperioodi puhul aga 2009. aasta veebruari ankrupunktid. 
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3. Hetkeolukorra kaardistamine 

3.1. Rahvastik 

3.1.1. Elanike paiknemine 

3.1.1.1. Eluhoonete paiknemine  
Pärnu linnas ja seda ümbritsevates kantides on kokku 11 793 eluhoonet, millest 22% 
(2587) on uued ehk ehitatud aastatel 2000–2010 (tabel 9). Võrreldes ülejäänud 
kantidega, on uute eluhoonete osakaal suurem Pärnu linna ümbritsevates kantides. 
Uute eluhoonete osatähtsus on suurim Tammiste kandis (72%) (tabel 9). Uulu ja 
Paikuse kandi eluhoonetest umbes pooled, vastavalt 52% ja 48%, on ehitatud 2000. 
aastal või hiljem. Uute eluhoonete osakaalud on märkimisväärselt suured ka Audru 
(41%) ja Sauga (36%) kandis. Ülejäänud kantides on vanemate ehk enne 2000. aastat 
ehitatud eluhoonete osakaal tunduvalt suurem (70% või rohkem). Kõige väiksem uute 
eluhoonete osakaal on Pärnu linnas (9%) (tabel 9). 
 
Tabel 9. Eluhoonete arv ja uute eluhoonete (ehitatud aastatel 2000–2010) osakaal elamufondist kantide 
lõikes 30.07.2010 seisuga. 

Kant 
Eluhooned 

Uued Vanad Kokku Uute osakaal 
Tammiste 350 137 487 72% 
Uulu 282 258 540 52% 
Paikuse 324 346 670 48% 
Audru 350 497 847 41% 
Sauga 195 350 545 36% 
Lindi 123 316 439 28% 
Seljametsa 36 125 161 22% 
Urge 45 160 205 22% 
Võiste 75 286 361 21% 
Sindi 170 748 918 19% 
Aruvälja 26 121 147 18% 
Kihlepa-Soomra 29 143 172 17% 
Jõõpre 22 207 229 10% 
Pärnu 560 5512 6072 9% 

Kokku 2587 9206 11793 22% 
 

Vaadeldavatest asustusüksustest on uute eluhoonete suur osakaal nendes külades, mis 
paiknevad peamiselt eelnevalt välja toodud Pärnu linna ümbritsevates kantides. Kuigi 
uute eluhoonete osakaal on Pärnu linnas väike, on just sinna ehitatud viimase kümne 
aasta jooksul enim uusi eluhooneid (560) (joonis 11). Märkimisväärselt palju 
eluhooneid on aastatel 2000–2010 ehitatud ka Tammiste külla (350), kus nende 
osakaal on üle 50% kogu elamufondist. Uute eluhoonete arvukus ja osakaal on suur ka 
Audru kandis asuvas Papsaare külas (238). Kuigi Audru kandis asuvas Valgeranna 
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külas on uusi eluhooneid vähe (11), on nende osakaal ka seal üle 50%. Uulu kandi 
asustusüksustest võib suure uute eluhoonete osakaaluga välja tuua Reiu ja Laadi küla, 
kus on vastavalt 149 ja 85 uut eluhoonet (joonis 11). Paikuse ja Seljametsa kanti 
jäävasse Silla külla (asustus peamiselt Paikuse kandis) on aastatel 2000–2010 ehitatud 
169 uut eluhoonet, mis moodustavad rohkem kui poole kõigist nimetatud 
asustusüksuses paiknevatest eluhoonetest. Ka Sauga kandis Eametsa ja Nurme külas on 
üle 50% eluhoonetest ehitatud 2000. aastal või hiljem, vastavalt 81 ja 56. Täpsemalt on 
uute eluhoonete arvukus ja osatähtsus elamufondist toodud asustusüksuste kaupa 
järgneval joonisel (joonis 11). 

 

 
Joonis 11. Uute eluhoonete (ehitatud aastatel 2000–2010) arv ja osakaal elamufondist asustusüksuste 
lõikes 30.07.2010 seisuga. 

 
Kompaktselt asustatud alasid asub uurimisalal enam Pärnu linnas ning Sindi, Tammiste 
ja Paikuse kandis. Ülejäänud kantides on vaadeldavaid piirkondi märkimisväärselt 
vähem. Kompaktselt asustatud alasid on antud uuringu raames analüüsitud lähtudes 
seal asuvate uute eluhoonete (ehitatud aastatel 2000–2010) osakaalust kõigist vastaval 
alal paiknevatest eluhoonetest. Enim on uurimisalal vanu elamualasid ehk alasid, kus 
vanade eluhoonete (ehitatud enne 2000. aastat) osakaal on 75% või rohkem. Selliseid 
elamualasid asub uurimisala kõigis kantides, v.a Tammiste kandis. Suuremad vanad 
elamualad asuvad Pärnu linnas ja Sindi linnas (joonis 12). Küllaltki suur on uurimisalal 
ka segaelamualade osatähtsus, kus uute eluhoonete osakaal jääb vahemikku 25–75%. 
Suuremad segaelamualad asuvad Paikuse alevikus ning Eametsa, Silla ja Tammiste 
külas (joonis 12). Eametsa ja Tammiste külas paiknevad segaelamualad asuvad 
osaliselt nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkondades. Päris uusi elamualasid 
ehk alasid, kus uute eluhoonete osakaal kompaktselt asustatud elamualadel on 75% või 
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rohkem, paiknevad vaadeldaval alal selgelt hajutatumalt, hõlmates üldiselt väiksemaid 
alasid. Samas on uued elamualad koondunud peamiselt olemasolevate keskuste 
vahelisele alale ning enim esineb neid Audru kandis, Pärnu linnas ning Sauga, 
Seljametsa, Sindi, Tammiste, Uulu ja Võiste kandis. Suuremad neist asuvad näiteks 
Papsaare ja Tammiste külas ning Sindi linnas (joonis 12).   
 

 
Joonis 12. Kompaktselt asustatud alade paiknemine ja nendel aladel asuvate uute eluhoonete (ehitatud 
aastatel 2000–2010) osakaal elamufondist seisuga 30.07.2010.  

 

3.1.1.2. Eluhoonete tüübid 
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on Pärnu linnas ja uurimisalal paiknevates 
kantides kokku 23 993 eluruumi (tabel 10), millest 64% (15 284) asub 
paljukorterilistes eluhoonetes ja 28% (6802) ühepereelamutes. 8% (1907) eluruumide 
puhul ei ole eluhoone tüüp teada. Suurem osa kõigist eluruumidest asub Pärnu linnas 
(17 940). Pärnu linna ümbritsevates kantides paiknevate eluruumide osatähtsus on 
märkimisväärselt väiksem, enim eluruume asub Sindi kandis (1711) ja kõige vähem 
Aruvälja kandis (155) (tabel 10).  
Kortermajades paiknevate eluruumide suur osakaal (64%) on tingitud eelkõige 
asjaolust, et 70% Pärnu linna kõigist eluruumidest asub paljukorterilistes elamutes 
(tabel 10). Lisaks Pärnu linnale on korterelamutes paiknevaid eluruume, võrreldes 
ühepereelamutes asuvatega, mõnevõrra rohkem ka Paikuse (60%), Sauga (55%) ja 
Sindi kandis (54%). Kõigis ülejäänud kantides on korterelamutes asuvate eluruumide 
osakaal alla 50%. Suurim ühepereelamutes asuvate eluruumide osakaal on Tammiste ja 
Lindi (mõlemas 81%) ning Võiste kandis (75%) (tabel 10). Kantidest, kus on suurem 
ühepereelamutes paiknevate eluruumide osatähtsus, võib veel välja tuua Jõõpre (68%), 
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Aruvälja (65%) ja Urge (64%). Täpsemalt on ühepereelamutes ja paljukorterilistes 
hoonetes asuvate eluruumide jagunemine kantide lõikes toodud järgnevas tabelis (tabel 
10). 
 
Tabel 10. Paljukorterilistes hoonetes ja ühepereelamutes asuvate eluruumide arv ja osakaal kantide 
lõikes 2000. aasta rahvaloenduse andmetel. 

Kant Elamufond 
kokku 

Eluruumide arv Osatähtsus 
Korter-
elamu 

Ühepere-
elamu 

Muu Korter-
elamu 

Ühepere-
elamu 

Muu 

Pärnu linn 17940 12508 3811 1622 70% 21% 9% 
Paikuse 798 480 287 31 60% 36% 4% 
Sauga 590 323 248 19 55% 42% 3% 
Sindi linn 1711 923 699 89 54% 41% 5% 
Audru 886 437 401 48 49% 45% 6% 
Seljametsa 188 87 89 12 46% 47% 7% 
Uulu 384 169 198 17 44% 52% 4% 
Kihlepa-Soomra 167 63 101 4 38% 60% 2% 
Jõõpre 229 71 155 3 31% 68% 1% 
Aruvälja 155 47 101 7 30% 65% 5% 
Urge 162 47 103 12 29% 64% 7% 
Võiste 363 68 271 24 19% 75% 6% 
Lindi 263 38 212 13 14% 81% 5% 
Tammiste 160 23 129 8 14% 81% 5% 

Kokku 23993 15284 6802 1907 64% 28% 8% 
 
Vaadeldes asustusüksuseid, on paljukorterilistes hoonetes asuvate eluruumide osakaal 
suurim Sauga alevikus (77%) (joonis 13). Rohkem kui pooled eluruumidest asuvad 
paljukorterilistes elamutes ka järgmistes uurimisala asustusüksustes: Ahaste küla, 
Audru alevik, Kõima ja Põldeotsa küla, Paikuse alevik, Pärnu linn, Seljametsa küla, 
Sindi linn ning Urge ja Uulu küla (joonis 13). Ülejäänud asustusüksustes on 
paljukorterilistes hoonetes asuvate eluruumide osakaal alla 50%. Esineb ka 
asustusüksuseid (kokku 18), kus kõik eluruumid asuvad ühepereelamutes. 
Paljukorterilistes hoonetes ja ühepereelamutes paiknevate eluruumide osakaalud on 
asustusüksuste lõikes täpsemalt toodud järgnevatel joonistel (joonis 13, joonis 14). 
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Joonis 13. Kortermajades paiknevate eluruumide osakaal elamufondist asustusüksuste lõikes 2000. aasta 
rahvaloenduse andmetel.  

 

 
Joonis 14. Ühepereelamutes paiknevate eluruumide osakaal elamufondist asustusüksuste lõikes 2000. 
aasta rahvaloenduse andmetel. 
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3.1.1.3. Elanike paiknemine 
Rahvastikuregistri andmetel elab uurimisalal 2009. aasta seisuga kokku 62 994 inimest 
(tabel 11). Pärnu linnas elab 69% kõigist vaadeldava ala elanikest ehk 43 437 inimest. 
Märkimisväärselt vähem inimesi elab uurimisalal paiknevates kantides. Väljaspool 
Pärnu linna elab enim inimesi Sindi linnas (4226). Üle tuhande elaniku on ka Paikuse 
(3189), Audru (2998), Sauga (2172) ja Uulu (1474) kandis. Kandid, kus elanike arv 
jääb vahemikku 500–1000, on Tammiste (961), Lindi (900), Võiste (832), Jõõpre 
(730), Seljametsa (677) ja Urge (559). Kõige väiksema rahvaarvuga kandid on 
Aruvälja (490) ja Kihlepa-Soomra (339).  
 
Tabel 11. Elanike arv kantides rahvastikuregistri ja mobiilpositsioneerimise andmetel ning 
mobiilpositsioneerimise meetodiga saadud elanike arvu erinevus rahvastikuregistri andmetest 2009. 
aasta seisuga.  

Kant 
Elanike arv 

Rahvastikuregister Mobiilpositsioneerimine Erinevus 
Aruvälja 490 476 -3% 
Audru 2998 3474 16% 
Jõõpre 730 764 5% 
Kihlepa-Soomra 339 345 2% 
Lindi 900 864 -4% 
Paikuse 3189 3246 2% 
Pärnu linn 43437 41555 -4% 
Sauga 2172 2297 6% 
Seljametsa 677 733 8% 
Sindi linn 4226 3609 -15% 
Tammiste 961 1277 33% 
Urge 559 521 -7% 
Uulu 1474 1443 -2% 
Võiste 832 765 -8% 

Kokku 62994 61369 -3% 
 
2009. aasta seisuga on elanike arvu uurimisala kantides lisaks rahvastikuregistri 
andmetele hinnatud ka passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel, rakendades 
ankurpunktide meetodit (vt ptk 2.8). Kui rahvastikuregistri andmetel elab uurimisalal 
2009. aasta seisuga kokku 62 994 inimest, siis mobiilpositsioneerimise andmetel on 
vastav näitaja 61 369 (erinevus -3%) (tabel 11).  

Kahe andmestiku vahelised erinevused võivad tuleneda sellest, et inimeste juriidilised 
ja tegelikud elukohad ei lange mõningatel juhtudel kokku. Kõigil Eesti kodanikel ja 
Eestis elamisloa saanud välismaalastel on küll kohustus hoolitseda selle eest, et nende 
elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged, kuid sageli on elukohavahetus 
erinevatel põhjustel siiski ümber registreerimata (nt üliõpilased, ajutise töö tõttu teatud 
perioodiks teise omavalitsusse elama asunud isikud vms). Suurim erinevus kahel 
erineval andmestikul põhinevate elanike arvude vahel esineb Tammiste kandis, kus 
mobiilpositsioneerimise teel leitud elanike arv on 33% suurem rahvastikuregistri 
vastavast näitajast ehk elanike arvu erinevus on 316 inimest (tabel 11). Tammiste 
kandis on võrreldes teiste uurimisalal asuvate kantidega uute eluhoonete osakaal kõige 
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suurem, 72% (tabel 9). Kõigist kantidest on ka rahvaarvu kasv aastatel 2006–2010 
kõige suurem Tammiste kandis (54%) (joonis 16). Nimetatud  näitajad viitavad sellele, 
et erinevus kahel erineval andmestikul põhinevate elanike arvude vahel võib osaliselt 
tuleneda asjaolust, et viimastel aastatel on antud kanti kolinud märkimisväärselt palju 
inimesi, kes pole aga kõik oma elukoha muutust registreerinud.  
Lisaks Tammiste kandile on suured erinevused kahest erinevast andmeallikast saadud 
näitajate vahel ka Audru kandi ja Sindi linna elanike arvudes (tabel 11). Audru kandis 
elab mobiilpositsioneerimise andmetel 16% rohkem elanikke kui rahvastikuregistri 
andmetel. Sindi linna puhul on aga mobiilpositsioneerimise andmete alusel leitud 
rahvaarv 15% väiksem kui vastav näitaja rahvastikuregistri andmetel. Teiste 
vaadeldavate kantide puhul jääb kahest erinevast andmeallikast saadud elanike arvude 
erinevused alla kümne protsendi (tabel 11).      

Rahvastikuregistri andmetel elab 2009. aasta seisuga uurimisalal enim inimesi 
maakonnakeskuses, Pärnu linnas (43 437 elanikku) (joonis 15). Ülejäänud 
asustusüksustes on rahvaarv märkimisväärselt väiksem. Peale Pärnu linna võib 
suurema rahvaarvuga asustusüksustest välja tuua ka mitmed maakonnakeskuse 
lähinaabruses paiknevad asustusüksused. Nendest suurima rahvaarvuga on Sindi linn 
(4226). Suurema rahvaarvuga on ka järgmised kohalike omavalitsuste keskused: 
Paikuse (2648), Audru (1547) ja Sauga alevik (1243). Üle 500 inimese elab ka 
Tammiste (961), Papsaare (832), Silla (644) ja Uulu (559) külas ning Võiste alevikus 
(541).  
Teistes uurimisalal paiknevates külades elab vähem kui 500 inimest. Kõige väiksema 
elanike arvuga küla on Audru kandis paiknev Valgeranna küla, kus elab 18 inimest. 
Väikse rahvaarvuga asustusüksustest võib välja tuua ka Kihlepa-Soomra kandis asuvad 
Eassalu (31) ja Tuuraste (32) küla ning Jõõpre kandis asuva Saari küla (joonis 15). 
Üldjoontes paiknevad väiksema rahvaarvuga asustusüksused maakonnakeskusest 
kaugemal. 
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Joonis 15. Elanike arv asustusüksustes rahvastikuregistri andmetel 2009. aasta seisuga. 

 

Viie aasta jooksul vähenes protsentuaalselt elanike arv enim Urge kandis (-8%) (joonis 
16). Rahvaarv vähenes ka järgmistes kantides: Aruvälja (-5%), Kihlepa-Soomra (-4%), 
Võiste (-4%), Jõõpre (-3%) ja Sindi (-2%). Pärnu linnas ning Lindi ja Seljametsa 
kandis on aastatel 2006–2010 rahvaarv püsinud stabiilsena, muutus on vastavalt 0%, 
0% ja 1%. Joonis 17 annab ülevaate rahvaarvu muutustest uurimisala kantides, kus 
elanike arv on viimase 10 aasta jooksul (2000–2010) suurenenud. Siinjuures on oluline 
märkida, et 2000. aasta andmed tulenevad 2000. aasta rahvaloendusest ja perioodi 
2006–2010 andmed põhinevad rahvastikuregistri andmetele.  
Enim tõusis rahvaarv aastatel 2006–2010 Tammiste kandis, kus elanike arv on 
suurenenud 355 inimese võrra ehk 54% (joonis 17). Viimase viie aasta jooksul on 
rahvaarv mõnevõrra suurenenud ka Sauga (13%), Paikuse (10%), Uulu (9%) ja Audru 
(8%) kandis. Kantide lõikes on rahvaarvu muutus perioodil 2006–2010 täpsemalt välja 
toodud järgneval kahel joonisel (joonis 16, joonis 17). 
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Joonis 16. Rahvaarvu muutus kantides perioodil 2006–2010 rahvastikuregistri andmetel. 

 

 
Joonis 17. Rahvaarvu muutus kantides 2000.–2010. aastal 2000. aasta rahvaloenduse ja 
rahvastikuregistri (2006–2010) andmetel.   

 

Vaadeldes asustusüksuste tasandit, võib suurema rahvaarvu tõusuga (üle 20%) küladest 
välja tuua Eametsa, Laadi, Papsaare, Silla, Tammiste ja Valgeranna küla (joonis 18). 
Märkimisväärne rahvaarvu vähenemine (rohkem kui 10%) on viimase viie aasta 
jooksul toimunud järgmistes uurimisalal paiknevates asustusüksustes: Eassalu, 
Kihlepa, Liu, Marksa, Metsaküla, Pulli, Põhara, Põldeotsa, Saari ja Urge küla (joonis 
18). Täpsemalt on asustusüksuste kaupa rahvaarvu muutus aastatel 2006–2010 toodud 
järgneval joonisel (joonis 18). 
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Joonis 18. Rahvaarvu muutus asustusüksustes perioodil 2006–2010 rahvastikuregistri andmetel. 

 

3.1.1.4.  Potentsiaalsed elamualad 
Seisuga 30.08.2010 on kehtestatud detailplaneeringute alusel uurimisalale planeeritud 
potentsiaalseid eluasemeid kokku 8920, mille korral kogu eluasemefondi suhteline 
kasv on 36% (tabel 12). Olemasolevate eluasemete arvukus, sh eluasemete hulk 
ühepereelamutes ja mitmekorterilistes elamutes, põhineb 2000. aasta rahvaloenduse 
andmetele. Arvukuselt enim uusi potentsiaalseid eluasemeid on planeeritud Pärnu linna 
(5006), mis tähendab maakonnakeskuses eluasemete suhtelist kasvu 27%. Kui 
arvukuselt on enim uusi eluasemeid planeeritud Pärnu linna, siis planeeritud 
potentsiaalse eluasemefondi osakaal olemasolevast eluasemefondist on suurim Audru 
(127%) ja Urge (115%) kandis (tabel 12).  

Kogu planeeritud eluasemefondi vähemalt 70% potentsiaalse suhtelise kasvuga kandid 
on järgmised: Uulu (78%), Tammiste (75%), Paikuse (74%), Sauga (72%) ja 
Seljametsa (71%). Planeeritavate potentsiaalsete eluasemete osakaal olemasolevast 
elamufondist on võrreldes eelnimetatutega väiksem Lindi (21%) ja Võiste (19%) 
kandis ning Sindi linnas (9%) (tabel 12). 
Seisuga 30.08.2010 on uurimisalale planeeritud kokku 5804 uut mitmekorterilistes 
hoonetes paiknevat potentsiaalset eluaset, mis moodustab 37% olemasolevatest 
korterelamutes paiknevatest eluasemetest (tabel 12). Arvukuselt suurim 
mitmekorterilistesse hoonetesse planeeritud uute eluasemete potentsiaal on Pärnu 
linnas (4860), mis tähendaks korterelamutes paiknevate eluasemete suhtelist kasvu 
38%. Mitmekorterilistes hoonetesse planeeritud uute potentsiaalsete eluasemete 
suhteline kasv on suurim Audru (77%) ja Paikuse (76%) kandis. Väiksemal määral on 
korterelamutes paiknevaid potentsiaalseid eluasemeid planeeritud ka Seljametsa ja 
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Sauga kanti, kus mitmekorterilistes eluhoonetes paiknevate eluasemete suhteline kasv 
oleks vastavalt 43% ja 31%. Ülejäänud kantidesse pole mitmekorterilistesse 
hoonetesse uusi eluasemeid planeeritud. 
 
Tabel 12. Kehtestatud detailplaneeringute alusel leitud planeeritavate eluasemete potentsiaali hulk ja 
suhteline kasv kantide lõikes erinevate eluasemetüüpide kaupa seisuga 30.08.2010.  

Kant 
Mitmekorterilised Ühepereelamud Kogu eluasemefond 

Planeeritud Pot. kasv Planeeritud Pot. kasv Planeeritud Pot. kasv 
Audru 348 77% 945 184% 1293 127% 
Urge 0 0% 200 175% 200 115% 
Uulu 0 0% 391 124% 391 78% 
Tammiste 0 0% 268 82% 268 75% 
Paikuse 387 76% 289 77% 676 74% 
Sauga 172 31% 492 139% 664 72% 
Seljametsa 37 43% 98 109% 135 71% 
Pärnu linn 4860 38% 146 4% 5006 27% 
Lindi 0 0% 56 26% 56 21% 
Võiste 0 0% 71 25% 71 19% 
Sindi linn 0 0% 160 21% 160 9% 

Kokku 5804 37% 3116 43% 8920 36% 
 

Seisuga 30.08.2010 on kehtestatud detailplaneeringute alusel Pärnu linna ja seda 
ümbritsevatesse uuritavatesse kantidesse planeeritud kokku 3116 uut potentsiaalset 
ühepereelamutes paiknevat eluaset, mis moodustab 43% olemasolevast 
ühepereelamutes asuvast eluasemefondist (tabel 12). Suurim potentsiaalsete eluasemete 
suhteline kasv ühepereelamutes on Audru (184%) ja Urge (175%) kandis. Ka 
arvukuselt on enim eluasemeid planeeritud ühepereelamutesse Audru kandis (945). 
Ühepereelamutesse planeeritud eluasemete potentsiaali suhteline kasv on suurem ka 
Sauga (139%), Uulu (124%) ja Seljametsa (109%) kandis. Ülejäänud kantides jääb 
ühepereelamutesse planeeritud potentsiaalsete eluasemete osakaal olemasolevast 
ühepereelamutes paiknevast eluasemefondist alla 100%. Kõige väiksem on 
ühepereelamutesse planeeritud eluasemete potentsiaali suhteline kasv Pärnu linnas 
(4%). Tabel 12 annab täpsema  ülevaate kehtestatud detailplaneeringute alusel leitud 
planeeritavate eluasemete potentsiaali hulgast ja suhtelisest kasvust kantide lõikes. 
Analüüsist on välja jäänud need uuritaval alal paiknevad kandid, kus ei ole 
detailplaneeringuid kehtestatud: Aruvälja, Jõõpre ja Kihlepa-Soomra. 

Asustusüksuste lõikes on seisuga 30.08.2010 kehtestatud detailplaneeringutega 
planeeritud eluasemete osakaal olemasolevast elamufondist suurim (üle 200%) 
Eametsa, Kiisa, Lemmetsa, Nurme, Papsaare, Räägu ja Silla külas (joonis 19). 
Planeeritud eluasemete osakaal on suur (üle 100%) ka järgmistes asustusüksustes: 
Kabriste, Kilksama, Laadi, Lepaküla, Pulli, Reiu, Seljametsa, Tahkuranna, Tammiste 
ja Valgeranna küla. Ülejäänud asutusüksustes on planeeritud eluasemete osakaal 
olemasolevast elamufondist väiksem või ei ole seal kehtestatud detailplaneeringutega 
uusi eluasemeid planeeritud. Täpsemalt on planeeritud eluasemete arvukus ja osakaal 
olemasolevast elamufondist asustusüksuste lõikes toodud järgneval joonisel (joonis 
19). 
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Joonis 19. Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud eluasemete osakaal olemasolevast 
elamufondist asustusüksuste lõikes seisuga 30.08.2010.  

 
Asustusüksuste lõikes on seisuga 30.08.2010 kehtestatud detailplaneeringutega 
planeeritud mitmekorterilistes hoonetes paiknevate eluruumide suurim osakaal (üle 
150%) olemasolevast korterelamute elamufondist Audru kandis asuvas Papsaare külas 
(joonis 20). Uusi korterelamutes paiknevaid eluruume on planeeritud ka Audru ja 
Paikuse alevikku ning Seljametsa külla. Nendes asutusüksustes jääb planeeritud 
mitmekorterilistes hoonetes asuvate eluruumide osakaal olemasolevast korterelamute 
elamufondist vahemikku 51–100% (joonis 20). Mitmekorterilistesse hoonetesse on 
planeeritud eluasemeid ka Pärnu linnas ja Sauga alevikus, kuid planeeritavate 
eluasemete potentsiaali suhteline kasv jääb nimetatud asustusüksustes alla 50%. 
Ülejäänud uurimisala asustusüksustesse pole korterelamutes paiknevaid eluasemeid 
planeeritud (joonis 20).  
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Joonis 20. Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud mitmekorterilistes eluhoonetes paiknevate 
eluasemete osakaal olemasolevast korterelamute elamufondist asustusüksuste lõikes seisuga 30.08.2010.   

 
Asustusüksuste lõikes on seisuga 30.08.2010 kehtestatud detailplaneeringutega 
planeeritud ühepereelamutes paiknevate eluruumide suurim osakaal (üle 200%) 
olemasolevast ühepereelamute elamufondist järgmistes uurimisala asustusüksustes: 
Eametsa, Kiisa, Lemmetsa, Nurme, Papsaare, Reiu, Räägu, Seljametsa, Silla, 
Tammiste ja Urge küla (joonis 21). Planeeritud ühepereelamute osakaal olemasolevast 
ühepereelamute elamufondist on märkimisväärne (101–200%) ka Kabriste, Kilksama, 
Laadi, Lepaküla, Pulli, Põldeotsa, Tahkuranna, Vainu ja Valgeranna külas. Ülejäänud 
asustusüksustes on planeeritud ühepereelamutes paiknevate eluasemete osakaal 
olemasolevast ühepereelamute elamufondist väiksem või ei ole seal kehtestatud 
detailplaneeringutega ühepereelamutes paiknevaid eluasemeid planeeritud. Täpsemalt 
on ühepereelamutes paiknevate eluasemete osakaalud olemasolevast ühepereelamute 
elamufondist asustusüksuste lõikes toodud järgneval joonisel (joonis 21). 
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Joonis 21. Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud ühepereelamute osakaal olemasolevast 
ühepereelamute elamufondist asustusüksuste lõikes seisuga 30.08.2010.  

 
Seisuga 30.08.2010 on uusi kompaktse asustusega elamupiirkondi planeeritud Pärnu 
linna ning Audru, Lindi, Paikuse, Sauga, Seljametsa, Sindi, Tammiste, Urge, Uulu ja 
Võiste kanti (joonis 22). Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud kompaktselt 
asustatud elamualad on keskmiselt 11 ha suured. Vastava näitaja mediaanväärtus on 4 
ha. Ühele kompaktselt asustatud elamualale on planeeritud keskmiselt 24 uut eluhoonet 
(mediaan 16) ning 59 uut eluruumi (mediaan 17). Ühele kompaktselt asustatud 
elamualale planeeritud eluruumide arvu kesk- ja mediaanväärtuse suur erinevus on 
põhjustatud mõnest suuremast mitmekorteriliste hoonetega elamuala planeeringust. 
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Joonis 22. Olemasolevad kompaktse asustusega ja kehtestatud detailplaneeringutega planeeritavad 
kompaktse asustusega elamupiirkonnad seisuga 30.08.2010.   

 

3.1.2. Piirangutega elamualad 

3.1.2.1. Elamualad üleujutusohuga aladel 
Uurimisalal jäävad kolmemeetrise meretaseme tõusu korral üleujutusohuga alale 18 
asustusüksuse eluhooned (joonis 23). Üleujutusohuga alal asub kokku 1836 eluhoonet, 
mis moodustab 20% kõigist vastavates külades asuvatest eluhoonetest (9270) (tabel 
13). Arvukuselt jääb enim eluhooneid ohutsooni Pärnu linnas (1156). Märkimisväärselt 
palju üleujutusohuga aladel paiknevaid eluhooneid asub ka Audru kandis Papsaare 
külas (270). Ülejäänud asustusüksustes on vastav näitaja oluliselt väiksem (tabel 13). 
Üleujutusohuga alal paiknevate eluhoonete osakaal kõigist vastavas asustusüksuses 
paiknevatest eluhoonetest on suur Valgeranna külas (93%) ja Piirumi külas (88%). Üle 
50% kõigist vastavas külas asuvatest eluhoonetest jääb üleujutusohuga alale ka 
Papsaare külas (77%), Tahkuranna külas (70%) ja Liu külas (59%). Vastav osakaal on 
suurem ka Võiste alevikus (44%) ja Kabriste külas (42%). Ülejäänud üleujutusohuga 
aladel paiknevates külades jääb ohutsoonis asuvate eluhoonete osatähtsus alla 30%.  
 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

46 

 
Joonis 23. Uurimisalal paiknevad meretaseme tõusust tulenevad üleujutusohuga piirkonnad kolme 
üleujutustaseme lõikes. 

 
Tabel 13. Üleujutusohuga aladel (kuni 3 m ümp) paiknevad eluhooned ja nende osakaal kõigist vastava 
asustusüksuse eluhoonetest.  

Asustusüksus 
Eluhooned 

Kokku Üleujutusohuga Osatähtsus 

Valgeranna küla 15 14 93% 
Piirumi küla 25 22 88% 
Papsaare küla 350 270 77% 
Tahkuranna küla 110 77 70% 
Liu küla 64 38 59% 
Võiste alevik 160 70 44% 
Kabriste küla 48 20 42% 
Marksa küla 91 25 27% 
Saulepa küla 38 8 21% 
Pärnu linn 6072 1156 19% 
Lindi küla 141 26 18% 
Metsaküla küla 43 7 16% 
Audru alevik 275 38 14% 
Reiu küla 219 26 12% 
Uulu küla 132 13 10% 
Tammiste küla 487 20 4% 
Lemmetsa küla 82 2 2% 
Sindi linn 918 4 0% 
Kokku 9270 1836 20% 
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Vaadeldes suvilate paiknemist üleujutusohuga aladel, võib välja tuua kolm küla, kus 
vastavad hooned jäävad meretaseme kolmemeetrise tõusu korral üleujutatud alale: 
Lindi, Marksa ja Tahkuranna küla. Kokku asub nimetatud külades 138 suvilat, millest 
97 ehk 66% asuvad ohutsoonis. Suurem osa suvilatest jääb meretasemest 2–3 meetrit 
kõrgemale. Enim suvemaju (64) jääb üleujutusohuga alale Tahkuranna külas, kus 
ohutsoonis asub 90% kõigist seal asuvatest suvilatest. Lindi külas asub üleujutusohuga 
alal 17 suvilat, mis moodustab 35% kõigist seal paiknevatest suvemajadest. Marksa 
külas on vastavaid hooneid kümme ehk keskmiselt iga teine külas paiknev suvila asub 
ohutsoonis.  

 

3.1.2.2. Ehituspiiranguga alad 
Kogu uurimisalal asub kokku 415 km2 range piiranguga ehk ehituskeeluga alasid, mis 
moodustavad 48% kogu uurimisala pindalast (joonis 24, tabel 14). Tingliku piiranguga 
alasid asub vaadeldaval alal 304 km2 ning seega asub uurimisalal kokku 719 km2 

alasid, mis on ehituskeelualad või tingliku piiranguga alad (83% kogu uurimisala 
pindalast).  

 
Joonis 24. Rangete ja tinglike ehituspiirangutega alad uurimisalal. 

 
Nii suhteliselt kui ka absoluutselt asub enim ehituskeelualasid Aruvälja kandis, kus 
vastavad näitajad on 106 km2 ja 80% kogu kandi pindalast. Samuti on range piiranguga 
alasid pindalaliselt enam Sauga (67 km2) ja Seljametsa (58 km2) kandis. Üle 50% on 
range piiranguga alade osakaal kogu kandi pindalast Võiste (74%), Sauga (60%), 
Paikuse (57%), Sindi (56%) ja Uulu (54%) kandis ning Pärnu linnas (54%) (tabel 14).  
Vaadates nii range kui ka tingliku piiranguga alade kogupindalasid kantide lõikes, on 
selliseid alasid enim Seljametsa kandis (145 km2) (tabel 14). Üle 100 km2 on 
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vaadeldavaid alasid ka Aruvälja (120 km2) ja Sauga (104 km2) kandis. Range ja 
tingliku piiranguga alade pindala osakaal kogu kandi pindalast jääb uurimisala kantides 
vahemikku 60–95%. Üle 90% on vastavate alade osakaal Pärnu linnas (95%) ning 
Sauga (94%), Aruvälja (91%) ja Seljametsa (91%) kandis. Range või tingliku 
piiranguga alade osakaal on väikseim Sindi linnas (60%) ja Kihlepa-Soomra kandis 
(63%) (tabel 14). 
 
Tabel 14. Kantides asuvate range piiranguga alade ehk ehituskeelualade pindala ja nende osakaal kogu 
kandi pindalast. Lisaks range või tingliku piiranguga alade kogupindala kantide lõikes ja osakaal kogu 
kandi pindalast. 

Kant 
Range piiranguga alad Range või tingliku piiranguga alad 

Pindala 
(km2) 

Osakaal kandi 
pindalast 

Pindala 
(km2) 

Osakaal kandi 
pindalast 

Aruvälja 106 80% 120 91% 
Audru 30 35% 75 89% 
Jõõpre 11 21% 33 67% 
Kihlepa-Soomra 12 22% 36 63% 
Lindi 14 26% 42 75% 
Paikuse 9 57% 12 74% 
Pärnu 18 54% 31 95% 
Sauga 67 60% 104 94% 
Seljametsa 58 37% 145 91% 
Sindi 3 56% 3 60% 
Tammiste 4 35% 10 88% 
Urge 14 32% 28 67% 
Uulu 25 54% 32 70% 
Võiste 43 74% 47 79% 

Kokku 415 48% 719 83% 
 
Asustusüksustest, kus ehituskeelualade osakaal on üle 50% kogu vastava asutusüksuse 
pindalast, on range piiranguga alasid pindalaliselt enim Soeva külas (81 km2) (tabel 
15). Üle 2 0  km2 on ehituskeelualasid ka Nurme (45 km2), Kilksama (40 km2) ja 
Aruvälja (35 km2) külas, Pärnu linnas (33 km2) ning Seljametsa (29 km2) ja Piirumi 
(23 km2) külas. Kogu Piirumi küla territoorium asub ehituskeelualal. Üle 75% kogu 
asutusüksuse pindalast on ehituskeeluala ka Soeva (91%), Nurme (87%), Aruvälja 
(84%) ja Valgeranna (79%) külas. Täpsemalt on ehituskeelualade pindala ja osakaal 
nendes asustusüksustes, kus ehituskeelualade osatähtsus on üle 50%, toodud järgnevas 
tabelis (tabel 15). 
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Tabel 15. Range piiranguga alade ehk ehituskeelualade pindala ja osakaal kogu vastava asustusüksuse 
pindalast nendes asustusüksustes, kus ehituskeelualade osakaal on üle 50%. 

Asustusüksus 
Range piiranguga alad 

Pindala 
(km2) 

Osakaal kandi 
pindalast 

Piirumi 23 100% 
Soeva 81 91% 
Nurme 45 87% 
Aruvälja 35 84% 
Valgeranna 7 79% 
Uulu 7 74% 
Põldeotsa 13 72% 
Võiste 7 70% 
Leina 14 66% 
Reiu 15 64% 
Kiisa 6 63% 
Seljametsa 29 60% 
Silla 11 59% 
Sindi 5 56% 
Kilksama 40 55% 
Pärnu 33 54% 
Metsaküla 7 53% 
Paikuse 5 52% 

 

3.1.3. Elanike vanuseline struktuur 

Uurimisala kantides elavate inimeste vanuseline struktuur ja selle erinevus kogu 
uurimisala elanike keskmisest vanuselisest jagunemisest seisuga 01.01.2010 on toodud 
tabelis 16. Pärnu linna ja seda ümbritsevate uuritavate kantide kogu elanikkonnast 22% 
on kuni 20-aastased, 28% on vanuses 21–40, 31% jääb vanusesse 41–64 ning 19% 
elanikest on vanemad kui 65 aastased. Kogu uurimisalale iseloomulikust vanuselisest 
struktuurist ei erine oluliselt elanikkonna vanuseline jagunemine Pärnu ja Sindi linnas 
ning Lindi ja Võiste kandis. Siiski võib kahe esimese asustusüksuse puhul välja tuua, et 
seal elav elanikkond on keskmisest mõnevõrra vanem (tabel 16). Ülejäänud kantide, 
v.a Urge, elanikkond on uurimisala keskmisest üldjoontes noorem. Urge kandis on aga 
keskmisest suurem keskealiste osakaal. 
Suuremas osas kantides, v.a Pärnu ja Sindi linnas ning Lindi, Urge ja Võiste kandis, on 
kuni 20-aastaste elanike osakaal suurem kui kogu uurimisalal keskmiselt (keskmine 
22%). Suurim kuni 20-aastaste elanike osatähtsus on Kihlepa-Soomra kandis (28%) ja 
kõige väiksem Urge kandis (18%) (tabel 16). Ka 2 1–40 aastaste elanike osakaal on 
suures osas kantides suurem kui kogu uurimisalal keskmiselt (28%). Eranditeks on 
Pärnu ja Sindi linn ning Jõõpre, Võiste ja Kihlepa-Soomra kant. Viimases on 21–40 
aastaste elanike osakaal uurimisala kantidest kõige väiksem (22%). Suurim vastav 
näitaja on Sauga kandis, kus 21–40 aastaste osakaal on 35%. 41–64 aastaste elanike 
osakaalude osas suuri erinevusi uuritavate kantide lõikes ei esine – suurim on antud 
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vanuserühma osakaal Tammiste ja Urge kandis (mõlemas 35%) ja väikseim Paikuse 
kandis (28%) (tabel 16).  

Kantide lõikes esineb suuremaid erinevusi vanemate kui 65 aastaste elanike 
jagunemises. Kõigis kantides on vanemate inimeste osakaal väiksem kui kogu 
uurimisalal keskmiselt. Põhjuseks on eelpool mainitud vanemate inimeste suurem 
osakaal Pärnu ja Sindi linnas. Vanemate kui 65 aastaste osakaal on väikseim Tammiste 
(10%), Aruvälja (11%) ja Sauga (11%) kandis. Samuti on vastav näitaja keskmisest 
märkimisväärselt väiksem Paikuse (12%), Uulu (13%), Seljametsa (13%) ja Audru 
(14%) kandis. Vanemate kui 65 aastaste osakaal on suurim Pärnu linnas (10%) (tabel 
16). 

 
Tabel 16. Elanike vanuseline jagunemine ja selle erinevus uurimisala keskmisest kantide lõikes 
rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2010. 

Kant Elanike arv 
Vanusegruppide osatähtsus Erinevus uurimisala keskmisest 

0–20 21–40 41–64 65 + 0–20 21–40 41–64 65 + 
Pärnu 43592 21% 28% 31% 20% -4% -3% 0% 9% 
Sindi 4248 20% 28% 33% 19% -6% -3% 5% 3% 
Paikuse 3283 27% 33% 28% 12% 22% 18% -12% -33% 
Audru 3019 25% 29% 32% 14% 15% 3% 0% -23% 
Sauga 2180 25% 35% 29% 11% 12% 24% -8% -38% 
Uulu 1475 25% 30% 32% 13% 14% 7% 2% -32% 
Tammiste 1011 25% 30% 35% 10% 12% 7% 11% -44% 
Lindi 888 21% 29% 32% 18% -4% 1% 2% -1% 
Võiste 846 21% 28% 34% 17% -2% -2% 8% -7% 
Jõõpre 728 25% 28% 31% 16% 17% -1% -2% -15% 
Seljametsa 583 26% 32% 29% 13% 18% 13% -8% -28% 
Urge 525 18% 30% 35% 17% -16% 4% 12% -6% 
Aruvälja 483 25% 31% 33% 11% 15% 7% 5% -39% 
Kihlepa-Soomra 341 28% 22% 34% 16% 27% -23% 9% -11% 

Kokku 63202 22% 28% 31% 19% 0% 0% 0% 0% 
 
Kuni 20-aastaste elanike osatähtsus on suurim (28–41%) Ahaste, Eametsa, Kõima, 
Kärbu, Laadi, Lemmetsa, Papsaare, Piirumi, Põhara, Silla, Tammuru ja Tuuraste külas. 
Kuni 20-aastaste elanike osakaal on väikseim (11–16%) Metsaküla, Pulli, Saari, Soeva 
ja Vainu külas (joonis 25). 
21–40 aastaste elanike osakaal on suurim (34–37%) järgmistes asustusüksustes: 
Eametsa, Kilksama ja Lindi küla, Sauga alevik ning Seljametsa ja Silla küla. Väikseim 
vaadeldava vanusegrupi osakaal (14–22%) on Aruvälja, Eassalu, Kõima, Liu, 
Rütavere, Saari, Tahkuranna, Tuuraste ja Valgeranna külas (joonis 26). 
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Joonis 25. Kuni 20-aastaste elanike osakaal kõigist elanikest asustusüksuste lõikes rahvastikuregistri 
andmetel seisuga 01.01.2010.  

 

 
Joonis 26. 21–40 aastaste elanike osakaal kõigist elanikest asustusüksuste lõikes rahvastikuregistri 
andmetel seisuga 01.01.2010.  

 

Uuritavatest asustusüksustest on suurim 41–64 aastaste elanike osatähtsus (37–47%) 
Eassalu, Malda, Marksa, Pulli, Saari, Saulepa ja Soeva külas. Väikseim 41–60 aastaste 
elanike osakaal (20–25%) kõigist antud asustusüksuse elanikest on järgmistes külades: 
Lemmetsa, Kilksama ja Piirumi (joonis 27). 
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Joonis 27. 41–64 aastaste elanike osakaal kõigist elanikest asustusüksuste lõikes rahvastikuregistri 
andmetel seisuga 01.01.2010.  
 

Suurim 65 aastaste ja vanemate elanike osakaal (25–30%) on Kabriste, Metsaküla, Liu, 
Põldeotsa ja Põlendmaa külas. See-eest väikseim 65 aastaste ja vanemate elanike 
osakaal (8–13%) on Ahaste, Eametsa, Kilksama, Kõima, Kärbu, Laadi, Lepaküla, 
Malda, Saulepa, Seljametsa, Silla, Soeva, Tammiste, Tammuru, Uulu ja Vaskrääma 
külas ning Sauga alevikus (joonis 28).  
 

 
Joonis 28. 65 aastaste ja vanemate elanike osakaal kõigist elanikest asustusüksuste lõikes 
rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2010.  
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3.1.3.1. Vanuselise struktuuri muutus aastatel 2000–2010 
Aastatel 2000–2010 suurenes uuritaval alal rahvaarv 2%. 2000. aastal oli elanikke 
kokku 62 029 ja 2010. aastal 63 202 (tabel 17). Kõigis kantides, v.a Pärnu ja Sindi 
linnas, rahvaarv suurenes või püsis stabiilsena. Rahvaarv suurenes enim Tammiste 
kandis (117%) ja vähenes enim Pärnu linnas (4%) (tabel 17). Täpsemalt on rahvaarvu 
muutust uuritaval alal käsitletud alapeatükis 3.1.1.3. Vanuselises struktuuris on 
uurimisala elanikkond Eesti üldist trendi järgides vananenud, mis aga erineb kantide 
lõikes (tabel 17).  

Perioodil 2000–2010 vähenes kogu uurimisalal kuni 20-aastaste elanike arv 18%. See-
eest vanemate kui 20-aastaste elanike arv vaadeldaval alal suurenes: 21–40 aastaste 
elanike arv suurenes 9%, 41–64 aastaste elanike arv 5% ja 65 aastaseid ja vanemaid 
inimesi oli 2010. aastal 19% rohkem kui 2000. aastal (tabel 17). Kuni 20-aastaste 
elanike osakaal vähenes perioodil 2000–2010 enam kui pooltes uuritavates kantides. 
Märkimisväärselt vähenes kuni 20-aastaste elanike arv järgmistes kantides: Seljametsa 
(27%), Sindi (25%), Urge (23%), Aruvälja (21%), Jõõpre (21%), Lindi (19%) ja Võiste 
(17%). Pärnu linnas vähenes vaadeldavas vanuses elanike arv 23%. Kuni 20-aastaste 
elanike arv suurenes oluliselt Tammiste kandis (77%) ning väiksemal määral ka 
Paikuse kandis (22%) (tabel 17).  

 
Tabel 17. Elanike arvu ja vanuselise struktuuri muutus aastatel 2000–2010 kantide lõikes 2000. aasta 
rahvaloenduse ja rahvastikuregistri andmetel. 

Kant 
Elanike arv Vanusegruppide osatähtsuse muutus 

2000 2010 Muutus 0–20 21–40 41–64 65 + 
Pärnu 45 351 43 592 -4% -23% -1% -1% 17% 
Sindi 4288 4248 -1% -25% 7% 9% 7% 
Audru 2607 3019 16% -1% 27% 16% 31% 
Paikuse 2299 3283 43% 22% 73% 30% 62% 
Sauga 1674 2180 30% 9% 61% 18% 45% 
Uulu 1162 1475 27% 8% 39% 34% 29% 
Lindi 824 888 8% -19% 24% 5% 37% 
Võiste 806 846 5% -17% 13% 20% 2% 
Jõõpre 729 728 0% -21% 3% 18% 9% 
Seljametsa 559 583 4% -27% 22% 18% 32% 
Aruvälja 475 483 2% -21% 12% 26% -12% 
Tammiste 466 1011 117% 77% 133% 167% 67% 
Urge 453 525 16% -23% 54% 26% 9% 
Kihlepa-Soomra 336 341 1% 7% -5% 0% 8% 

Kokku 62 029 63 202 2% -18% 9% 5% 19% 
 
Kõigis kantides, v.a Kihlepa-Soomra kandis ja Pärnu linnas, 21–40 aastaste elanike arv 
suurenes. Üle 50% suurenes 21–40 aastaste elanike arv Tammiste (133%), Paikuse 
(73%), Sauga (61%) ja Urge (54%) kandis. Enim vähenes vaadeldavas vanuses elanike 
arv Kihlepa-Soomra kandis (5%). Aastatel 2000–2010 suurenes 41–64 aastaste elanike 
arv suuremas osas kantides. Kui enamikes kantides suurenes elanike arv nimetatud 
vanusegrupis alla 50%, siis Tammiste kandis suurenes vastav näitaja 167% (tabel 17). 
65 aastaste ja vanemate inimeste osakaal suurenes perioodil 2000–2010 kõigis 
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kantides, v.a Aruvälja kandis. Üle 50% suurenes 65 aastaste ja vanemate inimeste arv 
Tammiste (67%) ja Paikuse (62%) kandis. Vaadeldavas vanuses elanike arv vähenes 
vaid Aruvälja kandis (12%).  
 

3.1.4. Elanike paiknemise sesoonsus 

3.1.4.1. Suvilapiirkondade paiknemine 
Arvestades suvilate arvu nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkondades 
asustusüksuse tasandil, asub suurim uurimisalal paiknev suvilapiirkond Tammiste 
külas. Suuremad suvilapiirkonnad paiknevad ka Sindi linnas, Audru alevikus, Eametsa 
külas ja Kilksama külas. Ülejäänud asustusüksustes on suvilapiirkonnad väiksemad. 
Täpsemalt on nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkonnad ja seal paiknevate 
olemasolevate suvilate arvukus toodud järgneval joonisel (joonis 29). 

 

 
Joonis 29. Nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkonnad ja olemasolevate suvilate arv 
asustusüksuste lõikes AS Regio andmetel 2010. aasta seisuga.  

 

2010. aasta seisuga asub AS Regio andmetel uurimisala 16 erinevas asutusüksuses 
paiknevates suvilapiirkondades kokku 2058 eluhoonet (tabel 18). Kõigist nimetatud 
piirkondades asuvatest eluhoonetest 1345 ehk 65% on suvilad. Lisaks suvilatele asub 
kõigis suvilapiirkondades kokku ka 713 alalist eluhoonet, mis moodustavad 35% 
kõigist vastavates piirkondades asuvatest eluhoonetest (tabel 18). Nõukogudeaegsetes 
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suvilakooperatiivides asuvate alaliste eluhoonete puhul on üldjuhul tegemist 
ümberehitatud suvilate või uute eluhoonetega, kus on võimalik elada aastaringselt. 

 
Tabel 18. Nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkondades asuvate alaliste eluhoonete ja suvilate 
arv ning osakaal kõigist vastavas suvilapiirkonnas asuvatest eluhoonetest AS Regio andmetel 2010. 
aasta seisuga. 

Asustusüksus Kõik elamiseks 
mõeldud hooned 

Alalised eluhooned Suvilad 

Arv Osakaal Arv Osakaal 
Tammiste küla 597 164 27% 433 73% 
Audru alevik 254 86 34% 168 66% 
Eametsa küla 214 79 37% 135 63% 
Kilksama küla 212 79 37% 133 63% 
Sindi linn 197 19 10% 178 90% 
Pärnu linn 187 167 89% 20 11% 
Tahkuranna küla 71 11 15% 60 85% 
Laadi küla 68 18 26% 50 74% 
Reiu küla 55 23 42% 32 58% 
Soomra küla 49 5 10% 44 90% 
Lindi küla 48 7 15% 41 85% 
Silla küla 29 29 100% 0 0% 
Kõima küla 26 0 0% 26 100% 
Marksa küla 19 13 68% 6 32% 
Pulli küla 17 0 0% 17 100% 
Kihlepa küla 15 13 87% 2 13% 

Kokku 2058 713 35% 1345 65% 
 
Võrreldes teiste asustusüksustega asub märkimisväärselt rohkem eluhooneid Tammiste 
külas paiknevas nõukogudeaegses suvilakooperatiivis (597) (tabel 18). Rohkem kui 
200 eluhoonet asub ka Audru alevikus (254) ning Eametsa (214) ja Kilksama (212) 
külas asuvates suvilapiirkondades. Üle saja eluhoone paikneb Sindi (197) ja Pärnu 
(187) linna vastavates piirkondades. Külad, kus suvilapiirkondades asuvate eluhoonete 
arv jääb vahemikku 50–100, on Tahkuranna (71), Laadi (68) ja Reiu (55). Ülejäänud 
asutusüksustes on suvilapiirkondades asuvaid eluhooneid vähem kui 50 (tabel 18).  

Alaliste eluhoonete osakaal suvilapiirkondades näitab, mil määral on nõukogudeaegsed 
suvilakooperatiivide piirkonnad muutunud alalisteks elamualadeks. Enim asub 
suvilapiirkondades alalisi eluhooneid Pärnu linnas (167) ja Tammiste külas (164) 
(tabel 18). See-eest on suurim nõukogudeaegsetes suvilakooperatiivides asuvate 
alaliste eluhoonete osakaal Silla külas, kus kõik eluhooned on aastaringseks elamiseks. 
Samuti on alaliste eluhoonete osakaal suur Pärnu linna (89%) ja Kihlepa küla (87%) 
suvilapiirkondades. Märkimisväärne alaliste eluhoonete osakaal on ka Marksa (68%) ja 
Reiu (42%) külas paiknevates suvilapiirkondades. Alalisi eluhooneid ei ole Kõima ja 
Pulli külas asuvates suvilapiirkondades. Enamasti on vaid suvilatüüpi eluhooned ka 
Sindi linnas ja Soomra külas (mõlemas 90%) ning Lindi ja Tahkuranna külas 
(mõlemas 85%). Tabel 18 annab täpsema ülevaate alaliste eluhoonete ja suvilate 
osatähtsusest nõukogudeaegsete suvilakooperatiivide piirkondades asutusüksuste 
lõikes. 
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3.1.4.2. Elanike sesoonsus 
Mobiilpositsioneerimise andmetel on 2009. aasta seisuga aasta keskmine elanike arv 
kogu uurimisalal 61 369 inimest (tabel 19). Suvekuudel (juuni, juuli, august) on 
elanike arv 854 inimese võrra suurem – erinevus kogu aasta keskmise ja suvekuude 
rahvaarvu vahel on 1%. Suurim on elanike arvu muutus Pärnu linnas, kus suvekuudel 
on elanike arv 413 inimese võrra väiksem kui kogu aasta keskmine elanike arv (tabel 
19). Protsentuaalselt on Pärnu linna elanike arvu muutus võrreldes teiste kantidega aga 
väike, vaid 1%.  

See-eest kõigis uurimisala kantides elanike arv suvekuudel suureneb. Enim suureneb 
elanike arv Lindi kandis ja seda nii absoluutselt kui ka suhteliselt. Suvel on Lindi kandi 
elanike arv 212 inimese võrra suurem ehk protsentuaalselt suureneb sealne rahvaarv 
25% (tabel 19). Elanike arv suureneb oluliselt ka Võiste kandis, kus suvekuudel elab 
157 inimest (21%) rohkem kui aastas keskmiselt. Samuti suureneb suvekuudel 
märkimisväärselt Tammiste kandi elanike arv ja seda nii absoluutselt kui ka suhteliselt,  
muutus on 192 inimest ehk 15%. Elanike arvu suhteline kasv on märkimisväärne ka 
Aruvälja (12%), Kihlepa-Soomra (10%) ja Uulu (10%) kandis. Viimases on oluline ka 
elanike arvu absoluutne suurenemine, Uulu kandi rahvaarv suureneb suvekuudel 141 
inimese võrra. Elanike arvu absoluutne kasv on märkimisväärne ka Sindi ja Paikuse 
kandis, kus rahvaarv suureneb vastavalt 153 ja 132 inimese võrra. Täpsemalt on 
elanike arvu muutus suvekuudel võrreldes aasta keskmise elanike arvuga kantide 
lõikes toodud järgnevas tabelis (tabel 19). 
 
Tabel 19. Elanike arvu erinevus ja selle protsentuaalne muutus suvekuudel (juuni, juuli, august) 
võrreldes aasta keskmise elanike arvuga kantide lõikes mobiilpositsioneerimise andmetel 2009. aasta 
seisuga. 

Kant Aasta keskmine 
elanike arv 

Elanike arvu muutus suvel 
võrreldes aasta keskmisega 

Arv Osakaal 
Aruvälja 476 57 12% 
Audru 3474 30 1% 
Jõõpre 764 36 5% 
Kihlepa-Soomra 345 35 10% 
Lindi 864 212 25% 
Paikuse 3246 132 4% 
Pärnu linn 41555 -413 -1% 
Sauga 2297 53 2% 
Seljametsa 733 32 4% 
Sindi linn 3609 153 4% 
Tammiste 1277 192 15% 
Urge 521 37 7% 
Uulu 1443 141 10% 
Võiste 765 157 21% 

Kokku 61369 854 1% 
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3.2. Infrastruktuur 

3.2.1. Teed 

3.2.1.1. Teedevõrk  
Uurimisalal asuva teedevõrgu (joonis 30) kogupikkus on 1330 km (tabel 20). 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 30. 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 20). 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 20).  
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Tabel 20. Uurimisala teedevõrk ja selle jagunemine kohalike teede ja riigimaanteede vahel kantide 
lõikes 2010. aasta seisuga. Lisaks on toodud planeeritavate teede pikkus ja teedevõrgu potentsiaalne 
kasv kantide lõikes üldplaneeringute andmetel 2010. aasta seisuga. 

Kant 
Teedevõrk 

kokku 
(km) 

Kohalikud 
teed/tänavad Riigimaanteed Planeeritavad teed 

Kokku 
(km) Osakaal Kokku 

(km) Osakaal Kokku 
(km) Pot. 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 21). 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 21). 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 21). Kõrvalmaanteid asub 
suuremas osas uurimisala kantides; vaid 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. 
 

 
 

 
 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

59 

Tabel 21. 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 20).  
Uuritavale alale on 2010. aasta seisuga planeeritud kokku 106 km uusi teid, mis 
tähendab kogu teedevõrgu potentsiaalset suurenemist 8% (tabel 20). 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 (12%) kandis. Täpsemalt on planeeritud 
teede pikkus ja osakaal olemasolevatest vastavas kandis asuvatest teedest toodud 
tabelis 20. 

 

3.2.1.2. Kergliiklusteed 
Kergliiklusteid esineb kokku uurimisala kümnes asustusüksuses, millest kaheksas 
esineb märgistatud jalgrattateid. Uurimisalal asuvate kergliiklusteede, sh märgistatud 
jalgrattateede paiknemine 2010. aasta seisuga on toodud joonisel 31. 
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Joonis 31. Kergliiklusteede, sh märgistatud jalgrattateede paiknemine uurimisalal 2010. aasta seisuga. 

 

Kilometraažilt on enim kergliiklusteid (31,7 km) Pärnu linnas. 65% kõigi Pärnu linnas 
paiknevate kergliiklusteede puhul on tegemist vastavate liiklusmärkidega tähistatud 
jalgrattateedega (tabel 22). 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 jalgrattateele 
viitavate liiklusmärkidega tähistatud. Eranditeks on Audru ja Võiste alevik, kus 
tegemist on tähistamata kergliiklusteedega. Kõik kergliiklusteed pole vastavate 
liiklusmärkidega tähistatud ka 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 22. 
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Tabel 22. 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. Kommunikatsioonid 

3.2.2.1. Veevärk  
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on uuritaval alal veega varustatud eluruumide 
osatähtsus 90% kõigist vaadeldava ala eluruumidest (tabel 23). Protsentuaalselt on 
veevarutuse olemasolu suurim Paikuse kandis (95%) ja Pärnu linnas (94%). Veega on 
varustatud ka üle 80% Audru ja Uulu kandi eluruumidest. Suures osas kantides jääb 
veega varustatud eluruumide osatähtsus vahemikku 65–80%. Protsentuaalselt on kõige 
vähem veega varustatud eluruume Kihlepa-Soomra ja Urge kandis (mõlemas 59%) 
(tabel 23).  
 

Tabel 23. Kommunikatsioonide olemasolu eluruumides kantide lõikes 2000. aasta rahvaloenduse 
andmetel.  

Kant Gaas Elektrivarustus Veevärk Kanalisatsioon Keskküte 
Aruvälja 36% 99% 69% 69% 20% 
Audru 28% 100% 86% 83% 27% 
Jõõpre 44% 100% 79% 75% 40% 
Kihlepa-Soomra 47% 100% 59% 60% 13% 
Lindi 39% 99% 67% 69% 19% 
Paikuse 15% 100% 95% 91% 59% 
Pärnu linn 24% 100% 94% 91% 55% 
Sauga 26% 100% 76% 71% 49% 
Seljametsa 19% 99% 76% 76% 41% 
Sindi linn 24% 100% 75% 76% 55% 
Tammiste 23% 100% 78% 73% 15% 
Urge 25% 100% 59% 58% 18% 
Uulu 28% 100% 83% 82% 36% 
Võiste 44% 100% 72% 68% 19% 

Kokku 25% 100% 90% 87% 51% 
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Suuremas osas asustusüksustest on veega varustatud eluruumide osatähtsus üle 50% 
kogu elamufondist (joonis 32). Veega varustatus on väiksem kui 50% üksikutes 
maakonnakeskusest kaugemal asuvates külades. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel 
pole veevärki välja ehitatud Sauga kandis asuvas Eametsa külas. Veevärgi olemasolu 
on protsentuaalselt väike (1–25%) ka Sauga kandis asuvas Nurme külas ja Aruvälja 
kandis asuvas Soeva külas (joonis 32). 

 

 
Joonis 32. Veevärgi olemasolu eluruumides asustusüksuste lõikes 2000. aasta rahvaloenduse andmetel. 

 

3.2.2.2. Kanalisatsioon 
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on 87% vaadeldava ala kõigist eluruumidest 
kanalisatsiooniga varustatud (tabel 23). Suurim kanalisatsiooniga varustatud 
eluruumide osatähtsus on Paikuse kandis ja Pärnu linnas, mõlemas 91%. 
Kanalisatsiooniga varustatud eluruumide osakaal on suurem ka Audru (83%) ja Uulu 
(82%) kandis. Suures osas kantides on kanalisatsiooniga varustatud eluruume 65–80% 
kogu elamufondist. Kõige väiksem kanalisatsiooniga varustatud eluruumide osatähtsus 
on Urge (58%) ja Kihlepa-Soomra (60%) kandis (tabel 23).  
Suurema osa uurimisala asustusüksuste puhul on üle 50% eluruumidest 
kanalisatsiooniga varustatud. Üksikud külad, kus kanalisatsiooniga on varustatud alla 
50% eluruumidest, paiknevad maakonnakeskusest, Pärnu linnast, kaugemal (joonis 
33). 2000. aasta rahvaloenduse andmetel puudub Sauga kandis asuvas Eametsa külas 
kanalisatsioon. Kanalisatsiooniga varustatud eluruumide osatähtsus on väiksem ka 
Nurme ja Soeva külas (joonis 33).  
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Joonis 33. Kanalisatsiooni olemasolu eluruumides asustusüksuste lõikes 2000. aasta rahvaloenduse 
andmetel. 

 

3.2.2.3. Elekter 
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on pea kõigi vaatluse all olevate kantide 
eluruumid 100% elektriga varustatud. Vaid Aruvälja, Lindi ja Seljametsa kandi 
eluruumid on elektriga varustatud 99% (tabel 23). Joonisel 34 on toodud 1x1 km 
ruudustiku täpsusel piirkonnad, kus eluruumide elektriga varustatus on alla 99%. 
Üksikud eluruumid, kus puudub elekter, paiknevad peamiselt hõredasti asustatud 
aladel.  
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Joonis 34. Elektrivarustuse olemasolu eluruumides 1x1 km ruudustiku täpsusel 2000. aasta 
rahvaloenduse andmetel. 

 
Täpsemalt on kõrge- ja keskpingeliinide paiknemine uurimisalal toodud järgneval 
joonisel (joonis 35). 
 

 
Joonis 35. Kõrge- ja keskpinge elektriliinide paiknemine uurimisalal AS Eesti Energia andmetel 2010. 
aasta seisuga. 
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3.2.2.4. Gaas  
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on 25% vaadeldava ala kõigist eluruumidest 
gaasiga varustatud (tabel 23). Gaasiga varustatud eluruumide osakaal on suurim 
Kihlepa-Soomra (47%), Jõõpre (44%) ja Võiste kandis (44%). Gaasiga varustatus on 
märkimisväärne ka Lindi (39%) ja Aruvälja (36%) kandis. Suuremas osas kantidest on 
gaasiga varustatud eluruumide osakaal 20–30%. Uurimisalal paiknevatest kantidest on 
gaasiga varustatus kõige väiksem Paikuse (15%) ja Seljametsa (19%) kandis (tabel 23).  
Protsentuaalselt on enim (üle 50%) gaasiga varustatud eluruume Eassalu, Kihlepa, 
Lemmetsa, Liiva, Oara ja Ridalepa külas. Suuremas osas asustusüksustest jääb gaasiga 
varustatud eluruumide osakaal vahemikku 11–50%. Kõige väiksem on gaasiga 
varustatud eluruumide suhteline osakaal (alla 10%) Aruvälja, Eametsa ja Nurme külas 
(joonis 36). 

 

 
Joonis 36. Gaasivarustuse olemasolu eluruumides asustusüksuste lõikes 2000. aasta rahvaloenduse 
andmetel. 

 

3.2.2.5. Keskküte  
2000. aasta rahvaloenduse andmetel on 51% kõigist uurimisalal paiknevatest 
eluruumidest keskküttega varustatud (tabel 23). Suurim keskküttega varustatud 
eluruumide osakaal on Paikuse (59%) ja Sindi (55%) kandis ning Pärnu linnas (55%). 
Märkimisväärne on keskküttega eluruumide suhteline osakaal ka Sauga (49%), 
Seljametsa (41%) ja Jõõpre (40%) kandis. Suures osas kantidest jääb 
keskküttesüsteemidega varustatud eluruumide osakaal vahemikku 18–36%. Kihlepa-
Soomra (13%) ja Tammiste (15%) kandis on protsentuaalselt kõige vähem keskküttega 
varustatud eluruume (tabel 23). 
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Asustusüksuste tasandil on keskküttega varustatud eluruumide osakaal suurim (üle 
50%) Pärnu ja Sindi linnas, Paikuse ja Sauga alevikus ning Jõõpre, Seljametsa ja Uulu 
külas (joonis 37). Suuremas osas asustusüksustest jääb keskküttega varustatud 
eluasemete osakaal vahemikku 11–50%. Keskküttega varustatud eluruume on vähem 
(kuni 10%) Eametsa, Kärbu, Leina, Lepaküla, Liu, Metsaküla, Nurme, Piirumi, Põhara, 
Põldeotsa, Rütavere, Soomra ja Tuuraste külas. Täpsemalt on keskkütte olemasolu 
eluruumides asutusüksuste lõikes toodud järgneval joonisel (joonis 37). 
 

 
Joonis 37. Keskkütte olemasolu eluruumides asustusüksuste lõikes 2000. aasta rahvaloenduse andmetel. 

 

3.2.2.6. Tänavavalgustus 
Kohalike omavalitsuste andmetel on tänavavalgustusega varustatud Pärnu ja Sindi linn 
ning kõik asutusüksused Paikuse ja Tammiste kandis (joonis 38). Samuti on rohkem 
kui pooled Audru, Sauga, Seljametsa ja Uulu kandis paiknevatest asustusüksustest 
tänavavalgustusega varustatud. Audru kandis on tänavavalgustus olemas Audru 
alevikus ning Lemmetsa, Papsaare ja Valgeranna külas. Sauga kandis paiknevas Sauga 
alevikus ning Eametsa ja Kilksama külas on tänavavalgustus samuti olemas. 
Sarnasteks asutusüksusteks on ka Seljametsa kandi piirides asuvad Põlendmaa, 
Seljametsa ja Silla küla ning Uulu kandis asuvad Laadi, Reiu ja Uulu küla. 
Tänavavalgustusega on varustatud ka Lindi ja Urge küla ning Võiste alevik. Ülejäänud 
asustusüksustes tänavavalgustus puudub (joonis 38). 
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Joonis 38. Tänavavalgustuse olemasolu asustusüksustes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta 
seisuga. 

 

3.2.3. Sideinfrastruktuur  

3.2.3.1. Telefon 
Telefoni teenus on uurimisalal võimaldatud kogu elanikkonnale. Lauatelefoni teenust, 
mida varem pakkus Elion, on hakatud linnades ja kompaktselt asustatud elamualadel 
pakkuma kui ühte digitaalset sidevõrguteenust mitmete erinevate 
telekommunikatsiooniettevõtete poolt (Starman, STV, Elion jt). Lisaks on uurimisala 
kaetud täielikult kolme suurima mobiilsideteenuse pakkuja (EMT, Elisa ja Tele2) poolt 
pakutava mobiilse sidevõrguteenusega.  

 

3.2.3.2. Kaabelsidevõrk 
Uurimisalal paikneva kaabelsidevõrgustiku magistraalliinid koosnevad hetkeseisuga 
suures osas kiudoptilistest kaablitest. Näiteks Elioni kaabelsidevõrk on toodudjoonisel 
39. Kiudoptilised kaablid ehk valguskaablid tagavad kiirema läbilaskevõime 
tänapäeval järjest kasvavale andmesidevahetusele, mis on ka üheks peamiseks 
eelduseks andmesidemahukale ettevõtlusele. 
Lisaks pakuvad mitmed erinevad telekommunikatsiooniettevõtted nagu Elion, 
Starman, STV jt uurimisalal paiknevates linnades ja valdavalt ka kompaktselt asustatud 
elamualadel eraklientidele erinevaid kaabelsideteenuseid (telefon, TV, raadio, 
internet). 
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Joonis 39. Väljavõte AS Elioni kaabelsidevõrgustiku (punane joon) valguskaablite ulatusest ja 
paiknemisest ning WiMAX-i sidevõrgu levialadest (ovaalid) ja antennide (tume nool Elion, valge nool 
Levira) asukohtadest AS Elioni andmetel seisuga 01.08.2010. 

 

3.2.3.3. Traadita sidevõrk 
Traadita ehk õhus levivaid erinevaid sidevõrgu võimalusi on uurimisalal mitmeid ja 
selle valdkonna kiire tehnoloogiline areng muudab antud teenused järjest kiiremaks 
ning paremini kättesaadavaks.  
Hetkel on arvestatavaid traadita sidevõrgu teenuseid neli: 

i) lokaalsed WiFi ehk traadita kohtvõrgud,  
ii) mobiilsideoperaatorite UMTS ja EDGE mobiilsidevõrgud (EMT, Elisa, Tele2), 
iii) WiMAX traadita andmesidevõrgud (leviala kuni 20 km) (Elion, Levira läbi 

edasimüüjate), 
iv) KÕU andmesidevõrk raadiosagedusel 450 MHz (leviala kuni 35 km) (Eesti 

Energia). 

Väga lokaalsete avalike traadita kohtvõrkude (WiFi) levialade paiknemine on tugevalt 
seotud teiste avalike teenuste paiknemisega. Traadita kohtvõrkude paiknemine 
uuritaval alal on täpsemalt välja toodud alapeatükis 3.3.5.2. 
Mobiilsideoperaatorite sidevõrkude tehnoloogia areng on võimaldanud kasutusele 
võtta järjest mahukamat andmesidevahetust, mis on juba võimeline konkureerima 
otseselt kaabelsidevõrgu teenusega. Osaliselt suuremas osas uurimisalal ja täielikult 
kompaktselt asustatud elamualadel võimaldavad mobiilsideoperaatorid (EMT, Elisa, 
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Tele2) kiiret UMTS tehnoloogial põhinevat sidevõrku, mis on üle 30 korra kiirem kui 
EDGE sidevõrk. Uurimisala hajaasustatud aladel, kus eelnev tehnoloogia ei levi, saab 
kasutada EDGE tehnoloogial põhinevat sidevõrku, mis on kolm kuni neli korda kiirem 
kui tavapärane GPRS tehnoloogial põhinev mobiilsidevõrk.    

WiMAX on telekommunikatsioonitehnoloogia, mis tagab traadita raadiolainetel 
põhineva andmeside üle pikkade vahemaade (5–20 km). WiMAX-i tehnoloogial 
põhinevat traadita internetivõrku pakuvad uurimisalal kaks 
telekommunikatsiooniettevõtet: AS Elion ja AS Levira. WiMAX-i levialade puhul 
tuleb märkida, et tegelik levi sõltub suuresti kohalikest oludest nagu näiteks 
metsamassiivide ja küngaste paiknemine. Hinnanguliselt on WiMAX-i reaalne leviala 
umbes 60% joonisel 39 toodud leviala ovaalidest, umbes 40% ovaalide pindala puhul 
reaalselt levi puudub. WiMAX-i tehnoloogial põhineva sidevõrgu levialaga on kaetud 
nii Pärnu linn kui ka suur osa uurimisala kompaktselt asustatud elamupiirkondadest 
(joonis 39). WiMAX-i sidevõrk ei levi Lindi ja Kihlepa-Soomra kandis ning osaliselt 
Sauga, Aruvälja ja Seljametsa kandis. 
Eesti Energia poolt pakutav KÕU sidevõrk töötab madala sagedusega raadiolainetel ja 
levib tugijaamast kuni 35 km kaugusele. KÕU sidevõrgu levi on igal pool ühtlane, 
kuna otsenähtavust tugijaamaga pole vaja. KÕU sidevõrk levib vaadeldaval 
uurimisalal täielikult.  
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3.3. Teenused 

3.3.1. Haridusasutused 

3.3.1.1. Alusharidus 
Pärnu linnas ning uurimisalal paiknevates kantides asub 2010. aasta seisuga kokku 25 
lasteaeda. Alusharidust ei ole võimalik omandada Kihlepa-Soomra ja Urge kandis 
(joonis 40). Suurem osa lasteaedadest asub Pärnu linnas (14). Ülejäänud kantides on 
lasteaedasid märkimisväärselt vähem. Väljaspool Pärnu linna asuvad lasteaiad 
järgmistes asustusüksustes: Ahaste küla, Audru alevik, Jõõpre küla, Lindi küla, 
Paikuse alevik, Sauga alevik, Seljametsa küla, Sindi linn, Tammiste küla, Uulu küla ja 
Võiste alevik (joonis 40).  

 

 
Joonis 40. Alushariduse omandamise võimaluse olemasolu (lasteaed) asutusüksuste lõikes kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud kuni 6-aastaste elanike tihedus 
asustusüksutes ja manteedevõrgustik.  
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3.3.1.2. Algharidus 
Pärnu linnas ja uuritaval alal paiknevates kantides asub 2010. aasta seisuga kokku 19 
haridusasutust, kus on võimalik omandada algharidust (1.–4. klass). Algharidust ei ole 
võimalik omandada Kihlepa-Soomra, Tammiste ja Urge kandis (joonis 41). Nimetatud 
haridusasutustest üheksa asub Pärnu linnas. Uurimisalal paiknevates kantides on 
alghariduse omandamise võimalused oluliselt väiksemad. Väljaspool Pärnu linna saab 
algharidust omandada järgmistes asustusüksustes: Ahaste küla, Audru alevik, Jõõpre 
küla, Lindi küla, Nurme küla, Paikuse alevik, Seljametsa küla, Sindi linn, Uulu küla ja 
Võiste alevik (joonis 41).  
 

 
Joonis 41. Alghariduse (1.–4. klass) omandamise võimaluse olemasolu asutusüksuste lõikes kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud 7-10 aastaste elanike tihedus 
asustusüksutes ja bussiliinide võrgustik, sh ühistransport ja õpilasliinid. 
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3.3.1.3. Põhiharidus 
2010. aasta seisuga on Pärnu linnas ning Audru, Jõõpre, Paikuse, Sauga, Sindi ja Uulu 
kandis kokku 17 põhiharidust (5.–9. klass) pakkuvat haridusasutust. Põhiharidust ei ole 
võimalik omandada Aruvälja, Kihlepa-Soomra, Lindi, Seljametsa, Tammiste, Urge ja 
Võiste kandis (joonis 42). Suurem osa uurimisala koolidest, kus on võimalik omandada 
põhiharidust, asuvad Pärnu linnas (11). Väljaspool Pärnu linna on põhiharidust 
võimalik omandada Audru alevikus, Jõõpre külas ja Nurme külas, Paikuse alevikus, 
Sindi linnas ning Uulu külas (joonis 42). Kõigis eelnimetatud asustusüksustes asub üks 
põhiharidust pakkuv haridusasutus. 
 

 
Joonis 42. Põhihariduse (5.–9. klass) omandamise võimaluse olemasolu asutusüksuste lõikes kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud 11-15 aastaste elanike tihedus 
asustusüksutes ja bussiliinide võrgustik, sh ühistransport ja õpilasliinid. 
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3.3.1.4. Keskharidus 
2010. aasta seisuga on keskharidust võimalik omandada Pärnu linnas ning Audru ja 
Sindi kandis. Ülejäänud vaadeldava ala kantides keskharidust omandada ei saa (joonis 
43). Kokku asub uurimisalal üheksa keskharidust pakkuvat kooli. Suurem osa 
vaadeldavatest keskkoolidest asub Pärnu linnas (7). Nii Sindi linnas kui ka Audru 
alevikus asub üks keskharidust pakkuv haridusasutus. 

 

 
Joonis 43. Keskhariduse (10.–12. klass) omandamise võimaluse olemasolu asutusüksuste lõikes 
kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud 16-19 aastaste elanike tihedus 
asustusüksutes ja bussiliinide võrgustik, sh ühistransport ja õpilasliinid. 

 

3.3.1.5. Kõrg- ja kutseharidus 
Pärnu linnas ja Paikuse kandis saab 2010. aasta seisuga kutseharidust omandada kokku 
neljas haridusasutuses. Ülejäänud uurimisala kantides kutseharidust pakkuvad 
õppeasutused puuduvad. Kutsekoolid on koondunud Pärnu linna, kus asub kolm 
vastavat õppeasutust. Väljaspool Pärnu linna on kutseharidust võimalik omandada 
Paikuse alevikus. Kõrgharidust on uurimisalal võimalik omandada vaid Pärnu linnas. 
Kokku asub seal kaks kõrgharidust pakkuvat õppeasutust: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 
ja Mainori Kõrgkooli Pärnu õppekeskus.  
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3.3.1.6. Huviharidus 
2010. aasta seisuga on huviringides võimalik käia Pärnu linnas ning Audru, Jõõpre, 
Lindi, Paikuse ja Sindi kandis. Ülejäänud uurimisala kantides huviringides käimise 
võimalus puudub (joonis 44). Kõige enam on erinevaid huvihariduse omandamise 
võimalusi Pärnu linnas (26). Samuti on võimalik huviringides käia Audru alevikus, 
Jõõpre ja Lindi külas, Paikuse alevikus ning Sindi linnas (joonis 44). 

 

 
Joonis 44. Huviringides käimise võimaluse olemasolu asutusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste 
andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud 7-19 aastaste elanike tihedus asustusüksustes ja 
bussiliinide võrgustik, sh ühistransport ja õpilasliinid. 
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3.3.2. Teenindusasutused 

3.3.2.1. Kauplused 
2010. aasta seisuga on Pärnu linnas ja uurimisalal asuvates kantides, v.a Kihlepa-
Soomra, Seljametsa ja Urge kandis, vähemalt üks kauplus (joonis 45). Enim 
kaupluseid asub Pärnu linnas − 2007. aasta seisuga oli seal 52 poodi (uuemad andmed 
puuduvad). Märkimisväärselt rohkem asub kaupluseid ka Sindi linnas (12). Kolm 
kauplust asub nii Lindi kui ka Võiste kandis. Lindi kandi poed asuvad Lindi, Liu ja 
Saulepa külas. Võiste kandis asuvad kauplused on koondunud Võiste alevikku. Nii 
Audru, Jõõpre, Paikuse, Uulu kui ka Sauga kandis asub kaks poodi. Viimase kandi 
puhul asuvad kauplused Kilksama külas ja Sauga alevikus. Ülejäänud eelnimetatud 
kantidest asuvad mõlemad poed vastavalt samanimelistes asustusüksustes. Aruvälja ja 
Tammiste kandis asub üks kauplus, vastavalt Aruvälja ja Tammiste külas (joonis 45). 

 

 
Joonis 45. Kaupluste olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga, Pärnu linna puhul 2007. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus 
asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.2.2. Pangad ja pangaautomaadid 
2010. aasta seisuga asuvad uuritaval alal pangad ja pangaautomaadid Pärnu linnas ning 
Audru, Sauga ja Sindi kandis. Ülejäänud kantides pangateenus puudub (joonis 46). 
Enim pankasid, s.h pangaautomaate, asub Pärnu linnas, kus 2007. aasta seisuga oli neid 
44 (uuemad andmed puuduvad). Sindi linnas asus samal ajal kaks 
panka/pangaautomaati. Pangateenus on olemas ka Audru ja Sauga alevikus (joonis 46). 

 

 
Joonis 46. Pangateenuste olemasolu asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta 
seisuga, Pärnu linna puhul 2007. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja 
ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.3. Vaba aja veetmise võimalused 

3.3.3.1. Rahva- ja seltsimajad 
2010. aasta seisuga on Pärnu linnas ja seda ümbritsevates kantides kokku 16 rahva- ja 
seltsimaja. Vähemalt üks rahvamaja on olemas kõigis kantides, v.a Tammiste kandis 
(joonis 47). Enim rahvamaju on Pärnu linnas (4). Pärnu linna rahva- ja seltsimajade 
hulk kajastab ka seal asuvaid kultuurikeskuseid. Võiste kandis asub kaks rahvamaja, 
need on Tahkuranna külas ja Võiste alevikus. Ülejäänud kantides asub üks rahvamaja. 
Täpsemalt asuvad ülejäänud rahva- ja seltsimajad järgmistes asustusüksustes: Ahaste 
küla, Audru alevik, Jõõpre küla, Kihlepa küla, Lindi küla, Sauga alevik, Seljametsa 
küla, Sindi linn, Urge küla ja Uulu küla (joonis 47).  

 

 
Joonis 47. Rahva- ja seltsimajade olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste 
andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi 
bussiliinivõrk. 
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3.3.3.2. Raamatukogud 
2010. aasta seisuga on Pärnu linnas ning Aruvälja, Audru, Jõõpre, Kihlepa-Soomra, 
Lindi, Paikuse, Sauga, Sindi, Urge, Uulu ja Võiste kandis kokku 15 raamatukogu. 
Raamatukogusid ei ole Seljametsa ja Tammiste kandis (joonis 48). Enim 
raamatukogusid asub Pärnu linnas (4). Kõigis eelnimetatud kantides asub üks 
raamatukogu. Raamatukogud on olemas järgmistes asustusüksustes: Ahaste küla, 
Audru alevik, Jõõpre küla, Lindi küla, Kihlepa küla, Paikuse alevik, Sauga alevik, 
Sindi linn, Urge küla, Uulu küla ja Võiste alevik (joonis 48).  

 

 
Joonis 48. Raamatukogude olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 
2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi 
bussiliinivõrk. 
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3.3.3.3. Spordirajatised  
Pärnu linnas ning Audru, Jõõpre, Lindi, Paikuse, Sauga, Sindi, Uulu ja Võiste kandis 
asub 2010. aasta seisuga kokku 48 spordirajatist (staadionid ja spordisaalid). 
Spordirajatised puuduvad Aruvälja, Kihlepa-Soomra, Seljametsa, Tammiste ja Urge 
kandis (joonis 49). Enim spordirajatisi asub Pärnu linnas (36). Sindi linnas asub kokku 
neli spordirajatist. Rohkem kui üks spordirajatis (3) asub ka Audru alevikus. Paikuse 
alevikus asub kaks spordirajatist. Kokku kaks spordirajatist asub ka Sauga ja Uulu 
kandis. Sauga kandi vastavad rajatised asuvad Kilksama külas ja Sauga alevikus, Uulu 
kandis aga Laadi ja Uulu külas. Üks spordirajatis on olemas ka Lindi külas Lindi 
kandis, Jõõpre kandis asuvas Jõõpre külas ja Leina külas Võiste kandis (joonis 49).   

 

 
Joonis 49. Spordirajatiste (spordisaalide, staadionite) olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja 
ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.3.4. Külaplatsid 
Nii Pärnu linnas kui ka kõigis uuritava ala kantides, v.a Tammiste ja Urge kandis, on 
olemas vähemalt üks külaplats (joonis 50). Enim avalikke platse, kus viiakse läbi 
rahvaüritusi, asub Pärnu linnas (5), nt Raeküla rand, Niidu aas, Rääma park, Vallikäär. 
Rohkem kui üks külaplats asub ka järgmistes kantides: Lindi (4), Audru (3), 
Seljametsa (3 ), Sau g a (2 ) ja Võiste (2 ). Lindi kandis asub k ak s k ülaplatsi Liu  k ülas 
ning ülejäänud kaks Kõima ja Lindi külas. Audru kandi kolmest külaplatsist kaks asub 
Audru alevikus ning üks Lemmetsa külas. Seljametsa kanti jäävad külaplatsid asuvad 
Põlendmaa, Vaskrääma ja Silla külas (joonis 50). Viimane nimetatud asustusüksus jääb 
osaliselt ka Paikuse kanti. Sauga kandi kaks külaplatsi paiknevad Kilksama külas ja 
Sauga alevikus. Võiste kandi mõlemad külaplatsid asuvad Võiste alevikus. Samuti 
asuvad külaplatsid järgmistes asustusüksustes: Ahaste, Eassalu ja Jõõpre küla, Sindi 
linn ning Lepaküla küla (joonis 50). 
 

 
Joonis 50. Külaplatside olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.4. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused 

3.3.4.1. Apteegid  
2010. aasta seisuga on kohalike omavalitsuste andmetel apteegi teenus olemas Pärnu 
linnas ning Audru, Paikuse, Sindi ja Uulu kandis (joonis 51). Ülejäänud kantides 
apteeke ei ole. Enim apteeke asub Pärnu linnas − 2007. aasta seisuga oli neid seal 24 
(uuemad andmed puuduvad). Sindi linnas asub kaks apteeki. Apteek asub ka Audru ja 
Paikuse alevikus ning Uulu külas (joonis 51). 
 

 
Joonis 51. Apteekide olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga, Pärnu linna puhul 2007. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus 
asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.4.2. Perearstid 
Kohalike omavalitsuste andmetel on 2010. aastal perearsti teenus olemas Pärnu linnas 
ning Audru, Paikuse, Sindi, Uulu ja Võiste kandis (joonis 52). Ülejäänud kantides 
perearsti teenus puudub. Vaadates asustusüksuste tasandit, on perearsti teenus olemas 
Sindi linnas, Audru, Paikuse ja Võiste alevikus ning Uulu külas (joonis 52).  
 

 
Joonis 52. Perearsti teenuse olemasolu asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.4.3. Hooldekodud 
Kohalike omavalitsuste andmetel asub 2010. aasta seisuga Pärnu linnas ja Jõõpre 
kandis kokku kolm hooldekodu. Ülejäänud uurimisala kantides vastavaid 
sotsiaalhoolekandeasutusi ei esine. Pärnu linnas asub kaks hooldekodu. Ainuke 
väljaspool Pärnu linna paiknev hooldekodu asub Jõõpre külas (joonis 53). Reaalselt 
võib uurimisalal asuda ka rohkem hooldekodusid – olemasolevate eraasutuste kohta 
teave puudub, kuna neil ei ole registreerimiskohustust. 
 

 
Joonis 53. Hooldekodude olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga. Taustal on kujutatud üle 65 aastaste elanike tihedus asustusüksustes. 
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3.3.4.4. Päevakeskused  
Kohalike omavalitsuste andmetel on 2010. aasta seisuga Pärnu linnas ning Audru, 
Paikuse ja Sindi kandis kokku üheksa päevakeskust. Suurem osa päevakeskustest asub 
Pärnu linnas (6). Audru ja Paikuse alevikus ning Sindi linnas asub üks päevakeskus. 
Ülejäänud uurimisalal paiknevates kantides päevakeskuseid ei esine (joonis 54). 
Reaalselt võib uurimisalal asuda ka rohkem päevakeskuseid – olemasolevate 
eraasutuste kohta teave puudub, kuna neil ei ole registreerimiskohustust. 
 

 
Joonis 54. Päevakeskuste olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

85 

3.3.5. Sideteenused 

3.3.5.1. Postkontorid 
Kohalike omavalitsuste andmetel asub 2010. aasta seisuga uurimisalal kokku 12 
postkontorit (joonis 55). Enim postkontoreid asub Pärnu linnas (4). Ülejäänud 
postkontorid asuvad Sindi linnas, Audru, Paikuse ja Sauga alevikus ning Lindi, Jõõpre 
ja Uulu külas (joonis 55).  

 

 
Joonis 55. Postkontorite olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. 
aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi bussiliinivõrk. 
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3.3.5.2. Avalik internet 
Vaadeldaval alal asub kokku 16 avalikku internetipunkti. Vähemalt üks avalik 
internetipunkt asub kõigis uurimisala kantides, v.a Tammiste kandis (joonis 56). Enim 
vastavaid asutusi asub Pärnu linnas (4). Väljaspool Pärnu linna asuvad avalikud 
internetipunktid järgmistes asustusüksustes: Sindi linn, Audru, Paikuse, Sauga ja 
Võiste alevik ning Ahaste, Jõõpre, Kihlepa, Lindi, Seljametsa, Urge ja Uulu küla 
(joonis 56). Lisaks avalikele internetipunktidele võimaldavad mitmed erinevad 
teenuste pakkujad (nt majutus, meelelahutus) oma klientidele tasuta internetti.    

 

 
Joonis 56. Avalike internetipunktide olemasolu ja arv asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste 
andmetel 2010. aasta seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja ühistranspordi 
bussiliinivõrk. 

 
2010. aasta seisuga asub uurimisalal kokku 66 avalikku WiFi leviala (www.wifi.ee 
2010). Pärnu linnas asub kokku 62 avalikku WiFi leviala, millest 49 on kättesaadavad 
tasuta teenusena. Sauga kandis paikneb neli tasuta WiFi leviala, kaks Sauga alevikus ja 
kaks Nurme külas. Audru kandis asub üks tasuta WiFi leviala, mis paikneb Valgeranna 
külas. 

3.3.6. Haldusasutused 

3.3.6.1. Kohalik omavalitsus  
2010. aasta seisuga on uurimisalal asuvate linna-, valla- ja maavalitsuste paiknemine 
järgmine: Pärnu linnas asub lisaks Linnavalitsusele ka Pärnu Maavalitsus, Audru 
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Vallavalitsus asub Audru alevikus, Sauga valla keskuseks on Sauga alevik ja Paikuse 
valla keskuseks Paikuse alevik. Tahkuranna vallas asub Vallavalitsus aga Uulu külas. 

 

3.3.6.2. Kiirabi 
Uurimisala paiknevaid kante teenindavad Pärnu linnas asuvad SA Pärnu Haigla 
kiirabibrigaadid. Pärnumaa sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus ei toodud 
välja, et antud uuringusse kaasatud omavalitsustes (Audru vald, Häädemeeste vald, 
Paikuse vald, Pärnu linn, Sauga vald ja Sindi linn) paiknevate kantide puhul on kiirabi 
teenuse kättesaadavusega probleeme. 
Siiski esineb probleeme seoses kiirabi kättesaadavusega käesolevast uurimisalast välja 
jääval alal Pärnumaa loode- ja edelaosas ning välja on pakutud kiirabibrigaadide 
loomist Häädemeeste ja Tõstamaa piirkonda. See parandaks kiirabi kättesaadavust ka 
käesoleval uurimisalal, täpsemalt Aruvälja, Kihlepa-Soomra, Lindi, Uulu ja Võiste 
kandis. 

 

3.3.6.3. Päästeüksused 
Uurimisalal paiknevaid kante teenindavad Pärnu linnas asuvad päästekomandod 
(joonis 57). Lisaks tegutseb Urge kandis asuvas Pulli külas vabatahtlike pritsumeeste 
organisatsioon MTÜ Sauga Vabatahtlik Tuletõrje Selts.  
  

 
Joonis 57. Päästeüksuste paiknemine asustusüksuste lõikes kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta 
seisuga. Taustal on kujutatud elanike tihedus asustusüksustes ja teedevõrgustik. 
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3.4. Töökohad 

2009. aasta seisuga on Äriregistri andmetel uurimisalal kokku 12 453 töökohta (tabel 
24). Maksu- ja Tolliameti andmetel on vastav näitaja 18 771. Kuigi Maksu- ja 
Tolliameti andmetel on töökohtade arv uurimisalal suurem, on kantide lõikes 
töökohtade jagunemine Äriregistri andmete jagunemisega üldjoontes sarnane. Suurim 
erinevus Äriregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmete töökohtade arvudes esineb 
Pärnu ja Sindi linna puhul, kus asub Maksu- ja Tolliameti andmetel vastavalt 4743 ja 
415 töökohta rohkem kui Äriregistri andmetel (tabel 24). Järgnevalt on välja toodud 
olulisemad näitajad Äriregistri andmete põhjal. Enim töökohti asub Pärnu linnas, kus 
on 10 001 töökohta ehk 80% kõigist uurimisalal asuvatest töökohtadest (tabel 24). 

Uurimisalal paiknevates kantides asub töökohti märkimisväärselt vähem. Kantide 
lõikes on töökohtade arv suurim Audru kandis (759), kus asub 6% kõigist uurimisalal 
asuvatest töökohtadest. Suurem osa Audru kandis asuvatest töökohtadest asub 
Lemmetsa külas (405), Audru alevikus (270) ja Papsaare külas (80). Töökohtade arv 
on suurem ka Sauga (470) ja Paikuse (421) kandis, kus asub vastavalt 4% ja 3% kogu 
uurimisalal asuvatest töökohtadest. Sauga kandis asuvad töökohad peamiselt Sauga 
alevikus (363) ja Nurme külas (72). Suurem osa Paikuse kandi töökohtadest asub 
Paikuse alevikus (289) ja Silla külas (132). Üle saja töökoha asub ka Sindi (214), 
Tammiste (140) ja Võiste (110) kandis, kus töökohtade osatähtsus kõigist uurimisalal 
asuvatest töökohtadest on vastavalt 2%, 1% ja 2% (tabel 24). Võiste kandi 110-st 
töökohast 99 asub Võiste alevikus. Äriregistri andmetel asub Uulu kandis 99 töökohta, 
millest 59 asub Uulu külas ja 36 Reiu külas. Kõige vähem töökohti on Äriregistri 
andmetel Kihlepa-Soomra (16) ja Aruvälja (17) kandis. Täpsemalt on töökohtade arv 
ja jagunemine kantide lõikes toodud järgnevas tabelis (tabel 24). Samas on toodud ka 
töökohtade arv ja jagunemine kantide lõikes Maksu- ja Tolliameti andmetel 2009.  
aasta seisuga. 
 

Tabel 24. Töö(aja)kohtade arv ja jagunemine kantide lõikes Äriregistri, Maksu- ja Tolliameti ning 
mobiilpositsioneerimise andmetel 2009. aasta seisuga. 

Kant 
Äriregister Maksu- ja Tolliamet Mobiilpositsioneerimine 

Töökohtade 
arv % Töökohtade 

arv % Tööajakohtade 
arv % 

Pärnu 10 001 80,3% 14 744 78,5% 28477 81,9% 
Audru 759 6,1% 950 5,1% 1743 5,0% 
Sauga 470 3,8% 780 4,2% 1018 2,9% 
Paikuse 421 3,4% 630 3,4% 1113 3,2% 
Sindi 214 1,7% 629 3,4% 472 1,4% 
Tammiste 140 1,1% 135 0,7% 262 0,8% 
Võiste 110 0,9% 295 1,6% 333 1,0% 
Uulu 99 0,8% 276 1,5% 489 1,4% 
Lindi 78 0,6% 77 0,4% 265 0,8% 
Jõõpre 60 0,5% 70 0,4% 128 0,4% 
Seljametsa 46 0,4% 113 0,6% 189 0,5% 
Urge 22 0,2% 25 0,1% 137 0,4% 
Aruvälja 17 0,1% 32 0,2% 104 0,3% 
Kihlepa-Soomra 16 0,1% 15 0,1% 37 0,1% 

Kokku 12 453 100,0% 18 771 100,0% 34 766 100,0% 
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2009. aasta seisuga on töö(aja)kohtade arvu uurimisalal lisaks Äriregistri ning Maksu- 
ja Tolliameti andmetele hinnatud ka passiivse mobiilpositsioneerimise andmete alusel, 
rakendades ankurpunktide meetodit (vt ptk 2.8). Ankurpunktide meetodi alusel on 
leitud täiskasvanud inimeste tööajakohad, mis näitavad, kus inimesed reaalselt 
päevasel ajal (tööajal) viibivad.  
Kui Äriregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal asuvad inimeste töökohad 
seal, kus ettevõte on registreeritud, siis mobiilpositsioneerimise meetodiga leitud 
tööajakohad kajastavad paremini näiteks lühiajalise ja liikuva tööga inimeste 
(teetöölised, ehitajad jne) reaalseid peamisi vastava kuu tööaja asukohti. 
Mobiilpositsioneerimise andmetel leitud inimeste tööajakohad kajastavad ka 
mitteametlike töötajate asukohti ja nende mittetöötajate (pensionärid, töötud, kodused 
jne) asukohti, kes päevasel ajal teatud kohas regulaarselt käivad ja seal pikemat aega 
viibivad. Mobiilpositsioneerimise andmete alusel leitud tööajakohad ei kajasta õpilaste 
koolis käimist.  

2009. aasta seisuga on uurimisalal mobiilpositsioneerimise andmetel leitud tööajakohti 
34 766 (tabel 24), mida on 179% rohkem kui Äriregistri ja 85% rohkem kui Maksu- ja 
Tolliameti andmetel põhinevaid vaadeldaval alal asuvaid töökohtasid. Suurimad 
absoluutsed erinevused mobiilpositsioneerimise andmetel põhinevate tööajakohtade ja 
Äriregistri andmetel põhinevate töökohtade vahel esinevad üldjoontes seal, kus asub ka 
rohkem töökohti. Pärnu linnas on 18 476 tööajakohta enam kui töökohta Äriregistri 
alusel. Audru, Paikuse ja Sauga kandis asub tööajakohti võrreldes töökohtadega 
vastavalt 984, 692 ja 548 võrra rohkem. Suhteliselt on kõige suurem erinevus 
tööajakohtade ja Äriregistri andmetel põhinevate töökohtade arvude vahel Urge ja 
Aruvälja kandis, kus erinevus on vastavalt 523% ja 512%. Tööajakohti on üle 200% 
rohkem ka Uulu (394%), Seljametsa (311%), Lindi (240%) ja Võiste (203%) kandis.  
Väikseim suhteline erinevus mobiilpositsioneerimise andmetel põhinevate 
tööajakohtade ja Äriregistri andmetel põhinevate töökohtade vahel on Tammiste 
kandis, kus asub võrreldes töökohtadega 87% rohkem tööajakohti. Passiivse 
mobiilpositsioneerimise andmete alusel leitud tööajakohtade arv ja jagunemine kantide 
lõikes on toodud täpsemalt tabelis 24.  

Eelnevalt välja toodud kolm andmeallikat ei ole rangelt võrreldavad, kuna andmete 
kogumise metoodikad on erinevad ja kõigil kolmel andmestikul on omad nõrkused (vt 
ptk 2.4). Kuigi töökohtade hulgad erinevad oluliselt, siis töökohtade protsentuaalne 
jagunemine ruumiliselt ühtib kõigi kolme andmestiku puhul. Arvestades uurimisalal 
elavate elanike arvu (umbes 63 000) ja seda, et neist rohkem kui pooled on tööealised 
(elanikest ligi 50% on 21-64 aastased), siis kõige reaalsemad näitajad töökohtade arvu 
kohta on saadud mobiilpositsioneerimise andmete alusel. 
Töökohtade jaotust ettevõtete tegevusalade lõikes on vaadeldud Äriregistri andmetel. 
Uurimisalal paiknevast 12 453-st töökohast 3892 (31%) asuvad töötleva tööstusega 
tegelevates ettevõtetes (tabel 25). Suur osa uurimisalal asuvatest töökohtadest (20%) 
asub ka hulgi- ja/või jaekaubandusega tegelevates ettevõtetes − kokku 2538 töökohta. 
Üle 5% uurimisalal paiknevatest töökohtadest on seotud ehitusettevõtetega (11%) ning 
majutuse ja/või toitlustusega (8%), veonduse ja/või laondusega (6%) ja kinnisvaraalase 
tegevusega tegelevate ettevõtetega (6%) (tabel 25). Ülejäänud tegevusvaldkondade 
ettevõtetes asuvate töökohtade osakaal kõigist uurimisalal asuvatest töökohtadest on 
alla 5%. Täpsemalt on töökohtade jagunemine kogu uurimisalal asuvate erinevate 
tegevusvaldkondadega tegelevate ettevõtete lõikes toodud järgnevas tabelis (tabel 25). 
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Vaadeldes eraldi töökohtade jagunemist Pärnu linnas ja väljaspool Pärnu linna 
asuvates kantides, võib välja tuua, et väljaspool Pärnu linna on töötleva tööstusega 
tegelevate ettevõtetega seotud töökohti enam kui Pärnu linnas, vastavalt 36% ja 30% 
(tabel 25). Ka ehitusettevõtetega ning veonduse ja/või laondusega tegelevate 
ettevõtetega seotud töökohtade osakaal on suurem väljaspool Pärnu linna asuvates 
kantides. Pärnu linnas on ehitusettevõtetes asuvate töökohtade osakaal 9% ja 
väljaspool Pärnu linna 17%. Vastavad näitajad veonduse ja/või laondusega tegelevate 
ettevõtete puhul on 4% ja 14%.  

 
Tabel 25. Töökohtade jagunemine uurimisalal, Pärnu linnas ja väljaspool Pärnu linna ettevõtete 
tegevusvaldkondade lõikes Äriregistri andmetel 2009. aasta seisuga. 

Ettevõtte tegevusvaldkond 
Uurimisalal kokku Pärnus Väljaspool 

Pärnut 
Arv % Arv % Arv % 

Töötlev tööstus 3892 31% 3009 30% 883 36% 
Hulgi- ja jaekaubandus 2538 20% 2286 23% 252 10% 
Ehitus 1332 11% 913 9% 419 17% 
Majutus ja toitlustus 996 8% 951 10% 45 2% 
Veondus ja laondus 799 6% 444 4% 355 14% 
Kinnisvara alane tegevus 789 6% 759 8% 30 1% 
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 542 4% 515 5% 27 1% 
Kutse-, teadus-, tehnikaalane tegevus 351 3% 312 3% 39 2% 
Haldus ja abitegevused 298 2% 190 2% 108 4% 
Põllu-, metsa- ja kalamajandus 296 2% 190 2% 106 4% 
Muud teenindavad tegevused 146 1% 137 1% 9 0% 
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja 
saastekäitlus 144 1% 103 1% 41 2% 

Mäetööstus 119 1% 7 0% 112 5% 
Info ja side 88 1% 71 1% 17 1% 
Haridus 49 0% 47 0% 2 0% 
Finants- ja kindlustus tegevus 48 0% 47 0% 1 0% 
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 22 0% 16 0% 6 0% 
Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine 4 0% 4 0% 0 0% 

Kokku 12 453 100% 10 001 100% 2452 100% 
 
Hulgi- ja/või jaekaubandusega ning majutuse ja/või toitlustusega tegelevate 
ettevõtetega seotud töökohtade osakaal on võrreldes väljaspool Pärnu linna asuvate 
vastavate töökohtade osakaaluga märkimisväärselt suurem Pärnu linnas, vastavalt 10% 
ja 23% ning 2% ja 10%  Samuti on kinnisvaraalase tegevusega ning tervishoiu ja/või 
sotsiaalhoolekandega tegelevate ettevõtetega seotud töökohtade osakaal 
märkimisväärselt suurem Pärnu linnas kui seda ümbritsevates kantides. Täpsemalt on 
töökohtade jaotis ettevõtete tegevusvaldkondade lõikes Pärnu linnas ja väljaspool 
Pärnu linna toodud tabelis 25. 
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3.5. Äri- ja tootmisalad 

3.5.1. Ettevõtlus 

2009. aasta seisuga asub Äriregistri andmetel uurimisalal kokku 1353 tegutsevat 
ettevõtet (tabel 26). 983 ettevõtet ehk 73% kõigist vaadeldaval alal paiknevatest 
ettevõtetest asub Pärnu linnas. Uurimisala kantides asub tegutsevaid ettevõtteid 
märkimisväärselt vähem. Üle 50 ettevõtte asub Audru (76), Paikuse (75) ja Sauga (57) 
kandis. 20–50 ettevõtet asub Sindi linnas (39) ning Uulu (30) ja Tammiste (25) kandis. 
Rohkem kui kümme ettevõtet asub lisaks eelnevalt nimetatutele ka Lindi (16), Jõõpre 
(13) ja Võiste (11) kandis. Ülejäänud kantides jääb tegutsevate ettevõtete arv alla 
kümne (tabel 26). 

 
Tabel 26. Ettevõtete arv ja jagunemine tegevusvaldkondade lõikes kantide tasandil Äriregistri andmetel 
2009. aasta seisuga.  

Kant 

Ettevõtted Ettevõtete jaotus tegevusvaldkonniti 
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Pärnu 983 73% 25% 14% 10% 11% 9% 6% 5% 19% 
Audru 76 6% 16% 24% 21% 7% 11% 5% 7% 11% 
Paikuse 75 6% 19% 25% 7% 13% 15% 3% 1% 17% 
Sauga 57 4% 14% 26% 7% 5% 12% 5% 4% 26% 
Sindi 39 3% 23% 28% 8% 3% 10% 0% 0% 28% 
Uulu 30 2% 27% 17% 13% 7% 3% 7% 10% 17% 
Tammiste 25 2% 20% 20% 4% 12% 8% 4% 0% 32% 
Lindi 16 1% 25% 6% 31% 6% 0% 0% 6% 25% 
Jõõpre 13 1% 15% 31% 31% 0% 15% 0% 0% 8% 
Võiste 11 1% 0% 18% 9% 0% 9% 18% 18% 27% 
Urge 9 1% 33% 11% 11% 11% 11% 0% 0% 22% 
Seljametsa 8 1% 0% 13% 25% 0% 25% 0% 0% 38% 
Aruvälja 6 0% 50% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 33% 
Kihlepa-
Soomra 5 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 40% 

Kokku 1353 100% 23% 16% 11% 10% 9% 5% 5% 19% 
 

Vaadeldes ettevõtete paiknemist asustusüksuste tasandil, asub enim ettevõtteid Pärnu 
linnas (983) (joonis 58). Ülejäänud uuritaval alal paiknevates asustusüksustes on 
ettevõtete arv märkimisväärselt väiksem. Suurim ettevõtete arv väljaspool Pärnu linna 
on Paikuse alevikus, kus asub 53 ettevõtet. Enam ettevõtteid asub ka Sindi linnas (39), 
Audru alevikus (39), Sauga alevikus (38) ning Papsaare (25), Tammiste (25) ja Silla 
(22) külas. Üle kümne ettevõtte asub lisaks eelnevalt nimetatutele Uulu (16) ja Reiu 
(11) külas. Suuremas osas asustusüksustes asub vähem kui kümme ettevõtet. Ühtegi 
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tegutsevat ettevõtet ei ole Eassalu, Leina, Lepaküla, Malda, Piirumi, Põhara, Räägu, 
Saari, Soeva, Soomra, Valgeranna ja Vaskrääma külas (joonis 58). 

 

 
Joonis 58. Ettevõtete paiknemine ja arv asustusüksuste lõikes Äriregistri andmetel 2009. aasta seisuga. 

 

Vaadeldes ettevõtete jagunemist tegevusvaldkondade lõikes, on kogu uurimisalal enim 
hulgi- ja jaekaubandusega tegelevaid ettevõtteid − 316 ettevõtet ehk 23% kõigist 
vaadeldaval alal paiknevatest ettevõtetest (tabel 26). 16% kõigist uurimisalal asuvatest 
ettevõtetest tegeleb ehitusega (223), 11% töötleva tööstusega (150), 10% kutse-, 
teadus- ja/või tehnikaalase tegevusega (138), 9% veonduse ja/või laondusega (126), 
5% kinnisvaraalase tegevusega (72) ning 5% majutuse ja/või toitlustusega (66). 262 
ettevõtet ehk 19% kõigist uurimisalal paiknevatest ettevõtetest tegeleb muude 
tegevusvaldkondadega ehk nende valdkondadega, mille osakaalud võrreldes eelpool 
nimetatud tegevusvaldkondadega on väiksemad (tabel 26). 
Kandid, kus võrreldes teiste antud kandis asuvate ettevõtetega asub enim hulgi- ja/või 
jaekaubandusega tegelevaid ettevõtteid, on Aruvälja (50%), Urge (33%) ja Uulu (27%) 
kant ning Pärnu linn (25%). Ehitusettevõtted domineerivad nii Sindi linnas (28%) kui 
ka Sauga (26%), Paikuse (25%) ja Audru (24%) kandis. Tammiste kandis on võrdselt 
nii hulgi- ja/või jaekaubandusega kui ka ehitusega tegelevaid ettevõtteid. Mõlema 
tegevusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete osakaal on 20% kõigist vastavas kandis 
asuvatest ettevõtetest. Suurim ehitusettevõtete osakaal võrreldes teiste kantidega on 
Jõõpre kandis (31%), kus asub sama palju ka töötleva tööstusega tegelevaid ettevõtteid. 
Suur töötleva tööstusega tegelevate ettevõtete osatähtsus on ka Lindi kandis (31%). 
Seljametsa kandis domineerivad võrdselt nii töötleva tööstusega kui ka veonduse ja/või 
laondusega tegelevad ettevõtted, mõlema tegevusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete 
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osakaal on 25%. Kihlepa-Soomra kandis domineerivad võrdselt töötleva tööstusega, 
veonduse ja/või laondusega ning majutuse ja/või toitlustusega tegelevad ettevõtted, 
kõigi valdkondade osatähtsused on 20%. Võiste kandis domineerivad võrdselt 
ehitusega, kinnisvaraga ning majutuse ja/või toitlustusega tegelevad ettevõtted (18%). 
Täpsemalt on uurimisala kantides asuvate ettevõtete tegevusvaldkondade osakaalud 
toodud tabelis 26. Asustusüksuste tasandil on vastavad osatähtsused toodud järgneval 
joonisel (joonis 59).  
 

 
Joonis 59. Ettevõtete arv ja jagunemine tegevusvaldkondade lõikes asustusüksuste tasandil Äriregistri 
andmetel 2009. aasta seisuga. 
 

3.5.2. Äri- ja tootmisalade potentsiaal 

Uurimisalal paiknevate olemasolevate ja üldplaneeringutes kehtestatud potentsiaalsete 
ärialade pindala ning potentsiaalne ärialade pindala kasv kantide lõikes on toodud  
tabelis 27. Analüüsist on välja jäänud Kihlepa-Soomra, Seljametsa, Tammiste ja Urge 
kant seal puuduvate ärialade ja üldplaneeringus kehtestatud potentsiaalsete ärialade 
tõttu. Uurimisalal asub kokku 377 ha ärialasid. Potentsiaalseid ärialasid on vaadeldaval 
alal kokku 437 ha, mis moodustab 116% olemasolevatest ärialadest (tabel 27). Enim 
ärialasid asub Pärnu linnas (189 ha). Olemasolevate ärialade pindala on suurem ka 
Audru (83 ha) ja Paikuse (52 ha) kandis. Ülejäänud kantides on ärialade pindala 
oluliselt väiksem (<20 ha). Üldplaneeringute alusel on enim ärialasid planeeritud 
Audru (205 ha) ja Paikuse kanti (134 ha). Ka Sauga kanti on planeeritud mõnevõrra 
rohkem ärialasid kui ülejäänud kantidesse (55 ha). Viimases on ka kogu uurimisala 
kõige suurem ärialade potentsiaalne kasv (570%). Suure potentsiaalse ärialade pindala 
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kasvuga kandid on ka Paikuse (258%), Audru (246%) ja Võiste (106%). Ülejäänud 
kantides on ärialade potentsiaalne pindala kasv väiksem (tabel 27). 
Tabel 27. Uurimisalal paiknevate olemasolevate ja planeeritud ärialade pindala ning potentsiaalne 
ärialade pindala kasv kantide lõikes. 

Kant 
Ärialad (ha) 

Potentsiaalne kasv 
Olemasolev Planeeritud 

Pärnu 189 19 10% 
Audru 83 205 246% 
Paikuse 52 134 258% 
Lindi 19 2 11% 
Võiste 10 11 106% 
Sauga 10 55 570% 
Aruvälja 7 0 0% 
Sindi 4 0 0% 
Uulu 3 2 69% 
Jõõpre 0 9 0% 

Kokku 377 437 116% 
 
Uurimisalal paiknevate olemasolevate ja potentsiaalsete tootmisalade pindala ning 
potentsiaalne tootmisalade pindala kasv kantide lõikes on toodud tabelis 28. Nimetatud 
tabelist on välja jäetud Kihlepa-Soomra ja Tammiste kant, kuna seal puuduvad nii 
olemasolevad kui ka planeeritud tootmisalad.  
 
Tabel 28. Uurimisalal paiknevate olemasolevate tootmisalade  ja üldplaneeringutes kehtestatud 
potentsiaalsete tootmisalade (kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga) pindala ning 
potentsiaalne tootmisalade pindala kasv kantide lõikes. 

Kant 
Tootmisalad (ha) Potentsiaalne 

kasv Olemasolev Planeeritud 
Pärnu 245 74 30% 
Sauga 110 142 129% 
Seljametsa 98 146 150% 
Paikuse 55 52 95% 
Jõõpre 36 0 0% 
Audru 34 42 125% 
Võiste 26 0 0% 
Sindi 21 10 46% 
Aruvälja 19 3 14% 
Uulu 14 16 121% 
Lindi 7 0 0% 
Urge 0 22 - 

Kokku 665 507 76% 
 

Uurimisalal asub kokku 665 ha tootmisalasid. Potentsiaalsete tootmisalade pindala on 
kogu vaadeldaval alal 507 ha, mis tähendaks tootmisalade pindala suhtelist kasvu 76%. 
Enim tootmisalasid asub Pärnu linnas (245 ha). Olemasolevate tootmisalade pindala on 
võrreldes teiste kantide vastavate näitajatega suurem ka Sauga (110 ha) ja Seljametsa 
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(98 ha) kandis. Tootmisalade pindala on suurem kui 20 ha Paikuse (55 ha), Jõõpre (36 
ha), Audru (34 ha), Võiste (26 ha) ja Sindi (21 ha) kandis. Kehtestatud 
üldplaneeringute alusel on pindalaliselt enim tootmisalasid planeeritud Seljametsa (146 
ha) ja Sauga (142 ha) kanti. Samuti on võrreldes teiste kantidega tootmisalasid enam 
planeeritud Pärnu linna (74 ha) ning Paikuse (52 ha) ja Audru (42 ha) kanti.  
Planeeritud tootmisalade potentsiaalne kasv on suurim Seljametsa kandis (150%). 
Suure tootmisalade potentsiaalse kasvuga kandid on ka Sauga (129%), Audru (125%) 
ja Uulu (121%). 

Turbamaardlad on tootmisalade pindalalisest analüüsist välja jäetud, et asustusüksuste 
vahel oleksid ülejäänud tootmismaad võrreldavamad. Uurimisalal asuvad suuremad 
olemasolevad turbamaardlad Sauga kanti jäävates Nurme (ca 1541 ha) ja Kilksama (ca 
172 ha) külas. Lisaks on viimasesse planeeritud veel umbes 116 ha turbamaardla alla 
jäävat tootmisala. Uurimisalal asub turbamaardlaid ka Seljametsa kandis paiknevas 
Seljametsa külas (ca 281 ha). 
 

3.6. Transpordivood- ja ühendused 

3.6.1. Elu- ja töökoha vaheline liikumine 

Elu- ja töökoha vahelist liikumist on analüüsitud Maksu- ja Tolliameti andmetel. Pärnu 
linna ja lähiümbruse uurimisala sisest liikumist on vaadeldud asustusüksuste kaupa, 
uurimisalalt välja liikumist ning väljaspoolt uurimisalale liikumist omavalitsuste 
kaupa. 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 Tolliameti andmetel elab elukoha registreeringu järgi Pärnu linnas ja 
lähiümbruses 15 143 töötajat, kellest 14 378 elab uurimisala omavalitsustes. 
Tööandjaid on uuritaval alal 7883 (uurimisala omavalitsustes 7663), töökohti 19 316 
(uurimisala omavalitsustes 18 771). Elukohtade, töökohtade ja tööandjate arv 
uurimisala omavalitsustes on esitatud tabelis 29. 
 

Tabel 29. Tööandjate, töökohtade ning töötajate elukohtade arv uurimisala omavalitsustes ning Pärnu 
linnas ja uurimisala laiendatud alal. 

Omavalitsus Tööandjate 
arv 

Töökohtade 
arv 

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 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 30 ning uurimisala omavalitsustes tööl käivate inimeste elukohtade 
jagunemisest tabel 31.  
 
Tabel 30. Uurimisalal elavate 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 31. 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% 
Erinevused asustusüksuste tasemel tulevad välja vastavalt joonisel 60 ja joonisel 61. 
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Joonis 60. Uurimisalal elavate inimeste töökohtade jagunemine lähtuvalt elukoha omavalitsusest. 

 

 
Joonis 61. Uurimisalal töötavate inimeste elukohtade jagunemine lähtuvalt töökoha omavalitsusest. 
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Elukoha 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 32, joonis 62). 
 
Tabel 32. Tähtsamad elukoha 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 62. Elukoha ja töökoha vahelised liikumised uurimisala asustusüksuste vahel ning elukohaga 
samas asustusüksustes tööl käivate inimeste hulk Maksu- ja Tolliameti andmetel. 
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Uurimisala omavalitsustes käib tööl 18 771 inimest (tabel 29), kellest 13 891 ka elab 
uurimisala omavalitsustes. Ülejäänud 4880-st tuleb 44% uurimisala omavalitsustesse 
mujalt Pärnu maakonnast. 11% kõikidest väljaspoolt uurimisala omavalitsustesse tööle 
tulijatest on elukoht registreeritud Tallinna ja vastavalt 7% elab Tartus. 

Kaugematest omavalitsustest käib 80% uurimisalale tulijatest tööl Pärnu linnas. 
Ülejäänud omavalitsustest pakub enim töökohti Sauga vald, kuhu tuleb väljaspoolt 308 
töötajat. Ülejäänud uurimisala omavalitsustesse käib tööl 300 kaugemalt tulijat. Mujalt 
Eestist uurimisalale tulijate elukohtade paiknemine on esitatud joonisel 63.  

Võib oletada, et suure tõenäosusega kõige kaugemates omavalitsustes elavate ja 
uurimisalal töötavate inimeste puhul on tegemist registrist tuleneva veaga – kas 
inimene ei ela seal, kuhu on sisse registreeritud ja/või reaalne töökoht paikneb mujal, 
kui see on registris märgitud. Antud viga on aga võimatu hinnata. Positium LBS poolt 
läbi viidud varasemate uuringute põhjal võib öeld a, et ca 2 0 % inimestest ei ela 
aadressil, kuhu on ametlikult registreeritud, samas aga tegelik ja ametlikult 
registreeritud elukoha erinevus omavalitsuste kontekstis on tunduvalt väiksem. 
Töökohtadest tulenev võimalik viga on teadmata.     

 

 
Joonis 63. Teistest Eesti omavalitsustest uurimisala omavalitsustesse tööle tulijate hulgad Maksu- ja 
Tolliameti andmetel. 

3.6.2. Õpilaste liikumine  

3.6.2.1.  Alusharidus 
Uurimisala omavalitsustes asub 24 ja uurimisala lähiümbruse asustusüksustes 3 
lasteaeda. Uurimisala lasteaedades käib 2823 last ning teemaplaneeringu laiendatud 
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lähialal 132 last. Lasteaialaste igapäevane liikumine piirneb enamasti elukoha 
omavalitsusega. Uurimisalal lasteaias käijatest elab 94% lasteaiaga samas 
omavalitsuses, 4% mõnes teises uurimisala omavalitsuses. Omavalitsuste lõikes 
lasteaedades käivate laste elukohad on toodud tabelis 33 ning asustusüksuste lõikes 
joonisel 64. 
 
Tabel 33. Uurimisalal lasteaias käivate laste elukohtade jagunemine lähtuvalt lasteaia asukohast.. 

Lasteaia 
omavalitsus 

KOV 
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 64. Uurimisalal lasteaias käivate laste elukohtade jagunemine lähtuvalt lasteaia asukohast 

 
Lasteaialapsi elab laiendatud uurimisalal 2903, neist uurimisala omavalitsustes 2798 ja 
laiendatud lähialal 105. 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 tabel 34 ning asustusüksuste lõikes joonis 65. 
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Tabel 34. 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 65. Uurimisalal elavate laste lasteaedade jagunemine lähtuvalt laste elukohast.  

 

Uurimisalal on lasteaialaste liikumine üsna vähe intensiivne, asustusüksustevahelised 
liikumiste mahud jäävad enamasti alla kümne lapse. Asustusüksuste piiriüleste 
liikumiste hulgast tõusevad esile liikumised Audru alevikku (üle 100 lapse) ning 
Paikuse alevikku (üle 50 lapse). Pärnus käib naaberomavalitsustest igapäevaselt 
lasteaeda 70 last. Olulisemad liikumiste suunad on esitatud joonisel 66. 
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Joonis 66. Elukoha ja lasteaia vahelised liikumised uurimisala asustusüksuste vahel ning oma elukoha 
asustusüksustes lasteaias käivate laste hulk. 

 
Pärnu linna ja lähivaldade üle-eestiline mõju lasteaialaste liikumisele on marginaalne, 
väljaspoolt teemaplaneeringu alale tulijaid on vaid 23, kellest pooled elavad Pärnu 
maakonnas (joonis 67). Üksikud liikumised Pärnu maakonnas väljast on tingitud suure 
tõenäosusega registritest tuleneva veaga, kus uurimisala lasteaias käiv laps koos 
vanematega elab uurimisalal, mitte ametlikult registreeritud elukohas. 
 

 
Joonis 67. Väljaspoolt uurimisala lasteaeda tulevate laste jaotus omavalitsuste lõikes.  
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3.6.2.2.  Üldharidus 
Uurimisala omavalitsustes on 22 kooli, millele lisandub 4 kooli uurimisala laiendatud 
alalt. Lisaks neile asub Pärnu linnas Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, mille õpilaste 
liikumisi siin peatükis aga ei käsitleta. Uurimisala omavalitsustes käib 
üldhariduskoolides 6195 õpilast ning lähialal 311 õpilast. 80% uurimisalal koolis 
käijatest elab kooliga samas omavalitsuses, 14% elab mõnes teises uurimisala 
omavalitsuses (tabel 35).  
 
Tabel 35. Uurimisala omavalitsustes üldhariduskoolis käivate õpilaste elukohtade jagunemine vastavalt 
kooli omavalitsusele. 

Haridusasutuse 
omavalitsus 

KOV 
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% 
 
Pärnus käib koolis 4643 õpilast, 80% neist elab Pärnu linnas, 15% 
naaberomavalitsustes ning 5% tuleb mujalt. Audru vallas õpib 400, Paikuse vallas 374 
ning Sindi linnas 317 õpilast, ülejäänud kahes omavalitsuses kokku veidi üle saja 
õpilase (tabel 35). Õpilaste tõmbekeskusena on kõige olulisem Pärnu linn − seal käib 
koolis 75% kõigist uurimisalal koolis käivatest õpilastest. Uurimisalal koolis käivate 
õpilaste elukohtade jaotus on esitatud joonisel 68. 
 

 
Joonis 68. Uurimisalal üldhariduskoolis käivate õpilaste elukohtade jagunemine vastavalt kooli 
asustusüksusele. 
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Kooliõpilasi elab uurimisalal 5932, neist 99% käib uurimisala omavalitsustes koolis. 
84% õpilastest käib oma elukohaga samas omavalitsuses koolis, 15% mõnes teises 
uurimisala omavalitsuses. Vaid 1% kõikidest uurimisalal elavatest õpilastest käib 
koolis väljaspool uurimisala (tabel 36). 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 lähtuvalt õpilaste elukoha omavalitsusest on esitatud 
tabelis 36 ja lähtuvalt elukoha asustusüksusest joonisel 69. 

 
Tabel 36. Uurimisala omavalitsustes elavate õpilaste koolide jagunemine vastavalt elukoha 
omavalitsusele. 

Elukoha 
omavalitsus 

KOV 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 69. Uurimisala omavalitsustes elavate õpilaste koolide jagunemine vastavalt elukoha 
asustusüksusele. 
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Uuritava ala sisestelt tõusevad esile Pärnu linna suunalised liikumised, Sindi linnast 
käib Pärnus üldhariduskoolis üle 90 õpilase, Sauga ja Paikuse alevikust üle 80 ning 
Pärnuga külgnevatest Tammiste ja Papsaare külast vastavalt 76 ja 70 õpilast. 
Mõlemasuunalised elukoha ja kooli vahelised liikumised on esitatud joonisel 70. 

 

 
Joonis 70. Elukoha ja kooli vahelised liikumised uurimisala asustusüksuste vahel ning elukohaga samas 
asustusüksustes koolis käivate laste hulgad. 

 

Väljaspoolt uurimisala käib uurimisala omavalitsustesse kooli veidi üle 230 õpilase, 
neist valdav enamus (202 õpilast) Pärnu linna. 83% väljaspoolt tulijatest elab mujal 
Pärnu maakonnas, 17% aga Pärnu maakonnast väljaspool. Väljaspoolt uurimisala 
omavalitsustesse tulevate õpilaste elukohtade jaotus omavalitsuste lõikes on esitatud 
joonisel 71. Üksikud liikumised Pärnu maakonna väljast on tingitud suure 
tõenäosusega registritest tuleneva veaga, kus uurimisala üldharidusasutuses õppiv 
õpilane elab uurimisalal, mitte oma ametlikult registreeritud elukohas (nt Mooste 
vallas). 
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Joonis 71. 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 väljaspool 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 liidetud Pärnuga seotud liikumiste hulka. 
Paikuse alevikus õppis 2009. aastal 109 kadetti, kellest seitse olid pärit uuritavalt alalt, 
kaks 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 72, mujalt Eestist tulevate õpilaste liikumised joonisel 73.  
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Joonis 72. Uurimisalal kutse- või kõrgkoolis õppivate noorte elukohad uurimisalal ning selle 
lähiümbruses. 

 

 
Joonis 73. 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% mujal Pärnu maakonnas, ülejäänud 3% tulevad mujalt Eestist või on nende 
elukoht teadmata (tabel 37, joonis 74). 

 
Tabel 37. 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 74. Uurimisalal paiknevatesse huvikoolidesse tulijate jaotus omavalitsuste lõikes. 

 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

109 

3.6.3. Elukoha ja tööaja ankurpunktide vaheline liikumine  

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmetel oli uurimisalal 2009. aasta veebruaris 
61 481 elukoha ankurpunkti. Kõige rohkem oli elukoha ankurpunkte Pärnus −  üle 
41 000. Pärnule järgnesid rahvaarvult Audru vald, Sauga vald, Paikuse vald, Sindi linn 
ning Tahkuranna vald. 89% Pärnu elanikest asus tööaja ankurpunkt (töökoht, kool, 
muu igapäevaselt külastatav koht) samuti Pärnus, 5% mõnes teises uurimisala 
omavalitsuses. Kõige väiksem oli elukohaga samas omavalitsuses töötamise osakaal 
Sauga vallas (44%). Samas oli aga Pärnus tööaja ankurpunkti omavate inimeste 
osakaal Sauga vallas kõige suurem (41%) (tabel 38).  
 
Tabel 38. Uurimisala omavalitsustes elavate inimeste tööaja ankurpunktide jaotus.  

Elukoha 
ankurpunkti 
omavalitsus 

Elukoha 
ankurpunktide 

arv 
veebruaris 

2009 

Tööaja 
ankurpunktid 

samas 
omavalitsuses 

Tööaja ankurpunktid 
mujal uurimisalal Tööaja 

ankurpunkt 
mujal Eestis Pärnus Mujal 

Audru vald 6551 64% 26% 4% 6% 
Paikuse vald 3914 46% 39% 9% 6% 
Pärnu linn 41147 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 61482 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 39). 
 
Tabel 39. 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 75 ja joonis 76 illustreerivad vastavalt elukohtadele tööajakohtade ning 
tööajakohtadele elukohtade jaotust uuritava ala kantides. 
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Joonis 75. Elukoha ankurpunkti omavate inimeste tööaja ankurpunktide jaotus lähtuvalt elukoha 
ankurpunkti kandist. 

 

 
Joonis 76. Tööaja ankurpunkti omavate inimeste elukoha ankurpunktide jaotus lähtuvalt tööaja 
ankurpunkti kandist. 
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Uuritava ala siseselt on kõige intensiivsem elukoha ja tööajakoha vaheline liikumine 
Paikuse ja Pärnu, Audru ja Pärnu, Sindi ja Pärnu, Sauga ja Pärnu ning Uulu ja Pärnu 
vahel (tabel 40, joonis 77), kusjuures Paikuselt, Audrust ja Sindist käib Pärnusse 
igapäevaselt üle 1000 inimese (tabel 40). 
 
Tabel 40. 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 77. Elukoha ja tööaja ankurpunkti vaheliste liikumiste hulgad uurimisalal ja selle lähiümbruses 
kantide lõikes. 
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Vaadates üle-eestiliselt elukoha ja töökoha vahelist liikumist, tuleb selgelt välja 
Tallinn-Pärnu vaheline liikumine − ligikaudu 480 tööealist inimest liigub Pärnusse. 
Halingast liigub Pärnusse tööle üle 400 inimese, Torist ja Vändrast üle 300, Saarde, 
Are ja Surju vallast üle 200 inimese. Kaugemates omavalitsustes elavatest inimestest 
omab töökohta Pärnus ka üle 80 Tartu linna elaniku (joonis 78). Antud liikumiste 
puhul tuleb arvestada, et tegemist ei ole täies mahus igapäevase pendelrändamisega, 
kuid inimeste hulgaga, kelle kõige olulisem töökoht (juhul, kui inimesel on mitu 
töökohta) asub käesoleval uurimisalal ja kus ta sagedasti ka viibib.  

 

 
Joonis 78. Mujalt Eestist uurimisala omavalitsustesse tööle tulijate jaotus omavalitsuste lõikes.. 

 

Igapäevase pendelrände puhul liigub uurimisalalt välja enim inimesi Pärnu-Tallinn 
suunal (üle 500 inimese). Naabervaldadesse liikumiste mahud on oluliselt väiksemad −  
Vändra valda veidi üle 200 ning Are, Halinga, Tori, Tõstamaa ja Häädemeeste valda 
üle 100 inimese (joonis 79). Ka uurimisalalt välja suunduva tööalase liikumise juures 
tuleb arvestada, et tegemist ei ole täies mahus igapäevase pendelrändamisega, vaid 
inimeste hulgaga, kelle kõige olulisem töökoht (juhul, kui inimesel on mitu töökohta) 
asub väljaspool käesolevat uurimisala ja kus ta sagedasti ka viibib. 
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Joonis 79. Uurimisalalt teistesse Eesti omavalitsustesse tööle minejate jaotus. 

 

3.6.4. Ühistransport 

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 
80). 
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Joonis 80. Bussipeatuste kättesaadavus lähtuvalt eluhoonete ja tööstusalade kaugusest 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 41). 98-100% kõigist kompaktse elamuala eluhoonetest paikneb kuni 
kahe kilomeetri kaugusel ühistranspordist. 

Hajaasustuse eluhoonete kaugus bussipeatusest ja seega ühistranspordi teenusest on 
märksa kehvem ja varieerub päeva jooksul. Parem on ühistranspordi kättesaadavus 
hommikuti, harvem päevasel ajal ja oluliselt hõredam õhtuti. Hajaasustusega aladel on 
ühistranspordi teenus, mis jääb kuni kahe kilomeetri kaugusele, kättesaadav hommikul 
96%, päeval 86% ja õhtul 96% kõigist eluhoonetest. 
 

Tabel 41. 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% 
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Eluhoonete kaugus bussipeatustest, aga ka ühistranspordi teenuse (bussireis) olemasolu 
ehk teenuse reaalne kättesaadavus kantide lõikes on esitatud alljärgnevatel joonistel 
arvestades nii hommikust, päevast kui ka õhtust aega (joonis 81, joonis 82, joonis 83). 
 

 
Joonis 81. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva hommikul suvel 
2010. Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 

 

 
Joonis 82. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva päeval suvel 2010. 
Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 

 

 
Joonis 83. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt eluhoonetest kantide kaupa argipäeva õhtul suvel 2010. 
Kandid jaotatud lähtuvalt maksimaalselt lubatud bussipeatuse kaugusest. 
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3.6.4.1. Liinide sagedus ja hulgad 
 
Maakonnaliinide reiside sagedused uurimisalal (v.a Pärnu) on esitatud joonisel 84, 
linnaliinide ning kaugliinide reiside sagedused joonistel 85 ja 86. 
 

 
Joonis 84. Maakonnaliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis ja suvel (juuni, juuli, august) 
2010. 

 

 
Joonis 85. Linnaliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis ja suvel (juuni, juuli, august) 2010. 

 

 
Joonis 86. Kaugliinide reiside hulk nädalapäevade lõikes aprillis 2010 ja suvel (juuni, juuli, august) 
2010. 
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Joonis 87. Kante läbivate liinide arv argipäeva hommikuti (väljumine enne 10:00) suvel 2010. 

 
 

 
Joonis 88. Kante läbivate liinide arv argipäeva päeviti (väljumine 10:00–14:59) suvel 2010. 
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Joonis 89. Kante läbivate liinide arv argipäeva õhtuti (väljumine 15:00–19:59) suvel 2010. 

 

 
Joonis 90. Kante läbivate liinide arv argipäeva hilisõhtuti (väljumine alates 20:00) suvel 2010. 
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3.6.5. Transpordivoogude muutused 

Põhi- ja tugimaanteede liiklusvoogusid on analüüsitud käesolevas peatükis 
Maanteeameti poolt korraldatud liiklusloenduste tulemuste põhjal, kus 
liiklusintensiivsus on teelõikudel esitatud aasta keskmiste ööpäevaste sõidukite 
hulkadena. Erinevatel suundadel liikuvate sõidukite hulkasid ei ole eristatud. Kohalike 
teede liiklusintensiivsust on analüüsitud kohalike teedevalitsuste poolt läbi viidud 
loenduste põhjal. Kuna loendustulemused on osade teede puhul taandamata aasta 
keskmisteks ning tihti on kasutatud suviseid või tipptunnipõhiseid numbreid, siis aasta 
keskmist ööpäeva liikluskoormust kohalikel teedel võib käsitleda ainult hinnanguliselt. 
Liiklusmahud kasvasid 2000. aastast 2007. aastani, seejärel algas liiklusintensiivsuse 
langus (joonis 91). 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 transiidiveod. 

 

 
Joonis 91. 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 ja/või on 
Pärnu linn tõmbekeskusena omandanud suurema tähenduse ja/või on see tingitud 
ühiskonna üldisest arengust ja heaolu kasvust.  

Maanteede kaupa on liiklussageduse välja toodud joonisel 92, joonisel 93 ja joonisel 
94. Kuna 2000. aastal oli loenduspunkte vähem ja n-ö „aukude“ täitmisel pole 
interpolatsiooni kasutatud, on loenduslõik täpselt nii pikk, nagu see Maanteeameti 
aruandes kajastub. 
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Joonis 92. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2000. aastal. 

 

 
Joonis 93. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2007. aastal. 
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Joonis 94. Ööpäevased liiklusmahud põhi- ja tugimaanteede loenduslõikudel 2009. aastal.   
 

3.6.5.1. Liiklusvoogude sesoonsus mobiilpositsioneerimise andmetel 
 
Uuritava ala siseselt märkimisväärseid erinevusi suvel ja talvel ei ole. Kui võrrelda 
uuritava ala kantide vahelisi liikumisi, siis vähenesid liikumised suvel 2%. Suuremad 
muutused toimusid Pärnu-Audru lõigul, kus igapäevaseid liikujaid oli 309 võrra 
rohkem. Kasv toimus ka Pärnu-Uulu-Võiste ja Aurdu-Lindi lõikude l. Kõige 
märgatavamalt kahanesid suvel liikumismahud lõikudel Audrust, Saugast ja Paikuselt 
Pärnusse (tabel 42, joonis 95, joonis 96). 
 
Tabel 42. 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 
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Joonis 95. Uuritaval alal  nii elukoha kui tööaja ankurpuntki omavate inimeste igapäevased 
liikumisvood veebruaris 2009. 
 

 
Joonis 96. Uuritaval alal  nii elukoha kui tööaja ankurpuntki omavate inimeste igapäevased 
liikumisvood juulis 2009. 
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Suuremad muutused toimuvad liikumisvoogudes uurimisala ja ülejäänud Eesti 
vahelistes elukoha ja tööaja ankurpunktide vahelistes liikumistes. Suurenevad nii 
nende inimeste hulgad, kes elavad väljaspool uuritavat ala, kuid omavad uuritaval alal 
tööaja ankurpunkti, kui ka nende hulk, kes elavad uuritaval alal, aga käivad 
igapäevaselt uuritavalt alalt väljaspool tööl (tabel 43).  
 
Tabel 43. Liikumismahtude muutused suvel võrreldes talvega, kui kodu asub teemaplaneeringu alalt 
väljas, aga tööaja koht teemaplaneeringu ala sees ja 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. Uuselamualade seos varasema asustuse ja keskustega 

4.1.1. Uute eluhoonete paiknemine 

Uute eluhoonete (ehitatud aastatel 2000–2010) paiknemise analüüsimisel on aluseks 
võetud nende osakaal erinevat tüüpi kompaktselt asustatud elamualadel ja 
hajaasustusega aladel. Uurimisalal asub kokku 2587 uut eluhoonet (tabel 44), mis 
moodustab 22% kogu vaadeldava ala elamufondist (tabel 9). Kuna Pärnu linnas 
paiknevad eluhooned ei ole otseselt seotud Pärnu linna valglinnastumisega, siis 
edaspidi ei ole käesolevas peatükis valglinnastumisega seotud aspektide puhul Pärnu 
linna andmeid käsitletud. Olgu siiski öeldud, et valdav osa Pärnu linna uutest 
eluhoonetest on rajatud juba olemasoleva asustusega alale (93%) ja vaid üksikud 
arendusprojektid on loonud uusi kompaktseid elamupiirkondi (nt Tammiste linnaosas). 

Vaadates uute eluhoonete paiknemist, siis 41% kõigist uurimisalal paiknevatest uutest 
eluhoonetest asub kompaktsetel segaelamualadel (uute eluhoonete osakaal jääb 
vahemikku 25% - 75%) (tabel 44). Uurimisala uutest eluhoonetest 29% asub uutel 
elamualadel (uute eluhoonete osakaal on vähemalt 75%). Märgatavalt vähem (8%) on 
uusi eluhooneid rajatud vanadele kompaktselt asustatud elamualadele (uute eluhoonete 
osakaal on alla 25%). Uutest eluhoonetest iga viies (22%) on rajatud hajaasustusega 
alale. 
Pärnu linna ümbritsevale alale rajatud uutest eluhoonetest ligi pooled (49%) on 
ehitatud olemasoleva asustusega aladele ja peaaegu iga kolmas uus eluhoone on rajatud 
uutele elamualadele, kus varem eluhooneid polnud ja mis ei külgne olemasoleva 
varasema asustusega.  See, et arvestatav osa uutest eluhoonetest (iga viies) on rajatud 
hajaasustusega alale, viitab asjaolule, et uurimisalal ei toimu vaid massilist koondumist 
kompaktsetele (uutele) elamualadele, vaid ka hajaasustatud alad püsivad atraktiivse 
elukohana. 

Märkimisväärselt palju eluhooneid on aastatel 2000–2010 ehitatud ka Pärnu linna 
ümbritsevatesse kantidesse ehk Audru (350), Tammiste (350), Paikuse (324), Uulu 
(282), Sauga (195) ja Sindi (170) kanti (tabel 44). Täpsemalt on uute eluhoonete 
paiknemine ja jagunemine kantide ja asutusüksuste lõikes kirjeldatud peatükis 3.1.1.1. 

Uutel elamualadel paiknevate uute eluhoonete osakaal on suurim Sindi linnas, kus 170-
st uuest eluhoonest 64% asub uuel, Paikuse linnaosa elamualal. Ülejäänud Sindi linna 
uued eluhooned asuvad vanadel elamualadel. 56% Audru kandi uutest eluhoonetest 
paikneb samuti uutel elamualadel. Audru kandis on kõige rohkem uusi eluhooneid 
ehitatud Papsaare külla (238), kus 76% kõigist uutest eluhoonetest asub uutel 
elamualadel. Ka Audru aleviku territooriumile on rajatud märkimisväärselt palju uusi 
eluhooneid (49), mis aga asuvad suuremas osas segaelamualadel. 
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Tabel 44.  Uute eluhoonete (ehitatud aastatel 2000–2010) paiknemise jagunemine uute, sega- ja vanade 
elamualade ja hajaasustusega alade vahel kantide lõikes. 

Kant Uute 
eluhoonete arv 

Uute eluhoonete osatähtsus 

Uus 
elamuala Segaelamuala Vana elamuala Hajaasustus 

Sindi 170 64% 0% 36% 0% 
Audru 350 56% 11% 8% 25% 
Uulu 282 34% 32% 2% 32% 
Sauga 195 33% 41% 13% 13% 
Tammiste 350 28% 72% 0% 0% 
Võiste 75 13% 13% 15% 59% 
Aruvälja 26 8% 0% 11% 81% 
Pärnu 560 7% 0% 93% 0% 
Paikuse 324 4% 90% 1% 5% 
Kihlepa-Soomra 29 3% 0% 4% 93% 
Urge 45 0% 56% 11% 33% 
Lindi 123 0% 34% 2% 64% 
Seljametsa 36 0% 22% 0% 78% 
Jõõpre 22 0% 0% 14% 86% 

Kokku 2587 24% 32% 26% 18% 
Kokku, v.a Pärnu 2027 29% 41% 8% 22% 

 

Uulu kandi uued eluhooned paiknevad võrdselt nii uutel kui ka segaelamualadel ning 
hajaasustusega aladel – vastavalt 34%, 32% ja 32% (tabel 44). Uulu kandi uued 
eluhooned asuvad peamiselt Reiu (149) ja Laadi (85) külas, kus vaadeldavate 
eluhoonete paiknemine on sarnane kogu kandi uute eluhoonete jaotusele ehk võrdne 
uute ja segaelamualade ning hajaasutusega alade vahel.  
Suurim segaelamualadel paiknevate uute eluhoonete osakaal kõigist vastavas kandis 
paiknevatest uutest eluhoonetest on Paikuse (90%) ja Tammiste (72%) kandis. Paikuse 
kandi uued eluhooned on rajatud Silla külla (169) ja Paikuse alevikku (155), mis 
moodustab ühtseks koonduva segaelamuala. Tammiste kandi ehk Tammiste küla uued 
eluhooned (350) paiknevad peamiselt segaelamualadel, mis on moodustunud seal 
paiknevast suvilapiirkonnast ja seda ümbritsevast alast. Osa Tammiste küla uutest 
eluhoonetest asub ka uutel elamualadel.  

Sauga kandis paiknevad uued eluhooned asuvad enamasti nii uutel kui ka 
segaelamualadel – vastavalt 33% ja 41% kõigist kandis asuvatest eluhoonetest. Suurem 
osa Sauga kandi uutest eluhoonetest asub Eametsa (81) ja Nurme (56) külas. Kui 
Eametsa küla uutest eluhoonetest 93% paikneb segaelamualadel, siis 71% Nurme külas 
asuvatest uutest eluhoonetest paikneb uutel elamualadel.  
Ülejäänud kantides on uute eluhoonete arv märkimisväärselt väiksem. Nendesse 
kantidesse ei ole rajatud uusi kompaktseid elamualasid −  pigem on ehitatud uusi 
hooneid olemasolevatele elamualadele. See-eest domineerib seal uute eluhoonete 
rajamine hajaasustatud aladele. 
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4.1.2. Eluhoonete kaugus keskustest 

Valglinnastumise analüüsimisel on oluline hinnata uute eluhoonete kaugust erinevate 
tasandite keskustest, kus paiknevad nii teenused kui ka töökohad. Samuti on oluline 
võrrelda neid näitajaid olemasoleva asustusega, saamaks selgust, kas hoonestuse 
struktuur koondub või hajub. 
Vaadeldes kompaktsetel elamualadel asuvate uute eluhoonete paiknemist kandi- ja 
omavalitsuse keskuse suhtes, on näha hoonestuse hajumist (joonis 97). Uued 
eluhooned paiknevad oma kandikeskusest vanade eluhoonetega võrreldes kolmandiku 
võrra kaugemal – vastavalt 2,1 km ja 1,6 km. Omavalitsuse keskusest paiknevad uued 
eluhooned aga neljandiku võrra kaugemal kui vanad eluhooned – vastavalt 4,1 km ja 
3,3 km. Samas uute eluhoonete kaugus maakonnakeskusest Pärnust võrreldes vanade 
hoonete kaugusega näitab Pärnu poole koondumist − uute eluhoonete keskmine kaugus 
Pärnust on 8,0 km, vanadel hoonetel aga 9,5 km. Uute eluhoonete paiknemine 
hajaasustatud aladel järgib enamjaolt olemasoleva hoonestuse paiknemist, kuigi saab 
täheldada uute eluhoonete mõningast koondumist nii omavalituse keskuse kui ka 
maakonnakeskuse lähedusse (joonis 97).  

Seega võib öelda, et uued eluhooned koonduvad maakonnakeskusele lähemale, aga ei 
järgi olemasoleva asustuse struktuuri, olemasolevate kandi- ja omavalitsuse keskuste 
hoonestust ei tihendata, vaid uus hoonestus paikneb keskustest kaugemal. 
 

 
Joonis 97. Väljaspool Pärnu linna asuvatel kompaktselt asustatud elamualadel ja hajaasustusega aladel 
paiknevate uute (ehitatud aastatel 2000–2010) ja vanemate eluhoonete keskmine kaugus kandi-, 
kohaliku omavalitsuse ja maakonnakeskusest.  

 
Võrreldes uute eluhoonete paiknemist lähtuvalt elamuala tüübist, tuleb selgelt välja, et 
uute elamualade rajamisel ei ole arvestatud paiknemist kandikeskuse suhtes (joonis 
98). Kui varasema hoonestuse kaugus kandikeskusest on keskmiselt 1,6 km, siis uutel 
elamualadel paiknevate uute eluhoonete keskmine kaugus on 2,7 km. Vastupidiselt 
paiknevad uute elamualade uued eluhooned selgelt maakonnakeskusele lähemal kui 
varasem hoonestus − uued eluhooned 7,2 km ja vanad 9,5 km Pärnu linnast. Kuna uute 
elamualade uute eluhoonete paiknemine omavalitsuste keskustest on sarnane varasema 
hoonestusega, siis võib järeldada, et uued elamualad on rajatud valdavalt omavalitsuste 
keskuste ja maakonnakeskuse vahelisele alale.  
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Joonis 98. Väljaspool Pärnu linna asuvatel elamualadel, sh uutel, sega- ja vanadel elamualadel, 
paiknevate uute (ehitatud 2000–2010) eluhoonete keskmine kaugus kandi-, kohaliku omavalitsuse ja 
maakonnakeskusest. Võrdlusena toodud vanade eluhoonete keskmised kaugused. 

 
Kehtestatud detailplaneeringute alusel saadud planeeritavate eluhoonete hinnangulised 
kaugused erinevate ruumiliste tasandite keskustest on üldjuhul samad võrreldes uute 
uute eluhoonetega, mis paiknevad asustatud elamualadel (joonis 99). Võib öeld a, et 
planeeritud tulevased uued eluhooned paiknevad mõnevõrra lähemal omavalitsuste 
keskustele kui seni viimase kümne aasta jooksul kompaktsetele elamualadele ehitatud 
uued eluhooned.   

 

 
Joonis 99. Väljaspool Pärnu linna asuvatel elamualadel paiknevate uute (ehitatud 2000–2010) ja vanade 
eluhoonete ning kehtestatud detailplaneeringuga planeeritavate eluhoonete keskmine kaugus kandi-, 
kohaliku omavalitsuse ja maakonnakeskusest.   

4.1.3. Eluhoonete paiknemine ruumiliste üksuste hierarhias  

Väljaspool Pärnu linna uurimisala kompaktsetel elamualadel paiknevad vanad 
eluhooned (ehitatud enne 2000. aastat) on koondunud peamiselt kohalike omavalitsuste 
keskustesse, kus asub 61% kõigist vaadeldava ala vanadest eluhoonetest (2164) (tabel 
45). Ülejäänud elamualade vanad eluhooned paiknevad enam-vähem võrdselt kas 
kandikeskustes või mujal asustusüksustes. 
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Viimase kümne aasta jooksul uurimisala elamualadele rajatud 1572 uuest eluhoonest 
ligi pooled (49%) asuvad väljaspool kandi- ja omavalitsuste keskuseid (tabel 45). Nii 
kandi- kui ka omavalitsuste keskustesse on rajatud võrdsel määral eluhooneid − 
kandikeskustesse 25% ja omavalitsuste keskustesse 26% uutest eluhoonetest. 
Uurimisalale planeeritavate uute elamualade uusi eluhooneid on planeeritud veelgi 
enam väljaspoole kandi- ja kohalike omavalitsuste keskuseid. Keskustest väljaspool 
asuvatesse asustusüksustesse on planeeritud koguni 72% kõigist 3021 uuest eluhoonest 
(tabel 45). 

Seega võib öelda, et eluhoonete paiknemine uurimisalal on muutunud hajusamaks, 
kuna ehitatakse keskustest eemale ning see kinnitab viimase kümne aasta jooksul 
toimunud valglinnastumise protsessi. Arvestades planeeritavate uute eluhoonete 
paiknemist, jätkub uurimisalal kavandatud plaanide realiseerumisel valglinnastumine. 
Siiski tuleb arvestada, et analüüsitud on vaid eluhooneid, mitte eluruume, ning seega 
on suurematesse keskustesse rajatud/rajatavad paljukorterilised elamud antud võrdluses 
mõnevõrra alahinnatud.     
 
Tabel 45. Väljaspool Pärnu linna asuvatel kompaktselt asustatud elamualadel paiknevate vanade, uute ja 
planeeritud eluhoonete arv ja jagunemine kohalike omavalitsuste keskuste, kandikeskuste ja ülejäänud 
asustusüksuste lõikes.  

 
Eluhoonete arv Eluhoonete osatähtsus 

Vanad Uued Planeeritud Vanad Uued Planeeritud 
KOV keskus 1325 409 412 61% 26% 13% 
Kandi keskus 354 391 444 16% 25% 15% 
Muu asustusüksus 485 772 2165 22% 49% 72% 

Kokku 2164 1572 3021 100% 100% 100% 
 

Uurimisalale, v.a Pärnu linna, on viimase kümne aastaga ehitatud enim uusi 
eluhooneid (772) asustusüksustesse, mis ei ole kandi- ega omavalitsuste keskused. 
Sellistesse asustusüksustesse rajatud uued eluhooned asuvad peamiselt kompaktsetel 
elamualadel −  kas segaelamualadel koos varasema hoonestusega (48%) või uutel 
elamualadel (47%) (tabel 46).  

Keskuskohtadesse ehk kandi- ja kohalike omavalitsuste keskustesse on uusi eluhooneid 
ehitatud üldjoontes ühe palju – vastavalt 391 ja 409. Oluline erinevus kandi- ja 
omavalitsuste keskustesse ehitatud uute eluhoonete vahel seisneb selles, et 
kandikeskustes asuvad uued eluhooned peamiselt segaelamualadel (69%). Samas 
omavalitsuste keskuste uued eluhooned paiknevad ühtlasemalt nii segaelamualadel 
(46%), uutel elamualadel (32%) kui ka vanadel elamualadel (21%) (tabel 46).  
 

Tabel 46. Kohalike omavalitsuste keskuste, kandikeskuste ja ülejäänud asustusüksuste (v.a Pärnu linn) 
kompaktselt asustatud aladel asuvate uute eluhoonete paiknemise jagunemine uute, sega- ja vanade 
elamualade lõikes.  

 

Uute 
eluhoonete 

arv 
Kokku 

Uute eluhoonete osatähtsus 

Uus elamuala Segaelamuala Vana elamuala 
KOV keskus 409 100% 32% 46% 21% 
Kandikeskus 391 100% 25% 69% 6% 
Muu asustusüksus 772 100% 47% 48% 5% 
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Vaadeldes uurimisala vanade, uute ja planeeritud eluhoonete jagunemist kanditüüpide 
lõikes, on väljaspool Pärnu linna kompaktselt asustatud elamualadel asuvate vanade 
eluhoonete osakaal suurim (68%) linnalähedastes keskuskantides (tabel 47). Viimaste 
hulka kuuluvad uurimisala kantidest Audru, Paikuse, Sindi ja Uulu. Vanade eluhoonete 
osakaal on väike linnade lähiümbruse aladel (Tammiste ja Urge kant), kus asub vaid 
8% kõigist kompaktsetel elamualadel paiknevatest vanadest eluhoonetest. Ülejäänud 
kompaktselt asustatud aladel paiknevad vanad eluhooned asuvad linnalähedastes 
kantides, milleks on Jõõpre, Kihlepa-Soomra, Lindi, Sauga, Seljametsa ja Võiste.  

Elamualadele rajatud uued eluhooned asuvad samuti linnalähedastes keskuskantides, 
kus asub 59% uutest eluhoonetest. Vana hoonestusega võrreldes tuleb uute eluhoonete 
paiknemise erinevus välja sellest, et märkimisväärselt rohkem on rajatud uusi 
eluhooneid linnade lähiümbruse kantidesse, kus asub 24% uutest eluhoonetest (vanade 
hoonete osatähtsus vastavalt 8%) (tabel 47).  
Kehtestatud detailplaneeringute alusel on enim eluhooneid planeeritud 
linnalähedastesse keskuskantidesse sarnaselt vana ja uue hoonestuse paiknemisele 
(tabel 47). Samas planeeritavate eluhoonete osatähtsus linnalähedastes keskuskantides 
on väiksem kui vanade eluhoonete puhul. See viitab hoonestuse hajumisele keskustest 
eemale. Erinevalt seni rajatud uute eluhoonete paiknemisele on tulevasi eluhooneid 
planeeritud nii linnalähedastesse kantidesse kui ka linnade lähiümbruse kantidesse – 
vastavalt 24%  ja 16% kõigist planeeritud eluhoonetest (tabel 47).  
 
Tabel 47. Väljaspool Pärnu linna asuvatel kompaktselt asustatud elamualadel paiknevate vanade, uute ja 
planeeritud eluhoonete jagunemine erinevat tüüpi kantide lõikes.  

Kanditüüp Uute eluhoonete 
arv 

Vanad 
eluhooned 

Uued 
eluhooned 

Planeeritud 
eluhooned 

Linnade lähiümbrus (LÜ) 378 8% 24% 16% 
Linnalähedased keskuskandid (LKK) 931 68% 59% 60% 
Linnalähedased kandid (LK) 263 24% 17% 24% 

Kokku 1572 100% 100% 100% 
 
Võrreldes uute eluhoonete paiknemist elamuala tüüpide lõikes, tulevad kanditüüpide 
vahel välja selged erinevused (tabel 48). Linnade lähiümbruse asustatud elamualadele, 
Tammiste ja Urge kanti, on rajatud 378 uut eluhoonet, millest valdav osa (73%)  
paikneb segaelamualadel ja väiksemal määral uutel elamualadel (26%). 
Linnalähedastes keskuskantides on uusi eluhooneid rajatud oluliselt rohkem (44%) 
uutele elamualadele, aga ka  segaelamualadele (45%). Linnalähedastesse kantidesse 
rajatud uued eluhooned asuvad peamiselt segaelamualadel (53%), kuid uusi eluhooneid 
on võrreldes eelmiste kanditüüpidega rajatud rohkem ka vanadele elamualadele (17%). 
 
Tabel 48. Erinevat tüüpi kantides (v.a Pärnu linn) paiknevate uute eluhoonete arv ja jagunemine 
kompaktsete uute, sega- ja vanade elamualade lõikes.  

Kanditüüp 
Uute 

eluhoonete 
arv 

Kokku 
Osatähtsus 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Linnade lähiümbrus (LÜ) 378 100% 26% 73% 1% 
Linnalähedased keskuskandid (LKK) 931 100% 44% 45% 11% 
Linnalähedased kandid (LK) 263 100% 30% 53% 17% 
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4.1.4. Eluhoonete paiknemine piirangutega aladel 

4.1.4.1. Eluhoonete paiknemine üleujutusohuga aladel 
Merepinna tõusu korral kuni kolm meetrit jääb üleujutuseohuga alale kokku üle 1800 
eluhoone, millest ligi 700 asub Pärnust väljaspool (tabel 49). Kõigist üleujutusohuga 
alal asuvatest eluhoonetest 23% on viimase kümne aasta jooksul ehitatud uued 
eluhooned. Välistades aga Pärnu linna eluhooned, siis koguni iga teine üleujutusohuga 
alale jääv eluhoone on uus. Üleujutusohuga alale jäävast umbes 700 eluhoonest kõigest 
3% asub kõige kriitilisemal alal, mis asub kuni ühe meetri kõrgusel merepinnast. 
Nendest 64% on uued eluhooned. Kõige rohkem suurima ohustatusega eluhooneid 
paikneb Papsaare külas, neist 80% on uued. Merepinna ühe kuni kahe meetri tõusu 
korral on ohustatud kolmandik kõigist üleujutusohuga eluhoonetest (226), millest 58% 
on uued eluhooned. Ka kuni kahe meetri merepinna tõusu juures on ohus enim 
eluhooneid just Papsaare külas (81), millest koguni 73% on uued eluhooned. Enamik 
üleujutusohuga alal paiknevatest eluhoonetest (67%) satuvad ohtu vaid juhul, kui 
merepinna tõus on kaks kuni kolm meetrit. Nendest eluhoonetest 44% on uued. 
Vaadeldes üleujutusohuga alale jäävate eluhoonete paiknemist asustusüksuste lõikes, 
asub väljaspool Pärnu linna enim ohustatud eluhooneid Papsaare (270) ja Tahkuranna 
(77) külas ning Võiste alevikus (70). Uute eluhoonete osakaal kolme üleujutustaseme 
lõikes näitab üldjoontes, et uute eluhoonete osakaal on suurem nendel aladel, kus 
üleujutuse esinemise tõenäosus on kõrgem.  
 
Tabel 49. Üleujutusohuga aladel (kuni 3 m ümp) paiknevate eluhoonete arv ja uute  eluhoonete (ehitatud 
aastatel 2000–2010) osakaal kolme üleujutustaseme lõikes asustusüksuste tasandil. 

Asustusüksus 
0 – 3 m 0 – 1 m 1 – 2 m 2 – 3 m 

Kokku Uued Kokku Uued Kokku Uued Kokku Uued 
Pärnu linn 1156 7% - - 204 16% 952 5% 
Papsaare küla 270 68% 15 80% 81 72% 174 65% 
Tahkuranna küla 77 49% - - 20 75% 57 40% 
Võiste alevik 70 9% 1 0% 19 11% 50 8% 
Liu küla 38 39% 3 33% 18 61% 17 18% 
Audru alevik 38 8% - - 13 15% 25 4% 
Reiu küla 26 92% - - 6 100% 20 90% 
Lindi küla 26 31% - - 3 33% 23 30% 
Marksa küla 25 28% - - 3 67% 22 23% 
Piirumi küla 22 23% 2 50% 11 27% 9 11% 
Tammiste küla 20 100% - - 5 100% 15 100% 
Kabriste küla 20 20% 1 0% 4 0% 15 27% 
Valgeranna küla 14 79% - - 12 92% 2 0% 
Uulu küla 13 8% - - 3 0% 10 10% 
Saulepa küla 8 13% - - 4 25% 4 0% 
Metsaküla küla 7 29% - - 2 50% 5 20% 
Sindi linn 4 100% - - - - 4 100% 
Lemmetsa küla 2 0% - - - - 2 0% 

Kokku 1836 23% 22 64% 408 37% 1406 18% 
Kokku, va Pärnu 680 49% 22 64% 204 58% 454 44% 
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Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud elamualasid on uurimisalal kokku 641 
ha, millest väljaspool Pärnut asub ca 500 ha (tabel 50). Pärnu ümbrusesse planeeritud 
elamualadest 37% paikneb üleujutusohuga alal merepinna kuni kolme meetrise tõusu 
korral. kõige kriitilisemale alale, mis asub kuni ühe meetri kõrgusel merepinnast on 
planeeritud 3% uutest elamualadest. Sarnaselt uute eluhoonete paiknemisega 
üleujutusohuga aladel asuvad kõige ohustatumad planeeritud elamualad Papasaare 
külas. 
Merepinna ühe kuni kahe meetrise tõusu korral on ohustatud 18% planeeritavatest 
elamualadest. Ülejäänud 16% üleujutusohuga aladel paiknevatest planeeritavatest 
elamualadest satuvad ohtu vaid juhul, kui merepinna tõus on kaks kuni kolm meetrit. 

Asustusüksusi välja tuues on kõige suurem üleujutuse oht Papsaare ja Tahkuranna 
külla ning Audru alevikku planeeritud elamualadel. Audru kandis asuvasse Valgeranna 
külla planeeritud elamualadest (2,7 ha) 100% asub üleujutusohuga tsoonis. Sellest 
suurem osa asub alal, mis paikneb ühe kuni kahe meetri kõrgusel üle merepinna. 

 
Tabel 50. Detailplaneeringutega kehtestatud elamualade (seisuga 30.08.2010) paiknemise osakaal 
üleujutusohuga aladel kolme üleujutustaseme lõikes asustusüksuste tasandil. 

Asustusüksus Kehtestatud DP-d (ha) 
Üleujutusohuga eluhoonete osatähtsus 

0 – 3 m 0 – 1 m 1 – 2 m 2 – 3 m 

Valgeranna küla 2,9 100% 2% 98% 0% 
Papsaare küla 172,9 77% 8% 42% 27% 
Tahkuranna küla 20,7 65% 0% 45% 20% 
Kabriste küla 16,9 29% 0% 3% 26% 
Pärnu linn 143,5 29% 10% 9% 10% 
Audru alevik 39,0 23% 0% 0% 23% 
Sindi linn 25,4 17% 0% 3% 14% 
Laadi küla 31,8 14% 0% 5% 9% 

Tammiste küla 70,4 12% 1% 5% 6% 
Paikuse alevik 27,3 8% 1% 3% 4% 
Reiu küla 50,7 3% 0% 1% 2% 
Marksa küla 3,7 2% 0% 0% 2% 
Uulu küla 8,6 0% 0% 0% 0% 
Võiste alevik 0,7 0% 0% 0% 0% 
Lemmetsa küla 27,0 0% 0% 0% 0% 

Kokku 641,4 35% 5% 16% 14% 

Kokku, v.a Pärnu  497,9 37% 3% 18% 16% 

 

4.1.4.2. Planeeritud elamualade paiknemine ehituspiirangutega alal 
Jättes vaatluse alt välja Pärnu linna, asub kehtestatud detailplaneeringute alusel 
uurimisalale planeeritud kõigist elamualadest 35% (334 ha) ehituskeelu- ehk range 
piiranguga aladel  (tabel 51). Arvestades ehituskeelualadele lisaks tinglikke piiranguid 
(vt ptk 2.1.2), siis asub uurimisalal 78% planeeritavatest elamualadest (738 ha) sellistel 
aladel, kus tuleb arvestada ehitustegevusele seatud piirangutega.  
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Suhteliselt paikneb enim planeeritud elamualasid ehituskeelualal Paikuse kandis 
(55%). Üle kolmandiku planeeritud elamualadest jääb ehituskeelualale veel Uulu, 
Urge, Sauga ja Sindi kandis. Kõige väiksem osakaal (15%) planeeritud elamualadest 
jääb ehituskeelualale Võiste kandis.  

Range või tingliku piiranguga aladele on elamualasid planeeritud kõige rohkem Sauga 
ja Audru kandis, kus ligi kõigile planeeritavatele elamualadele (vastavalt 100% ja 
98%) on seatud teatud tüüpi ehitustegevust mõjutavad piirangud. Kõige vähem 
piirangutega seotud planeeritavaid elamualasid asub Võiste (27%), Lindi (33%) ja 
Sindi (45%) kandis. Ülejäänud kantides paiknevad enam kui pooled planeeritavatest 
elamualadest ehitustegevust mõjutavatel piirangualadel.   

 
Tabel 51. Planeeritud uute elamualade paiknemine range piiranguga ning range või tingliku piiranguga 
aladel kantide lõikes. Välja toodud osakaal kogu planeeritud elamualast ja eluhoonetest.  

Kant 
Range piiranguga alad Range või tingliku piiranguga alad 

Pindala (ha) Osatähtsus Pindala (ha) Osatähtsus 

Paikuse 61,8 55% 72,8 65% 
Uulu 51,2 40% 78,6 62% 
Urge 22,5 38% 39,3 67% 
Sauga 58,7 37% 158,0 100% 
Sindi 14,6 35% 18,3 45% 
Tammiste 34,4 32% 73,9 68% 
Lindi 5,7 27% 6,9 33% 
Audru 74,4 27% 268,1 98% 
Seljametsa 7,4 26% 15,4 54% 
Võiste 3,6 15% 6,4 27% 

Kokku 334,3 35% 737,7 78% 
 
Detailplaneeringutega kehtestatud elamualade paiknemine ehituspiirangutega alal 
asustusüksuste lõikes on täpsemalt toodud tabelis 52.   
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Tabel 52. Planeeritud uute elamualade ja eluhoonete paiknemine range piiranguga ning range või 
tingliku piiranguga aladel asustusüksuste lõikes. Välja on toodud ka nende osakaal kogu planeeritud 
elamualast ja eluhoonetest.  

Asustusüksus 
Range piiranguga alad Range või tingliku piiranguga alad 

Pindala (ha) Osatähtsus Pindala (ha) Osatähtsus 

Põldeotsa 11,4 100% 11,4 100% 
Räägu 11,5 99% 11,6 100% 
Valgeranna 2,0 71% 2,8 100% 
Marksa 2,4 61% 3,2 82% 
Silla 47,0 57% 56,1 67% 
Nurme 21,9 56% 38,8 100% 
Paikuse 14,8 52% 16,7 58% 
Reiu 29,9 45% 45,8 69% 
Kiisa 7,6 43% 15,1 86% 
Vainu 4,2 43% 6,4 66% 
Pulli 3,0 39% 5,5 71% 
Laadi 16,3 38% 27,8 65% 
Sindi 14,6 35% 18,3 45% 
Rütavere 3,1 35% 3,4 39% 
Lepaküla 2,3 35% 2,3 35% 
Tammiste 34,4 32% 73,9 68% 
Kilksama 6,6 31% 21,1 100% 
Urge 4,6 31% 8,9 59% 
Seljametsa 7,4 26% 15,4 54% 
Lemmetsa 7,1 25% 28,0 100% 
Audru 8,0 25% 27,0 85% 
Uulu 2,7 25% 2,7 26% 
Papsaare 46,0 23% 198,8 100% 
Eametsa 15,9 23% 70,3 100% 
Kabriste 3,3 20% 3,8 22% 
Võiste 0,2 19% 0,2 19% 
Sauga 2,8 17% 16,1 100% 
Tahkuranna 3,4 15% 6,2 28% 
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4.2. Infrastruktuuri kättesaadavus 

Järgnevalt on võrreldud infrastruktuuri kättesaadavust kompaktsetel elamualadel 
paiknevatele eluhoonetele elamuala tüübi (uus, sega-, vana elamuala) lõikes. Lisaks on 
hinnatud infrastruktuuri kättesaadavust kehtestatud detailplaneeringutega 
planeeritavatel uutel elamualadel asuvatele eluasemetele.  

4.2.1. Eluhoonete kaugus maanteedest 

Olemasolevate eluhoonete paiknemise kaugust riigimaanteedest, st põhi-, tugi- ja 
kõrvalmaanteedest on kantide lõikes võrreldud lähtudes neljast kauguse kriteeriumist 
(< 250 m, < 500 m, < 1000 m, < 2000 m) (tabel 53). Analüüsist on välja jäetud Pärnu 
ja Sindi linn seal asuva tiheda teedevõrgustiku tõttu.  

Keskmiselt asuvad uurimisala kõik eluhooned (4803 eluhoonet, va Pärnu ja Sindi) 
riigimaanteedele lähemal kui üks kilomeeter – 94% eluhoonetest. Lähtudes antud 
kriteeriumist, on riigimaanteede paiknemine eluhoonete suhtes parim Audru, Uulu, 
Urge ja Paikuse kandis. Kõige väiksem on vastav osakaal Aruvälja, Jõõpre ja Lindi 
kandis (kõigis 86%). Riigimaanteedele lähemal kui 500 meetrit asub 76% uurimisala 
kõigist eluhoonetest. Suhteliselt asub enim eluhooneid riigimaanteedele lähemal kui 
500 meetrit Urge kandis (90%).  
Riigimaanteedele lähemal kui 250 meetrit paikneb uurimisalal 50% kõigist 
eluhoonetest. Seejuures võib välja tuua, et riigimaanteedele lähemal kui 250 meetrit 
asuvate eluhoonete osakaal kõigist vastavas kandis asuvatest eluhoonetest on suurim 
Paikuse (60%) ja Audru kandis (59%). Kõige väiksem on vastav osakaal Tammiste 
kandis (27%) (tabel 53). 
 
Tabel 53. Eluhoonete paiknemine riigimaanteede suhtes kantide lõikes 2010. aasta seisuga, va Pärnu ja 
Sindi. 

Kant Eluhoonete 
arv 

Eluhoonete kaugus riigimaanteedest 
< 250 m < 500 m < 1000 m < 2000 m 

Aruvälja 147 53% 74% 86% 97% 
Audru 847 59% 81% 99% 100% 
Jõõpre 229 46% 70% 86% 99% 
Kihlepa-Soomra 172 56% 81% 91% 98% 
Lindi 439 57% 77% 86% 100% 
Paikuse 670 60% 82% 97% 100% 
Sauga 545 47% 72% 94% 100% 
Seljametsa 161 56% 73% 89% 98% 
Tammiste 487 27% 67% 95% 100% 
Urge 205 55% 90% 97% 100% 
Uulu 540 43% 74% 98% 100% 
Võiste 361 46% 69% 93% 100% 

Kokku 4803 50% 76% 94% 100% 
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Peaaegu kõik uurimisalale (v.a Pärnu ja Sindi) planeeritud eluasemed (96%, 3754 
eluaset) asuvad riigimaanteedele lähemal kui üks kilomeeter (tabel 54). Erandiks on 
Lindi kant, kus vaid 38% planeeritavatest eluasemetest on riigimaanteedele lähemal 
kui üks kilomeeter. Kõigist planeeritavatest eluasemetest 65% puhul on riigimaanteed 
kättesaadavad lähemalt kui 500 meetrit. Seejuures on erandiks jällegi Lindi kant, kus 
vaid 19% detailplaneeringutega kehtestatud eluasemetest asub riigimaanteedele 
lähemal kui 500 meetrit. 
Riigimaanteedele lähemale kui 250 meetrit on uurimisalal planeeritud keskmiselt 35% 
eluasemetest. Seejuures võib välja tuua, et valdav enamus (81%) Urge kanti 
planeeritavatest eluasemetest jääb riigimaanteedest kuni 250 meetri kaugusele. Antud 
kriteeriumi alusel on pooltele Seljametsa kandi eluasemetele riigimaantee kättesaadav 
ning Audru ja Paikuse kandis on vastav näitaja 40%. Kõige vähem jääb planeeritavaid 
eluasemeid riigimaanteede vahetusse lähedusse Uulu ja Lindi kandis (19%). 
 
Tabel 54. Detailplaneeringutega kehtestatud planeeritavate eluasemete paiknemine riigimaanteede 
suhtes kantide lõikes 2010. aasta seisuga, va Pärnu ja Sindi. 

Kant Eluasemete 
arv 

Planeeritud eluasemete kaugus 
riigimaanteedest 

< 250 m < 500 m < 1000 m < 2000 m 
Audru 1293 40% 69% 98% 100% 

Lindi 56 19% 19% 38% 100% 

Paikuse 676 39% 69% 95% 100% 
Sauga 664 24% 60% 98% 100% 
Seljametsa 135 50% 95% 100% 100% 
Tammiste 268 26% 54% 92% 100% 
Urge 200 81% 100% 100% 100% 
Uulu 391 19% 55% 100% 100% 
Võiste 71 24% 48% 100% 100% 

Kokku 3754 35% 65% 96% 100% 
 

4.2.2. Eluhoonete kaugus kergliiklusteedest 

Uurimisala kergliiklusteedest suurem osa on rajatud Pärnu linna. Pärnu linna ümbruses 
on kergliiklusteid rajatud kuude kanti (tabel 55). Hinnates kergliiklusteede pikkust 
vastavalt elanike arvule, võib välja tuua, et kõige rohkem on kergliiklusteid Paikuse 
kandis – ligi 2,3 km kergliiklusteid 1000 elaniku kohta. Üks kilomeeter kergliiklusteid 
1000 elaniku kohta on ka Sauga ja Audru kandis ning Sindi linnas. Antud kolmes 
kandis on kergliiklusteid elanike kohta rajatud rohkem kui seda Pärnus, kus vastav 
näitaja on 0,7 km kergliiklusteid 1000 elaniku kohta.  
Samas tuleb arvestada, et ainult kergliiklusteede pikkus elanike arvu kohta ei näita 
kergliiklusteede olukorda, kuna väga oluline aspekt kergliiklusteede puhul on 
võrgustik, mille kaudu on võimalik liikuda asustusüksuste, eriti keskuste vahel.   
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Tabel 55. Olemasolevate kergliiklusteede pikkus 1000 elaniku kohta kantide lõikes.  

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 - - 
Lindi 888 - - 
Võiste 846 0,4 528 
Jõõpre 728 - - 
Seljametsa 583 - - 
Urge 525 - - 

Aruvälja 483 - - 

Kihlepa-Soomra 341 - - 
Kokku 63202 50,5 799 

 
Suurem osa uurimisala kergliiklusteedest, mis on eraldi märgistatud jalgrattateedena, 
on rajatud Pärnu linna. Pärnu linna ümbruses on jalgrattatee tähistusega märgistatud 
kergliiklusteid rajatud veel viite kanti (tabel 56). Hinnates märgistatud kergliiklusteede 
pikkust elanike arvu suhtes, võib välja tuua, et kõige rohkem on rajatud vastavaid 
kergliiklusteid Paikuse kanti – ligi 2,3 km kergliiklusteid 1000 elaniku kohta. Kõik 
Paikuse kandi kergliiklusteed on märgistatud jalgrattatee tähistusega.  
 
Tabel 56. Vastavate liiklusmärkidega tähistatud jalgrattateede pikkus 1000 elaniku kohta kantide lõikes.  

Kant Elanike arv 
Kergliiklusteed 

Kokku (km) 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 - - 

Lindi 888 - - 
Võiste 846 0,4 528 
Jõõpre 728 - - 
Seljametsa 583 - - 
Urge 525 - - 
Aruvälja 483 - - 
Kihlepa-Soomra 341 - - 

Kokku 63202 35,0 554 
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4.2.3. Planeeritavate eluhoonete kaugus elektriliinidest 

Omavalitsuste poolt kehtestatud detailplaneeringute alusel planeeritud elamualade uute 
eluhoonete paiknemine keskpinge elektriliinide suhtes kantide lõikes on välja toodud 
tabelis 57. Kõik (99%) planeeritud uued eluhooned paiknevad keskpinge 
elektriliinidele lähemal kui 500 meetrit ja suuremale osale (85%) on elektrivarustus 
kättesaadav vähem kui 250 meetri kauguselt. Mõnevõrra kaugemal elektriliinidest 
asuvad planeeritud elamualad Lindi ja Võiste kandis.  

 
Tabel 57. Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud eluhoonete kaugus lähimast keskpinge 
elektriliinist kantide tasandil.  

Kant Planeeritud 
eluhoonete arv 

Eluhoonete kaugus keskpinge elektriliinist 
0–100 m 0–250 m 0–500 m 

Audru 972 28% 78% 99% 
Sauga 496 53% 80% 95% 
Uulu 376 44% 89% 100% 
Paikuse 307 53% 94% 100% 
Tammiste 268 55% 92% 100% 

Urge 200 49% 86% 100% 
Sindi 160 62% 99% 100% 
Seljametsa 115 56% 91% 100% 
Võiste 71 22% 68% 100% 
Lindi 56 60% 66% 99% 

Kokku 3021 44% 85% 99% 
 
Planeeritud elamualadel asuvate uute eluhoonete paiknemine keskpinge elektriliinide 
suhtes on asustusüksuste lõikes toodud välja tabelis 58. Keskpinge elektriliinid asuvad 
kõige lähemal Sauga alevikku ja Marksa külla planeeritud elamualadele. Kõige 
kaugemale jäävad keskpinge elektriliinid Valgeranna, Räägu ja Kilksama küladesse 
planeeritud elamualadest.  
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Tabel 58. Kehtestatud detailplaneeringutega planeeritud eluhoonete kaugus lähimast keskpinge 
elektriliinist asustusüksuste tasandil. 

Asustusüksus Planeeritud 
eluasemete arv 

Eluasemete kaugus keskpinge elektriliinist 
0–100 m 0–250 m 0–500 m 

Papsaare 746 37% 81% 99% 
Paikuse 422 62% 99% 100% 
Audru 376 11% 77% 98% 
Tammiste 268 55% 92% 100% 
Silla 254 38% 84% 100% 
Eametsa 253 51% 85% 100% 
Reiu 217 51% 92% 100% 
Sauga 172 93% 100% 100% 
Sindi 160 62% 99% 100% 
Seljametsa 135 56% 91% 100% 
Lemmetsa 120 30% 77% 100% 
Nurme 110 48% 94% 100% 
Laadi 106 43% 87% 100% 
Kilksama 75 14% 49% 77% 
Tahkuranna 68 22% 67% 100% 
Kiisa 61 54% 79% 100% 
Urge 58 66% 97% 100% 
Räägu 54 0% 3% 74% 
Kabriste 41 49% 54% 99% 
Põldeotsa 40 0% 65% 100% 
Pulli 39 49% 99% 100% 
Uulu 37 10% 69% 100% 
Lepaküla 31 39% 100% 100% 
Vainu 27 16% 76% 100% 
Marksa 15 91% 100% 100% 
Rütavere 15 21% 59% 100% 
Valgeranna 11 0% 0% 49% 
Võiste 3 29% 100% 100% 

Kokku 3021 44% 85% 99% 
 

4.2.4. Elamualade varustatus tänavavalgustusega 

Suurem osa uurimisala elanikest (81%) elab asustusüksuses, kus on olemas 
tänavavalgustus (tabel 59). Enamik (86%) viimase kümne aasta jooksul rajatud 
eluhoonetest asub tänavavalgustusega varustatud asustusüksustes. Ka 87% planeeritud 
elamualade eluhoonetest paikneb asustusüksutes, kus on tänavavalgustus olemas. 
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Tabel 59. Elanike ja eluhoonete, sh uute ja planeeritud eluhoonete paiknemine, lähtudes 
tänavavalgustuse olemasolust asustusüksustes.   

 
Tänavavalgustus asustusüksustes 

On Ei ole 
Elanike paiknemine 81% 19% 
Uute eluhoonete paiknemine 86% 14% 
Kõikide eluhoonete paiknemine 73% 27% 
Planeeritud uute eluhoonete paiknemine 87% 13% 

4.2.5. Elamualade varustatus sideinfrastruktuuriga 

Sideinfrastruktuur on valdkond, mis on maailmas ja eriti kiiresti arenenud Eestis ning 
mille areng muudab andmeside teenused järjest kättesaadavamaks. Niisamuti on  
uurimisalal selle valdkonna pakutavad teenused kõikidele hästi kättesaadavad (vt ptk 
3.2.3). 

Telefonisideteenust pakutakse uurimisalal nii kaabelsidevõrgus kui kolme 
mobiilsideoperaatori poolt. Andmeside ja eelkõige kiire interneti kättesaadavus on 
mitmekülgne – lisaks kaabelsideteenuse pakkujatele on uurimisalal 
mobiilsideoperaatorid arendanud jõudsalt kiiret mobiilsidevõrku, eriti kompaktselt 
asustatud elamualadel. Lisaks on uurimisala kaetud enamjaolt WiMAX ja KÕU 
tehnoloogiaga pakutava andmeside võimalusega, mis on kättesaadav ka hajaasustatud 
piirkondades.  

4.3. Teenuste kättesaadavus 

Järgnevalt on võrreldud teenuste kättesaadavust kompaktsetel elamualadel elamuala 
tüübi (uus, vana, sega elamuala) lõikes lähtuvalt uute, 2000. Aastal või hiljem 
valminud eluhoonete osatähtsusest. Lisaks on hinnatud infrastruktuuri kättesaadavust 
detailplaneeringutega kehtestatud planeeritavate uute elamualadele. Teenuste 
kättesaadavuse hindamisel on võrreldud 18 teenuseliigi lõikes jättes välja kiirabi, 
päästeteüksuse ja kutse/kõrghkooli teenuse aspekti, millede ruumilist paiknemist 
planeeritakse riiklikul tasandil.  

18 erinevat teenuseliiki on alljärgnevalt hinnatud teenuse kuue üldisema kategooria 
lõikes: teenindusasutused, tervishoiu- ja sotsiaalhooldekandeasutused, sideteenus, 
haldusasutus, haridus ja vaba aja veetmise võimalused. 

4.3.1. Teenindusasutused  

4.3.1.1. Kauplused 
Kaupluse kättesaadavust uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele vaadatakse 
lähtuvalt sellest, kas kandis, kus eluhoone asub, on kauplus olemas või mitte. 
Suuremale osale eluhoonetele on kauplus kättesaadav. Vanadele, uutele ja planeeritud 
eluhoonetele on kauplus kantide tasandil üldjoontes kättesaadav võrdväärselt. 
Mõnevõrra kättesaadavam on kauplus uutele ja planeeritud eluhoonetele kui seda 
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vanadele eluhoonetele. See-eest uute eluhoonete osatähtsus kantides, kus kauplus on 
olemas, on suurem kui vastav näitaja planeeritud eluhoonete puhul (tabel 60). 

Üle poolte uutest eluhoonetest asub asutusüksustes, kus kauplus puudub. Vanadele 
eluhoonetele on kauplus kättesaadavam kui uutele ja planeeritud eluhoonetele. 
Seejuures võib välja tuua, et planeeritud eluhoonete osatähtsus asutusüksustes, kus 
puudub kauplus, on veelgi suurem kui vastav näitaja uute eluhoonete puhul (tabel 60).    

Kantide tasandil on kauplus üldjoontes kättesaadav kõigile uutele, sega- ja vanadele 
elamualadele. Vaadates asustusüksuse tasandit, on kaupluse kättesaadavus uutele 
elamualadele märkimisväärselt väiksem kui vanadele elamualadele – vastavalt 39% ja 
81% (tabel 61). Segaelamualade puhul on kaupluse kättesaadavus parem kui uutel 
elamualadel, kuid halvem kui vanadel elamualadel. 
 
Tabel 60. Teenindusasutuste kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele lähtuvalt 
teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Kauplus  45% 57% 39% 95% 88% 91% 
Pank  12% 29% 18% 35% 43% 54% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
 
Tabel 61. Teenindusasutuste kättesaadavus kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele eluhoonetele 
elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Kauplus 39% 57% 81% 100% 96% 96% 
Pank 22% 4% 51% 63% 14% 77% 
Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 

 

4.3.1.2. Pangateenus  
Kantide tasandil on pangateenus kõige kättesaadavam planeeritud eluhoonetele (54%) 
(tabel 60). Kõige vähem on aga vastav teenus kättesaadav uutele eluhoonetele. 
Pangateenuse kättesaadavus vanadele eluhoonetele on parem kui uutele eluhoonetele, 
kuid kehvem kui planeeritud eluhoonetele. 
Vaadates asustusüksuste tasandit, on pangateenus kõige kättesaadavam vanadele 
eluhoonetele (tabel 61). Kõige väiksem on vastav näitaja uute eluhoonete puhul. 
Planeeritud eluhoonetele on pangateenus kättesaadavam kui uutele eluhoonetele ja 
halvem kui vanadele eluhoonetele.  
Kantide tasandil on pangateenus võrdväärselt hästi kättesaadav nii vanadele kui ka 
uutele elamualadele. Segaelamualade puhul on aga pangateenuse kättesaadavus 
võrreldes eelnimetatud tüüpi elamualadega märkimisväärselt väiksem (14%) (tabel 61). 
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Asustusüksuste lõikes on pangateenus kättesaadav ligi pooltele vanadele elamualadele 
(tabel 61). Uutele elamualadele on asutusüksuste lõikes pangateenus mõnevõrra vähem 
kättesaadav kui vanadele elamualadele. Segaelamualade puhul on vastav näitaja 
võrreldes uute ja vanade elamualade vastavate näitajatega oluliselt väiksem – vaid 4%. 

4.3.2. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused  

4.3.2.1. Apteek 
Kantide tasandil on apteegiteenus kättesaadav ligikaudu pooltele uutest ja vanadest 
eluhoonetest. Mõnevõrra enam kui vanadele ja uutele on apteegiteenus kättesaadav 
planeeritud eluhoonetele (tabel 62). Asustusüksuste tasandil on apteegiteenus 
kättesaadav keskmiselt igale neljandale planeeritud eluhoonele ja igale viiendale uuele 
eluhoonele. Kõige kättesaadavam on apteegiteenus vanadele eluhoonetele (tabel 62). 
Kantide lõikes on uutele elamualadele apteegiteenus kättesaadavam kui sega- ja 
vanadele elamualadele (tabel 63). Segaelamualadele on apteegiteenus võrreldes teiste 
elamualatüüpidega kõige vähem kättesaadav. Vaadeldes asustusüksuste tasandit, on 
apteegiteenus uutele elamualadele oluliselt vähem kättesaadav kui vanadele 
elamualadele – vastavalt 19% ja 54% (tabel 63). Segaelamualadele on apteegiteenus 
paremini kättesaadav kui uutele elamualadele, kuid halvemini kättesaadav kui vanadele 
elamualadele. 
 

Tabel 62. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud 
eluhoonetele lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Apteek  21% 36% 25% 56% 50% 64% 
Perearst  21% 40% 25% 59% 58% 66% 
Hooldekodu  1% 3% 0% 1% 6% 0% 
Päevakeskus  18% 33% 24% 42% 43% 54% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
 

Tabel 63. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste kättesaadavus kompaktsetel elamualadel 
paiknevatele uutele eluhoonetele elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas 
asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Apteek 19% 23% 54% 70% 50% 66% 
Perearst 19% 23% 62% 72% 51% 74% 
Hooldekodu 0% 0% 2% 0% 0% 2% 
Päevakeskus 18% 21% 50% 54% 39% 62% 
Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 
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4.3.2.2. Perearst  
Kantide tasandil on perearstiteenus kättesaadav üldjoontes võrdselt nii uutele, vanadele 
kui ka planeeritud eluhoonetele (tabel 62). Siiski on perearstiteenus mõnevõrra 
paremini kättesaadav planeeritud eluhoonetele kui ülejäänud kahele eluhoonetüübile. 

Vaadeldes asutusüksuste tasandit on perearstiteenus uutele eluhoonetele vähem 
kättesaadav kui vanadele eluhoonetele (tabel 62). Ka planeeritud eluhoonetele on antud 
teenus vähem kättesaadav kui vanadele eluhoonetele, kuid üldjoontes samaväärselt 
kättesaadav kui uutele eluhoonetele.  

Kantide tasandil on perearstiteenus uutele elamualadele üldjoontes sama kättesaadav 
kui vanadele elamualadele (tabel 63). See-eest segaelamualadele on perearstiteenus 
vähem kättesaadav kui eelpoolnimetatud elamualatüüpidele. 
Kui perearstiteenus on asustusüksuste tasandil kättesaadav enam kui pooltele vanadele 
elamualadele, siis vastav näitaja uute elamualade puhul on vaid 19% (tabel 63). 
Perearstiteenuse kättesaadavus segaelamualadele on mõnevõrra parem kui uutele 
elamualadele, kuid siiski märkimisväärselt kehvem kui vastav näitaja vanade 
elamualade puhul.     

 

4.3.2.3. Hooldekodu 
Hooldekodu teenus on kantide tasandil uutele eluhoonetele vähem kättesaadav kui 
vanadele eluhoonetele (tabel 62). See-eest eluhooneid ei ole planeeritud kantidesse, 
kus oleks olemas hooldekodu teenus. 
Vaadeldes asustusüksuste tasandit, on hooldekodu teenuse kättesaadavus uutele, 
vanadele ja planeeritud eluhoonetele sarnane vastavate näitajatega kantide tasandil 
(tabel 62). Hooldekodu teenus on mõnevõrra paremini kättesaadav vanadele 
eluhoonetele kui uutele eluhoonetele ning uusi eluhooneid ei ole planeeritud 
kantidesse, kus on olemas hooldekodu teenus.  

Hooldekodu teenuse kättesaadavus on uutele, sega- ja vanadele elamualadele samade 
näitajatega nii kantide kui ka asutusüksuste tasandil (tabel 63). Sega- ja uusi 
elamualasid ei asu kantides ja asustusüksustes, kus oleks olemas hooldekodu teenus. 
Väga väike osa vanadest elamualadest (2%) asub nendes kantides ja asustusüksustes, 
kus on hooldekodu teenus olemas. See on tingitud sellest, et uurimisalal asuvad 
hooldekodud vaid Pärnu linnas ning Jõõpre külas. 

 

4.3.2.4. Päevakeskus 
Kantide tasandil on päevakeskuse teenuse kättesaadavus uutele ja vanadele 
eluhoonetele üldjoontes sama hea (tabel 62). Võrreldes uute ja vanade eluhoonetega, 
on nimetatud teenuse kättesaadavus mõnevõrra parem planeeritud eluhoonetele. 
Vaadeldes asutusüksuste tasandit, on aga päevakeskuse teenus vanadele eluhoonetele 
paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele (tabel 62). Planeeritud eluhoonetele on 
päevakeskuse teenus kättesaadavam kui uutele eluhoonetele, kuid see-eest vähem 
kättesaadav kui vanadele eluhoonetele. 
Keskmiselt iga teine uus elamuala asub kandis, kus on olemas vähemalt üks 
päevakeskus (tabel 63). Vanade elamualade puhul on vastav näitaja võrreldes uute 
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elamualade omaga suurem. See-eest päevakeskuse kättesaadavus segaelamualadele on 
märkimisväärselt väiksem kui uutele ja vanadele elamualadele. 

Päevakeskuse kättesaadavus uutele elamualadele asutusüksuste tasandil on aga 
oluliselt halvem kui kantide tasandil. Kui keskmiselt iga teine vana elamuala asub 
asutusüksuses, kus on olemas päevakeskus, siis kirjeldatud asustusüksustes paikneb 
vaid 18% uutest elamualadest (tabel 63). Võrreldes uute elamualadega, ei ole 
päevakeskuse kättesaadavus segaelamualadele oluliselt parem. 

4.3.3. Sideteenused 

4.3.3.1. Postkontor 
Kantide tasandil on postkontori teenuse kättesaadavus uutele ja vanadele eluhoonetele 
üldjoontes võrdväärne (tabel 64). Planeeritud eluhoonetele on postkontori teenuse 
kättesaadavus mõnevõrra parem kui uutele ja vanadele eluhoonetele. Vaadates 
asustusüksuste tasandit, on postkontori teenuse kättesaadavus uutele eluhoonetele 
märkimisväärselt halvem kui vanadele eluhoonetele (tabel 64). Planeeritud 
eluhoonetele on vaadeldava teenuse kättesaadavus mõnevõrra parem kui uutele 
eluhoonetele, kuid siiski halvem kui vanadele eluhoonetele. 

Postkontori teenuse kättesaadavus uutele ja vanadele elamualadele on kantide tasandil 
üldjoontes sama hea (tabel 65). Mõnevõrra halvem on nimetatud teenuse kättesaadavus 
segaelamualade puhul. Asustusüksuste tasandil on aga postkontori teenuse 
kättesaadavus vanadel elamualadel oluliselt parem kui uutel elamualadel – vastavalt 
60% ja 22% (tabel 65). Segaelamualadel on vaadeldava teenuse kättesaadavus 
üldjoontes võrdväärne uute elamualade vastava näitajaga ehk postkontori teenuse 
kättesaadavus on seal oluliselt halvem kui vanadel elamualadel. 
 
Tabel 64. Sideteenuste kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele lähtuvalt teenuse 
olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Postkontor  24% 43% 30% 72% 74% 83% 
Avalik internet  27% 52% 35% 83% 96% 93% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
 
Tabel 65. Sideteenuste kättesaadavus kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele eluhoonetele 
elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Postkontor 22% 24% 60% 81% 65% 87% 
Avalik internet 22% 25% 72% 83% 70% 100% 
Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 
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4.3.3.2. Avalik internet 
Avaliku interneti teenus (avalikud internetipunktid) on kantide tasandil nii uutele, 
vanadele kui ka planeeritud eluhoonetele hästi kättesaadav. Siiski on avaliku interneti 
teenus mõnevõrra halvemini kättesaadav uutele eluhoonetele kui seda vanadele ja 
planeeritud eluhoonetele (tabel 64).  
Asustusüksuste tasandil on avaliku interneti teenus vanadele eluhoonetele 
märkimisväärselt paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele (tabel 64). Planeeritud 
eluhoonetele on vaadeldav teenus paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele, kuid 
siiski halvemini kättesaadav kui vanadele eluhoonetele. 
Vanade elamualade puhul on kantide tasandil avaliku interneti teenus paremini 
kättesaadav kui uute elamualade puhul (tabel 65). Avaliku interneti teenuse 
kättesaadavus segaelamualadele on veelgi halvem kui uutele elamualadele.  

Asustusüksuste lõikes on uutel elamualadel avaliku interneti teenuse kättesaadavus 
oluliselt halvem kui vanadel elamualadel – vastavalt 22% ja 72% (tabel 65). 
Segaelamualadel on vaadeldava teenuse kättesaadavus üldjoontes sama hea kui uutel 
elamualadel. 

4.3.4. Haldusasutused   

Kantide tasandil on omavalitsusteenuse kättesaadavus uutele eluhoonetele üldjoontes 
samaväärne kui sama teenuse kättesaadavus vanadele eluhoonetele (tabel 66). See-eest 
planeeritud uutele eluhoonetele on omavalitsusteenuse kättesaadavus mõnevõrra parem 
kui kahele eelnimetatud eluhoonetüübile. 
Omavalitsusteenuse kättesaadavus uutele eluhoonetele on asutusüksuste tasandil 
halvem kui seda vanadele eluhoonetele (tabel 66). Planeeritud eluhoonete puhul on aga 
nimetatud teenuse kättesaadavus parem kui uute eluhoonete puhul, kuid siiski halvem 
kui vanade eluhoonete puhul. 
Omavalitsusteenuse kättesaadavus on kantide tasandil uutele elamualadele üldjoontes 
sama hea kui vanadele elamualadele (tabel 67). See-eest segaelamualade puhul on 
vastava teenuse kättesaadavus kantide tasandil halvem. 

Asustusüksuste tasandil on aga omavalitsusteenus uutele elamualadele halvem kui 
vanadele elamualadele – vastavalt 22% ja 58% (tabel 67). Vaadeldava teenuse 
kättesaadavus segaelamualadele on sama hea kui uutele elamualadele – seega oluliselt 
halvem kui vanadele elamualadele. 

 
Tabel 66. Haldusasutuse kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele lähtuvalt teenuse 
olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Omavalitsus  22% 38% 30% 65% 60% 81% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
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Tabel 67. Haldusasutuse kättesaadavus kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele eluhoonetele 
elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Omavalitsus 22% 23% 58% 81% 60% 83% 
Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 

 

4.3.5. Haridusasutused  

4.3.5.1. Lasteaed 
Alusharidus on kantide tasandil võrdväärselt hästi kättesaadav nii vanadele, uutele kui 
ka planeeritud eluhoonetele (tabel 68).  

Asustusüksuste tasandil ei esine samuti suuri erinevusi alushariduse kättesaadavuses 
uute, vanade ja planeeritud eluhoonete vahel. Siiski võib välja tuua, et uute ja 
planeeritud eluhoonete puhul on alusharidus mõnevõrra halvemini kättesaadav kui 
vanade eluhoonete puhul (tabel 68). 

Vaadates alushariduse kättesaadavust uutele, sega- ja vanadele elamualadele kantide 
tasandil, on antud teenus kättesaadav suuremas osas nimetatud elamualadest. 

Asustusüksuste tasandil on aga alusharidus vanadele elamualadele oluliselt paremini 
kättesaadav kui uutele elamualadele – vastavalt 69% ja 39% (tabel 69). Antud teenuse 
kättesaadavus segaelamualadele on parem kui uutele elamualadele, kuid siiski halvem 
kui vanadele elamualadele. 

 
Tabel 68. Haridusasutuste kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele lähtuvalt teenuse 
olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Lasteaed  43% 53% 40% 96% 92% 95% 
Algkool  28% 48% 32% 79% 88% 88% 
Põhikool  24% 39% 28% 66% 65% 81% 
Keskkool  11% 26% 14% 26% 34% 37% 
Huvikool  21% 39% 24% 49% 57% 56% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
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Tabel 69. Haridusasutuste kättesaadavus kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele eluhoonetele 
elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Lasteaed 39% 55% 69% 100% 97% 96% 
Algkool 26% 25% 66% 83% 67% 96% 
Põhikool 26% 23% 56% 81% 60% 85% 
Keskkool 18% 4% 48% 52% 4% 60% 
Huvikool 18% 23% 52% 54% 45% 66% 

Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 
 

4.3.5.2. Algkool 
Alghariduse kättesaadavus vanadele, uutele ja planeeritud eluhoonetele on kantide 
tasandil üldjoontes võrdväärne. Võrreldes vanade ja planeeritud eluhoonetega, on 
antud teenuse kättesaadavus mõnevõrra kehvem siiski uute eluhoonete puhul (tabel 
68).  

Asustusüksuste tasandil on algharidus paremini kättesaadav vanadele eluhoonetele kui 
seda uutele eluhoonetele (tabel 68). Planeeritud eluhoonetele on antud teenus 
mõnevõrra paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele, kuid siiski halvemini 
kättesaadav kui vanadele eluhoonetele. 

Kantide tasandil on uute elamualade puhul algharidus halvemini kättesaadav kui 
vanade elamualade puhul (tabel 69). Vaadeldav teenus on segaelamualade puhul veelgi 
halvemini kättesaadav kui uute elamualade puhul. 
Asustusüksuste tasandil on algharidus uutele elamualadele oluliselt halvemini 
kättesaadav kui vanadele elamualadele (tabel 69). Alghariduse kättesaadavus 
segaelamualade puhul on võrdväärne uute elamualade vastava näitajaga – seega on 
nimetatud teenuse kättesaadavus seal märkimisväärselt kehvem kui vanadel 
elamualadel.  
 

4.3.5.3. Põhikool 
Kantide tasandil on põhihariduse kättesaadavus uutele ja vanadele eluhoonetele 
võrdväärselt kättesaadav. Planeeritud eluhoonetele on aga nimetatud teenus paremini 
kättesaadav kui uutele ja vanadele eluhoonetele (tabel 68). 

Vaadates täpsemalt asustusüksuste tasandit, on põhiharidus uutele eluhoonetele 
halvemini kättesaadav kui vanadele eluhoonetele (tabel 68). Planeeritud eluhoonetele 
on põhiharidus aga mõnevõrra paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele, kuid 
siiski halvemini kättesaadav kui vanadele eluhoonetele. 

Üldjoontes on põhiharidus uutele ja vanadele elamualadele kantide tasandil 
samaväärselt kättesaadav – mõnevõrra parem on antud teenuse kättesaadavus vanade 
elamualade puhul. Segaelamualade puhul on põhiharidus halvemini kättesaadav kui 
vanade ja uute elamualade puhul (tabel 69). 
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Asustusüksuste tasandil aga on põhihariduse kättesaadavus uutele elamualadele 
märkimisväärselt halvem kui vanadele elamualadele – vastavalt 26% ja 56% (tabel 69). 
Põhihariduse kättesaadavus segaelamualadele on veelgi halvem kui uutele 
elamualadele. 

 

4.3.5.4. Keskkool 
Üldjoontes on kantide tasandil keskharidus nii vanadele, uutele kui ka planeeritud 
eluhoonetele võrdväärselt kättesaadav. Võrreldes vanade eluhoonetega, on antud 
teenus mõnevõrra halvemini kättesaadav uute eluhoonetele. Kõige paremini on kantide 
tasandil keskharidus kättesaadav planeeritud eluhoonetele (tabel 68).  

Vaadates asutusüksuste tasandit, on keskharidus vanadele eluhoonetele paremini 
kättesaadav kui uutele ja planeeritud eluhoonetele (tabel 68). Planeeritud eluhoonete 
puhul on antud teenus vähesel määral paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele. 
Keskharidus on kantide tasandil vanadele elamualadele mõnevõrra paremini 
kättesaadav kui uutele elamualadele. Segaelamualade puhul on antud teenuse 
kättesaadavus aga oluliselt väiksem kui uutel ja vanadel elamualadel – vastavalt 4%, 
52% ja 60% (tabel 69).  
Asustusüksuste tasandil on keskhariduse kättesaadavus vanadele elamualadele oluliselt 
parem kui uutele elamualadele. Sarnaselt kantide tasandiga on vaadeldava teenuse 
kättesaadavus uutele ja vanadele elamualadele märkimisväärselt parem kui 
segaelamualadele (tabel 69).  
 

4.3.5.5. Huvikool 
Kantide tasandil on huviharidus kättesaadav keskmiselt igale teisele uurimisala 
eluhoonele. Mõnevõrra väiksem on huvihariduse kättesaadavus uutele eluhoonetele kui 
vanadele ja planeeritud eluhoonetele. Viimastele on huviharidus sama hästi 
kättesaadav kui vanadele eluhoonetele (tabel 68). 
Huvihariduse kättesaadavus asutusüksuste tasandil on uute eluhoonete puhul 
mõnevõrra halvem kui seda on vanade eluhoonete puhul. Huvihariduse kättesaadavus 
uutele ja planeeritud eluhoonetele on üldjoontes samaväärne (tabel 68). 

Kantide tasandil on huviharidus uutele elamualadele mõnevõrra halvemini kättesaadav 
kui vanadele elamualadele. See-eest nii uutele kui ka vanadele elamualadele on 
vaadeldav teenus paremini kättesaadav kui segaelamualadele (tabel 69).  
Vaadates aga täpsemalt asustusüksuse tasandit, võib välja tuua, et kui huviharidus on 
kättesaadav keskmiselt igale teisele vanale elamualale, siis uutest elamualadest vaid 
18% asub asutusüksustes, kus on võimalik käia huvikoolis või –ringis (tabel 69). Ka 
segaelamualade puhul on huvihariduse kättesaadavus küllaltki halb, kuid siiski 
mõnevõrra parem kui uute elamualade puhul.  
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4.3.6. Vaba aja veetmise võimalused 

4.3.6.1. Rahvamaja  
Kantide tasandil on rahvamajas käimise võimaluse olemasolu uute eluhoonete puhul 
halvem kui vanade eluhoonete puhul (tabel 70). Planeeritud eluhoonete puhul on 
vaadeldava teenuse kättesaadavus mõnevõrra parem kui uute eluhoonete puhul, kuid 
siiski halvem kui vanade eluhoonete puhul. 

Vaadates täpsemalt asustusüksuste tasandit, on rahvamajas käimise võimalus uute 
eluhoonete puhul halvem kui vanade eluhoonete puhul. Planeeritud eluhoonetele on 
vaadeldava teenuse kättesaadavus mõnevõrra parem kui uutele eluhoonetele, kuid 
siiski kehvem kui vanadele eluhoonetele (tabel 70). 

Kui uued ja vanad elamualad asuvad suuremas osas nendes kantides, kus rahvamaja on 
olemas, siis segaelamualad asuvad suuremas osas kantides, kus rahvamaja puudub 
(joonis 68). Seejuures võib välja tuua, et uute elamualade puhul on vaadeldava teenuse 
kättesaadavus mõnevõrra väiksem kui vanade elamualade puhul. 

Asustusüksuste tasandil on uutel elamualadel elavatel inimestel oluliselt väiksem 
võimalus käia rahvamajas kui seda on vanade elamualade elanikel (tabel 71). Kõige 
väiksem on vastava teenuse kättesaadavus segaelamualade puhul. 
 
Tabel 70. Vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavus uutele, vanadele ja planeeritud eluhoonetele 
lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Uued  
eluhooned 

Vanad  
eluhooned 

Planeeritud  
eluhooned 

Rahvamaja  21% 47% 26% 67% 87% 76% 
Raamatukogu  26% 51% 31% 81% 93% 90% 
Külaplats  30% 51% 30% 81% 92% 88% 
Spordirajatis  30% 49% 35% 76% 81% 85% 

Eluhoonete arv 1572 2164 3021 1572 2164 3021 
 
Tabel 71. Vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavus kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele 
eluhoonetele elamualatüüpide lõikes lähtuvalt teenuse olemasolust samas asustusüksuses või kandis. 

Teenus 

Teenuse olemasolu asustusüksuses Teenuse olemasolu kandis 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Uus 
elamuala 

Sega- 
elamuala 

Vana 
elamuala 

Rahvamaja 24% 9% 70% 81% 35% 97% 
Raamatukogu 22% 24% 72% 83% 69% 100% 
Külaplats 25% 26% 77% 83% 67% 97% 
Spordirajatis 27% 29% 74% 83% 66% 94% 
Eluhoonete arv 590 831 151 590 831 151 
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4.3.6.2. Raamatukogu 
Kantide tasandil on raamatukogu teenus kättesaadav suuremale osale eluhoonetest 
(tabel 70). Võrreldes vanade ja planeeritud eluhoonetega, on vaadeldav teenus 
mõnevõrra vähem kättesaadav uutele eluhoonetele. 

Vaadates aga täpsemalt asutusüksuste tasandit, on raamatukogu teenus uutele 
eluhoonetele halvemini kättesaadav kui vanadele eluhoonetele (tabel 70). Planeeritud 
eluhoonetele on raamatukogu teenus mõnevõrra paremini kättesaadav kui uutele 
eluhoonetele, kuid siiski halvemini kui vanadele eluhoonetele. 

Kantide tasandil on kõigile vanadel elamualadel elavatele inimestele raamatukogu 
teenus kättesaadav. Mõnevõrra halvemini on vaadeldav teenus kättesaadav uutel 
elamualadel elavate inimeste jaoks. Segaelamualadel elavate inimeste jaoks on aga 
raamatukogus käimise võimalus kõige väiksem (tabel 71). 

Asustusüksuste tasandil on raamatukogu teenuse kättesaadavus nii sega- kui ka uute 
elamualade elanike jaoks võrdne. See-eest on mõlema nimetatud elamualatüübi 
elanikele on vaadeldav teenus oluliselt halvemini kättesaadav kui vanade elamualade 
elanikele (tabel 71). 

 

4.3.6.3. Külaplats 
Suurem osa vanadest, uutest ja planeeritud eluhoonetest asuvad kantides, kus on 
olemas külaplats (tabel 70). Võrreldes vanade ja planeeritud eluhoonetega, on 
mõnevõrra väiksem kättesaadavus antud vaba aja veetmiseks mõeldud kohale uute 
eluhoonete puhul. 

Asustusüksuste tasandil on külaplatside kättesaadavus uutele eluhoonetele väiksem kui 
vanadele eluhoonetele (tabel 70). Külaplatside kättesaadavus planeeritud eluhoonetele 
on võrdne vastava kättesaadavusega uutele eluhoonetele. 
Suurem osa uutest, sega- ja vanadest elamualadest paikneb kantides, kus on olemas 
külaplats. Külaplatsi kättesaadavus uutele elamualadele on mõnevõrra halvem kui 
vanadele elamualadele (tabel 71). Segaelamualade puhul on külaplatside kättesaadavus 
võrreldes uute ja vanade elamualadega aga veelgi halvem. 
Asustusüksuste tasandil on külaplatsi kättesaadavus uutele elamualadele oluliselt 
halvem kui vanadele elamualadele – vastavalt 25% ja 77% (tabel 71). Segaelamualade 
puhul on antud vaba aja veetmiseks mõeldud koha kättesaadavus sama hea kui uute 
elamualade puhul. 
 

4.3.6.4. Spordirajatis 
Suurem osa vanadest, uutest ja planeeritud eluhoonetest asub kantides, kus on olemas 
spordirajatis (tabel 70). Võrreldes vanade ja planeeritud eluhoonetega, on spordirajatise 
kättesaadavus mõnevõrra halvem uutele eluhoonetele. 

Ka asustusüksuste tasandil on spordirajatise kättesaadavus uutele eluhoonetele halvem 
kui vanadele eluhoonetele. See-eest planeeritud eluhoonetele on antud teenus 
mõnevõrra paremini kättesaadav kui uutele eluhoonetele, kuid siiski halvemini kui 
vanadele eluhoonetele (tabel 70). 
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Kantide tasandil on spordirajatise kättesaadavus uutele elamualadele mõnevõrra 
halvem kui vanadele elamualadele. Võrreldes uute ja vanade elamualadega on aga 
antud teenuse kättesaadavus segaelamualadele kõige halvem (tabel 71).  
Vaadates täpsemalt asustusüksuste tasandit, on spordirajatise kättesaadavus oluliselt 
halvem uutele elamualadele kui vanadele elamualadele – vastavalt 27% ja 74% (tabel 
71). Vastava vaba aja veetmiseks mõeldud koha kättesaadavus segaelamualadele on 
aga võrdväärne uute elamualade vastava näitajaga. 

4.4. Polüfunktsionaalsus 

Suures osas on eelnevates peatükkides kirjeldatud mitmesugused uurimisalal 
pakutavad teenused koondunud Pärnu linna. Optimaalselt töötava piirkonna eelduseks 
on polütsentraalse linnaregiooni arendamine, kus vähemalt esmatasandi teenused on 
väljaspool maakonnakeskust elavatele inimestele kergesti kättesaadavad. 
Polütsentraalse linnaregiooni arendamisel on otstarbekas tugineda juba olemasolevate 
polüfunktsionaalsete ehk laia hulka teenuseid pakkuvate keskuste arendamisele. 
Ülevaade erinevate teenuste pakkumise kohta uurimisala asustusüksustes on toodud 
joonisel 100. 

 

 
Joonis 100. Asustusüksuste polüfunktsionaalsus seitsme teeninduse kategooria alusel kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. 

 
Uuritava ala kõigis kantides esineb asustusüksus (kandikeskus), kus pakutavate 
teenuste mitmekesisus on suurem kui ülejäänud antud kandis paiknevates 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

151 

asustusüksustes. Teeninduse mitmekesisust on analüüsitud 18 erineva teenindusliigi 
alusel, mis omakorda on rühmitatud seitsmeks üldkategooriaks (tabel 5). Uurimisalal 
paiknevate kantide keskused on järgmised: Ahaste küla, Audru alevik, Jõõpre küla, 
Kihlepa küla, Lindi küla, Paikuse alevik, Sauga alevik, Seljametsa küla, Sindi linn, 
Tammiste küla, Urge küla, Uulu küla ja Võiste alevik (tabel 72). 
Kogu kandis pakutavate teenuste mitmekesisuse (tabel 72) tagab üldjoontes 
kandikeskuste polüfunktsionaalsus (tabel 73). Võttes kandikeskuste 
polüfunktsionaalsuse arvestamisel aluseks seitse teeninduse üldkategooriat, on lisaks 
Pärnu linnale uurimisala kõige polüfunktsionaalsemad kandikeskused Audru alevik, 
Paikuse alevik, Sindi linn ja Uulu küla (joonis 100).  

Vaadeldes teeninduse mitmekesisust täpsemalt 18 kategooria alusel, puudub kõige 
mitmekesisema teenindusega kandikeskustes, Audru alevikus ja Sindi linnas, vaid 
hooldekodu. Lisaks hooldekodule puudub Paikuse alevikus veel pank, keskkool, 
rahvamaja ja külaplats. Uulu külas puudub lisaks hooldekodule pank, keskkool, 
huvikool, külaplats ja päevakeskus.  
 
Tabel 72. Teeninduse mitmekesisus seitsme teeninduse kategooria alusel kantide lõikes kohalike 
omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. 

Kant Teenindus Alus- ja 
algharidus 

Põhi- ja 
keskharidus Side Vaba 

aeg Tervishoid Haldusasutus 

Pärnu on on on on on on on 
Sindi on on on on on on on 
Audru on on on on on on on 
Paikuse on on on on on on on 
Uulu on on on on on on on 
Sauga on on on on on --- on 
Jõõpre on on on on on on --- 
Lindi on on on on on --- --- 
Võiste on on --- on on on --- 
Aruvälja on on --- on on --- --- 
Tammiste on on --- --- --- --- --- 
Seljametsa --- on --- on on --- --- 
Kihlepa-
Soomra --- --- --- on on --- --- 

Urge --- --- --- on on --- --- 
 
Kõik teeninduse üldkategooriad, v.a kohaliku omavalitsuse haldusasutus, on esindatud 
ka Jõõpre külas. Viis erinevat üldkategooriat on esindatud ka Lindi külas ning Sauga ja 
Võiste alevikus. Väiksema polüfunktsionaalsusega kandikeskused on Ahaste ja 
Seljametsa küla, kus on esindatud kolm teeninduse üldkategooriat, ning Kihlepa, 
Tammiste ja Urge küla, kus pakutakse kahe üldkategooria teenuseid. Kaks viimast 
kandikeskust asuvad kantides, mis liigituvad kantide tüpoloogia alusel linnade 
lähiümbruse kantideks (LÜ). Nimetatud tüüpi kante iseloomustab asjaolu, et 
tavapäraselt tarbivad sealsed elanikud teenuseid linnas (Raagmaa jt 2008). Vaadates nii 
Tammiste kui ka Urge ruumilist asendit, siis mõlemad kandid paiknevad mitmekesiste 
keskuste, Pärnu ja Sindi linna ning Paikuse aleviku vahetus läheduses. 
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Kihlepa küla asub aga linnalähedaste kantide alla liigituvas Kihlepa-Soomra kandis. 
Antud tüübile on iseloomulik asjaolu, et esindatud on vaid mõni igapäevastest 
teenustest ning suur osa inimesi käib tööl keskuslinnas (Raagmaa jt 2008). Sellega on 
seotud ka nimetatud kandikeskustes pakutavate teenuste väike mitmekesisus. 
Üksikasjalik ülevaade teeninduse mitmekesisusest kandikeskustes on toodud tabelis 
73. 

 
Tabel 73. Teeninduse mitmekesisus 18 erineva teeninduskategooria alusel kandikeskuste lõikes 
kohalike omavalitsuste andmetel 2010. aasta seisuga. 
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Pärnu linn on on on on on on on on on on on on on on on on on on 
Sindi linn on on on on on on on on on on on on on on on --- on on 
Audru alevik on on on on on on on on on on on on on on on --- on on 
Paikuse alevik on --- on on on --- on on on --- on --- on on on --- on on 
Uulu küla on --- on on on --- --- on on on on --- on on on --- --- on 
Jõõpre küla on --- on on on --- on on on on on on on --- --- on --- --- 
Sauga alevik on on on --- --- --- --- on on on on on on --- --- --- --- on 
Lindi küla on --- on on --- --- on on on on on on on --- --- --- --- --- 
Võiste alevik on --- on on --- --- --- --- on on on on --- --- on --- --- --- 
Ahaste küla --- --- on on --- --- --- --- on on on on --- --- --- --- --- --- 
Seljametsa küla --- --- on on --- --- --- --- on on --- --- --- --- --- --- --- --- 
Urge küla --- --- --- --- --- --- --- --- on on on --- --- --- --- --- --- --- 
Kihlepa küla --- --- --- --- --- --- --- --- on on on --- --- --- --- --- --- --- 
Tammiste küla on --- on --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Audru ja Tahkuranna vallas asub mitu kandikeskust, kus teeninduse mitmekesisus on 
võrdlemisi suur. Audru vallas on kõige polüfunktsionaalsemaks keskuseks Audru 
alevik, kuid toetavateks mitmekesise teenindusega keskusteks on ka Jõõpre ja Lindi 
küla. Väiksema olulisusega tõmbekeskuseks on Au d ru  vallas k a Ahaste k ü la (joonis 
100). Tahkuranna vallas asub kaks polüfunktsionaalset kandikeskust – Uulu küla ja 
Võiste alevik. Nimetatud kandikeskustest esimene on mõnevõrra mitmekesisema 
teenindusega. Nii Paikuse kui ka Sauga vallas on peamiselt üks polüfunktsionaalne 
keskus – vastavalt Paikuse ja Sauga alevik. Paikuse vallas on teenused väiksemal 
määral koondunud ka Seljametsa külla. Sauga valla puhul tuleks märkida asjaolu, et 
kuigi Sauga alevikus ei ole võimalik omandada alg- ja põhiharidust, on vastavad 
teenused siiski kättesaadavad vallas asuvas Nurme külas (joonis 100).  

4.4.1. Uute eluhoonete paiknemise seos polüfunktsionaalsete keskustega 

Uued elamualad ja sinna rajatud uued eluhooned paiknevad peamiselt asustusüksustes, 
mille teenuste pakkumine on kesine või puuduvad teenuse seal üldse (joonis 101). Vaid 
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peaaegu iga viies uuele elamualale rajatud eluhoone paikneb mitmekesise teenindusega 
asustusüksuses. Segaelamualadel asuvatest uutest eluhoonetest on keskmiselt vaid iga 
viies eluhoone rajatud polüfunktsionaalsesse asustusüksusesse. Uued eluhooned, mis 
on rajatud vanale elamualale, paiknevad palju mitmekesisema teenindusega 
asustusüksuses, kus on välja kujunenud teenuste pakkumise ruumiline struktuur.  
Samas tuleb arvestada, et antud juhul on analüüsitud uusi eluhooneid, mitte eluruume. 
Eluruumide analüüsis oleks mitmekesisema teenindustasemega asustusüksuste 
osatähtsus tõenäoliselt mõnevõrra suurem. 
 

 
Joonis 101. Kompaktselt asustatud uutel, sega- ja vanadel elamualadel asuvate uute eluhoonete 
jagunemine asustusüksuse teenuste pakkumise mitmekesisuse lõikes lähtuvalt 18 erineva teenindusliigi 
olemasolust asustusüksuses. 

 
Planeeritavate eluhoonete puhul tuleb selgelt välja, et uusi eluhooneid on planeeritud 
veelgi enam asustusüksustesse, kus teenused on kesised või puuduvad täielikult (joonis 
102). Näiteks paiknevad ligi pooled planeeritavad eluhooned (45%) asustusüksustes, 
kus ei ole kättesaadav ükski uuritud 18 teenindusliigist. Sellised asustusüksused on 
näiteks Eametsa, Papsaare ja Reiu küla. Uurimisalal kehtestatud detailplaneeringud ja 
sinna planeeritavad eluasemed on reastatud asustusüksuses oleva teeninduse 
mitmekesisuse alusel lisas 1.  

 

 
Joonis 102. Kompaktsel elamualal paiknevate uute eluhoonete ja planeeritud eluhoonete jagunemine 
asustusüksuse teenuste pakkumise mitmekesisuse lõikes lähtuvalt 18 erineva teenindusliigi olemasolust 
asustusüksuses. 
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4.5. Töökohtade kättesaadavus 

Töökohtade kättesaadavuse puhul on hinnatud töökoha paiknemist elukohaga samas 
asustusüksuses, kandis ja omavalitsuses ning Pärnu linnas või väljaspool uurimisala. 
Hindamisel on kasutatud Maksu- ja Tolliameti andmeid. Väljaspool Pärnu linna 
uurimisalal töötavatest elanikest 21% töötab samas asustusüksuses, kus elab (tabel 74). 
Elukohaga samas kandis töötab vaid marginaalselt rohkem inimesi (26%) ja samas 
omavalitsuses töötab vaid kolmandik elanikest. Uurimisalal väljaspool Pärnu linna 
elavatest inimestest rohkem kui pooled töötavad maakonnakeskuses ja väike osa töötab 
väljaspool uurimisala.  
Kõige rohkem töötajaid töötab oma elukohaga samas asustusüksuses Sindi (32%) ja 
Võiste kandis (28%). Iga viies Audru, Paikuse ja Sauga alevikus elav töötaja töötab 
samas asustusüksuses. Kõige vähem töötajaid elab ja töötab samas asustusüksuses 
Kihlepa-Soomra, Tammiste, Aruvälja, Lindi ja Urge kandis, kus samas asustusüksuses 
töötab vähem kui iga kümnes töötav elanik. 

Samas kandis elavate ja töötavate töötajate osatähtsus on kõige suurem Võiste kandis 
(40%). Peaaegu iga kolmas Audru, Sauga ja Sindi kandis elav töötaja töötab oma 
elukoha kandis. Rohkem kui pooled (56%) töötavatest elanikest töötavad samas 
omavalitsuses vaid Võiste kandis. Kõige vähem töötajaid käib oma elukoha 
omavalitsuses tööl Tammiste (11%) ja Urge (19%) kandis. 

Uurimisalalt, v.a Pärnu linn, käiakse kõigist töötavatest kandi elanikest protsentuaalselt 
enim Pärnu linnas tööl Tammiste kandist (75%). Poolte uurimisala kantide puhul käib 
Pärnusse tööl peaaegu iga teine kandis elav töötaja. Kõige vähem töötajaid käib 
Pärnusse tööl Aruvälja, Jõõpre ja Võiste kandist, vastavalt 38%, 34%, 35% kõigist 
kandis elavatest töötajatest. Lisaks käib iga viies Aruvälja, Jõõpre ja Urge kandis elav 
töötaja  tööl väljaspool uurimisala. 

 
Tabel 74. Töökohtade paiknemine kantide lõikes Maksu- ja Tolliameti andmetel. 

Elukoht 
Töökohtade paiknemine 

Samas  
asustusüksuses 

Samas  
kandis 

Samas  
omavalitsuses Pärnus Mujal  

Aruvälja 9% 14% 40% 38% 21% 
Audru 22% 33% 35% 53% 12% 
Jõõpre 12% 14% 44% 34% 22% 
Kihlepa-Soomra 5% 5% 42% 42% 16% 
Lindi 9% 17% 40% 52% 8% 
Paikuse 22% 26% 27% 59% 14% 
Sauga 20% 30% 32% 53% 15% 
Seljametsa 12% 14% 43% 46% 11% 
Sindi 32% 32% 32% 55% 13% 
Tammiste 8% 8% 11% 75% 14% 

Urge 9% 9% 19% 59% 22% 

Uulu 15% 24% 34% 53% 13% 
Võiste 28% 40% 56% 35% 9% 

Kokku 21% 26% 33% 54% 14% 
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Töökohtade kättesaadavuse võrdlemisel asustusüksuste ruumilise hierarhia lõikes tuleb 
välja, et nii omavalitsuste keskustes, kandikeskustes kui ka muudes asustusüksustes 
elavatest töötajatest iga teine käib tööle maakonnakeskusesse (tabel 75). Oluline osa 
(35%) omavalitsuste keskustes elavatest töötajatest käib tööle kas oma elukoha või 
uurimisala teiste omavalitsuste keskustesse. Kandikeskustes elavad töötajad käivad 
tööle kas oma elukoha või uurimisala teistesse kandi- ja omavalitsuste keskustesse 
üsna võrdselt, vastavalt 19% ja 15% töötavatest elanikest. 
 
Tabel 75. Elukoha ja tööaja ankurpunktide vahelise liikumise jagunemine asustusüksuste lõikes, võttes 
aluseks asustusüksuse territoriaalse hierarhia. 

 

Töökohtade osatähtsus 
MK 

keskus 
KOV 

keskus 
Kandi- 
keskus 

Muu 
asustusüksus 

Uurimisalast 
väljas Kokku 

El
uk

oh
t 

MK keskus 86% 6% 1% 4% 3% 100% 
KOV keskus 54% 35% 1% 5% 4% 100% 
Kandi keskus 53% 19% 15% 8% 6% 100% 
muu asustusüksus 53% 20% 5% 18% 4% 100% 

Kokku 77% 13% 3% 6% 3% 100% 

4.6. Transpordi kättesaadavus 

Esiteks analüüsitakse bussipeatuste ööpäevaseid minimaalseid kauguseid kõigist 
eluhoonetest nende tüübi järgi. Samuti analüüsitakse ühistranspordi kättesaadavust 
kompaktsetel elamualadel paiknevatele uutele eluhoonetele lähtuvalt sellest, kui kaugel 
neist peatuvad bussid argipäeva hommikul, päeval ja õhtul. Teiseks analüüsitakse 
ühistranspordi kättesaadavust väljaspool Pärnu linna asuvatele kompaktsetele 
elamualadele vastavalt sellele, kui kaugel bussid peatuvad ja kui mitu reisi suundub 
elamualalt Pärnu suunas ning vastupidi. 

4.6.1. Ühistranspordi teenuse kaugus eluhoonetest 

2010. aasta argipäevade näitel peatub buss suurema osa 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 peatub buss 
kuni 1 km kaugusel 94%-st vanadest eluhoonetest, päevasel ajal 90%-st 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 ja 2% 3 km jalgsikäigu tee kaugusel ning 3% kaugemal kui 3 km. Öiste ja 
hilisõhtuste busside peatumised uutest eluhoonetest jäävad vastavalt 1 km kaugusele 
71%, 2 km kaugusele 24% ning 3 km kaugusele 2% eluhoonete puhul (tabel 76). 
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Tabel 76. 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 kauguseid eraldi ainult kompaktsetel elamualadel asuvatest 
uutest eluhoonetest, selgub, et kõige parem bussiühendus on Aruvälja ja Jõõpre kandi 
elamualadel paiknevate uuselamute elanike jaoks – 100% uuselamutest asub kuni 1 km 
jalgsikäigu tee kaugusel bussipeatusest nii hommikusel, õhtusel kui päevasel ajal (tabel 
77). Väga hea bussiühendus on tagatud ka Pärnu linna uuselamute elanikele – 100% 
hoonetest asub kuni 1 km jalgsikäigu tee kaugusel. Kõige kehvem on bussiühendus 
Kihlepa-Soomra kandis, kus elamualade uuselamud asuvad 2-3 km kaugusel 
bussipeatustest. Samas asub seal üksnes kaks uut eluhoonet, mis asuvad kompaktsel 
elamualal, ning Teede- ja sideministri määruse kohaselt võib kuni 500 elanikuga 
kandis jalgsikäigu tee kaugus lähimasse bussipeatusesse olla 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 rohkem kui 10% juhtudel.  

 
Tabel 77. Elamualadel paiknevate uuselamute osakaal kõigist vastavas kandis asuvatest uuselamutest 
bussipeatusesse oleva jalgsikäigu tee pikkusklasside lõikes 2010. aasta aprilli argipäevade näitel. 
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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% % % 17% 23% 

<=3km 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%1 0% 0% 0% 0% 27% 0% 0% 

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

Pä
ev

 

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

<=2km 0% 1% 0% 0% 5% 26% % 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% 6943% 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% 
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4.6.2. Ühistranspordi teenuse sagedus elamualadel 

Uuritava ala kantides, v.a Pärnu linn, asub 88 elamuala. Kõige killustatumalt 
paiknevad elamualad Audru, Sauga ja Uulu kandis, mille territooriumil asub 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 78). Elamualast 1 km raadiuses peatuvate 
reiside sagedused on elamualade lõikes toodud joonisel 103. 
 
Tabel 78. Kantides asuvate kompaktsete elamualade arv, kus ühistransport ei ole kättesaadav, arvestades 
bussipeatuste paiknemise kaugust. 

Kant Elamualad 
kokku 

Bussipeatus on kaugemal kui: 
Elamualal 1 km  2 km  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 
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Joonis 103. Elamualadelt lähtuvate reiside arv ööpäevas 2010. aasta aprilli näitel. 
 
Järgnevalt analüüsitakse täpsemalt reiside sagedusi argipäeva lõikes elamualadelt 
Pärnu linna suunas ning Pärnu linnast elamualadele. Andmed on esitatud sellisel moel, 
kus on eristatud reiside arv, mis on kättesaadav elamualal, elamualast 1 km raadiuses 
(k.a elamuala territoorium), 2 km raadiuses ja 3 km raadiuses (k.a kitsam kaugustsoon) 
(tabel 79).  

Pärnu poole liikumiseks tuleb kõige pikem maa elamualast bussipeatuseni läbida 
Kihlepa-Soomra  kandi elanikel, kus kahe elamuala elanike jaoks on lähim bussipeatus 
2-3 km kaugusel ja ühe elamuala puhul asub lähim peatus 1-2 km raadiuses. Kihlepa-
Soomra kandi elamualadelt saab bussiga (sh kaugliinid) kolm korda päevas Pärnu 
poole, kui bussipeatus asub elamualale lähemal kui 2 km. 3 km raadiuse puhul on 
teenuse kättesaadavus oluliselt parem (11-19 korda) (tabel 79).  

Elamuala territooriumil on bussipeatused kättesaadavad kõigil Paikuse, Sindi ja Jõõpre 
kandi elamualadel. Ülejäänud uurimisala kantide puhul ei asu kõigil seal paiknevatel 
elamualadel bussipeatuseid. Nendest elamualadest, kus buss peatub, saab Pärnu poole 
Aruvälja kandist 7 korral, Audru kandist 25-28 korral, Jõõpre kandist 9, Sauga kandist 
1-11, Seljametsa kandist 2, Tammiste kandist 36 ning Võiste kandist 9 korral. 
Lähtuvalt asukohast kandis, saab Pärnu poole otse elamualalt 5-24 korral Paikuse 
kandi, 12-49 korral Sindi ning 2-7 korral Uulu kandi elamualadelt. 
Kui Kihlepa-Soomra kant välja arvata, on bussiühenduse kättesaadavus 1 km kauguselt 
elamualast 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 allolevas tabelis reiside arvuna kajastub (tabel 
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79). Loodusliku takistusena lõikab jõgi samuti ühenduse Tammiste ja Paikuse vahel 
ning teisel poole jõge kulgeva bussiliikluseni elanikud ei jõua.  

Kõige kehvem bussiühendus on talviti Kihlepa-Soomra ja Seljametsa kandist, kust 
läheb Pärnusse 1 km raadiusest alla viie bussi päevas.  

 
Tabel 79. Bussireiside arv argipäeviti uurimisala elamualadelt Pärnu suunas kantide lõikes vastavalt 
jalgsikäigu tee kaugusele linnulennult. Reiside arvu 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 
 
Pärnust saab kõige paremini Paikuse ja Tammiste kandi ning Sindi linna elamualadele. 
Näiteks Paikuse kandi elamualadel peatub vastavalt elamuala asukohale 5-24 Pärnust 
reisi alustavat bussi päevas, Tammste kandi elamualadel vastavalt 33 bussi päevas. 
Pärnust Sindi linna tehakse üle 40 bussireisi päevas. Kõige kehvem ühendus Pärnust on 
Kihlepa-Soomra ja Seljametsa kandi elamualadele ning osadele Sauga ja Audru kandi 
elamualadele. 
 
Tabel 80. Bussireiside arvud 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 26 - 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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5. Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks 

1. Pärnu linnaregiooni käsitlemine ühtse tervikuna 

Põhjendus Uuritud teemaplaneeringu ala koosneb kuuest omavalitsusest, kus kokku 
elab üle 60 000 inimese, neist 69% keskuslinnas Pärnus. Uuringu 
tulemused näitasid, et Pärnu linnaregioon on ühtne süsteem: elukohad, 
töökohad, vaba aja veetmise kohad ja nende ühendused on integreeritud, 
kuigi koondunud Pärnusse. Sellest lähtuvalt peaks olulisi teemasid 
linnaregioonis vaatama ühtse tervikuna ning erinevaid tegevusi 
omavalitsuste vahel koordineerima (nt elamualad, töökohad, teenused).  

Meede Rõhutada teemaplaneeringu koostamisel ühiseid eesmärke ning 
koordineeritud tegutsemise vajadust. Sõnastada üksikute omavalitsuste 
huvidest kõrgemal seisvad eesmärgid linnaregioonile tervikuna.  

 

2. Teenuste läbimõeldud paigutamine 

Põhjendus Uuringu tulemused näitasid, et Pärnu linnaregioon on kujunenud Eesti 
üheks oluliseks regioonikeskuseks. Linnaregioonis on toimunud 
intensiivne eeslinnastumine, kus elukohad on keskuslinnast 
eemaldunud, kuid samal ajal on töökohad püsinud. Oluliseks teguriks 
uute elamualade planeerimisel on olnud keskuslinna lähedus. 
Linnakeskus on oluliselt seotud turismi, vaba aja veetmise võimaluste, 
töökohtade ja teenustega. Mitmekesise teenustega linnaregiooni 
arendamisel tuleb arvestada teenuste arendamisel rohkem omavalitsuste 
ja kandikeskustega. 

Meede Linnaregiooni tervikliku arendamise seisukohalt oleks oluline paigutada 
era- ja avaliku sektori pakutavad teenused olemasolevat asustussüsteemi 
ja tuleviku arendusi silmas pidades, eriti omavalitsuste keskustesse.  

Esmatasandil pakutavad teenused tuleks siduda võimalusel 
olemasolevate kandikeskustega ja infrastruktuuriga üldisemalt. Teisalt 
tuleb kaaluda infrastruktuuri rajamisel olemasolevate teenuste 
kättesaadavuse parandamist elanikkonnale (nt ühendused Tammiste-
Urge kantide ja Paikuse-Sindi kantide vahel). 
Linnaregiooni tasandil pakutavad teenused tuleb seostada keskuslinna 
planeeringuga. Planeering võiks luua tingimused täiendavate 
regionaalse ja üleriigilise tähendusega funktsioonide toomiseks Pärnu 
keskuslinna. 
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3. Planeeritud elamualade arendamise koordineerimine 

Põhjendus Kõige olulisem küsimus lähtub planeeritud ja veel realiseerimata 
eluhoonete paiknemisest. Alates 2000. aastast on ehitatud Pärnus 560 
eluhoonet, lähiümbruse omavalitsustes 2027 eluhoonet. Kui Pärnus on 
valdavalt planeeritud korterelamuid, siis mujal valdavalt 
ühepereelamuid.  
Kõige teravamad probleemid on seotud täna planeeritud ja veel välja 
arendamata 8920 elamispinnaga (Pärnus 5006, lähiümbruse 
omavalitsustes 3914). Niisuguse potentsiaali rakendamine pole kuigi 
reaalne, arvestades tänast rahvastiku vananemist ja mahuka sisserände 
puudumist.  

Oluline küsimus elamualade koordineerimisel on üleujutusohus 
paiknevate eluhoonetega (1836 eluhoonet, v.a Pärnus 680 eluhoonet) 
kaasnevate võimalike probleemide ja riskidega arvestamine. Lisaks 
tuleb kriitiliselt analüüsida üleujutusohuga piirkonda planeeritud 
elamualade välja ehitamist. Antud hetkel kolmandik planeeritud 
elamualadest paikneb vähem kui 3 meetrit üle merepinna. 

Meede Vajalik oleks ühiselt kooskõlastada ja suunata eluruumide edasist 
planeerimist ning planeeritu välja arendamist (sh ka arendamisest 
loobumist), et tagada arengu suunamine linnaregiooni terviklikkuse ja 
tasakaalustatud arengu hüvanguks. 

Arendada välja spetsialiseerumist toetavad meetmed elukohtade, 
töökohtade, vaba aja võimaluste ja turismi edendamiseks. 

Valikuteks olulised kriteeriumid on järgmised: 
a) välja kujunenud asustusvõrgu läheduses paikneva infrastruktuuri 

olemasolu,  
b) transpordiühenduste olemasolu, 

c) üleujutusohuga aladega senisest rangem arvestamine, 
d) looduslike ja põllumajanduslike alade ehitustegevuseks 

mittekasutamine, vaid juba kasutusele võetud alade taaskasutamine, 
e) keskuslinna, kandi- ja omavalitsuste keskuste tihendamine. 

Täiendavalt on vajalik analüüsida üleujutusohtu planeeritavatel 
elamualadel, et tagada inimeste turvalisus ning vajadusel planeerida 
osaliselt või täies ulatuses ümber suurema riskifaktoriga elamualad.   

 

 
 

 
 



_______________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

162 

4. Sesoonse elukohavahetusega arvestamine planeeringu koostamisel 

Põhjendus Uuringu tulemused näitavad, et Pärnu linnas langeb alaliste elanike arv 
suvekuudel võrreldes aasta keskmisega 1%. Lähialade omavalitsustes 
alaliste elanike arv suvekuudel aga suureneb −  suurim on elanike arvu 
kasv Lindi, Võiste ja Tammiste kandis. 

Meede Planeerimise käigus tuleks luua tegevuskava rahvastiku sesoonsest  
varieeruvusest lähtuvate muutuste arvestamiseks teenuste pakkumisel 
ning elu- ja töökohtade paigutamisel. Erilist tähelepanu vajavad 
sesoonsusega seoses meditsiini, sisejulgeoleku ja keskkonnakaitsega 
seotud avaliku sektori teenused.  

 

5. 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. Hinnanguliselt käib 21% väljaspool 
Pärnu linna elavatest uurimisala töötajatest regulaarselt tööl oma 
elukoha asustusüksuses ning samas omavalitsuses töötab kolmandik 
elanikest. Rohkem kui pooled väljaspool Pärnut elavatest töötajatest 
käivad tööl regioonikeskuses Pärnus. Kuigi õpilastest käib valdav osa 
koolis oma omavalitsuses, siis väljaspool Pärnut elavatest õpilastest 
koguni 84% käib huvikoolides (st vabal ajal) väljaspool oma 
omavalitsust.  
Eeslinnastumise ja pendelrände suure mahu tõttu on vaja 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 on vaja töötada välja linnaregiooni 
transpordiplaneerimise ühtne süsteem, mis hindaks transpordivajadust 
ja igapäevasest ruumilisest mobiilsusest lähtuvaid mõjusid. 
Transpordisüsteem võiks lähtuda järgmistest aspektidest. 
a) Integreerida erinevaid ühistranspordiliike erinevatel 

administratiivsetel tasanditel. 
b) Luua ühtlustatud info- ja piletisüsteem. 
c) Arendada välja linnaregiooni terviklik kergliiklusteede võrk ja selle 

välja ehitamise tegevuskava. 
d) Luua parklad, mis on integreeritud ühistranspordi ja kergliikusteede 

võrgustikuga. 
e) Ühendada Pärnu paremini üleriigilise ja rahvusvahelise 

transpordisüsteemiga. 
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Lisad 

Lisa 1. Teeninduse mitmekesisus kehtestatud detailplaneeringute 
aladel lähtuvalt 18 erineva teenindusliigi olemasolust vastavas 
asustusüksuses. 

Detailplaneering Omavalitsus Asustusüksus 

Planeeritud eluasemed 

Teeninduse 
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Pärna allee 36 Audru Audru 200 - - - 200 94% 
Võidupõllu Audru Audru - - 57 - 57 94% 
Aabrami-Enno_Metsa ja 
Metsanurga Audru Audru - - 34 - 34 94% 

Lille tn 9 Audru Audru - - 34 - 34 94% 
Kalda tee 1 Sindi Sindi - - 34 - 34 94% 
Pärnu mnt, Vee tn, Paide mnt ja 
Kesktäna Sindi Sindi - - 29 - 29 94% 

Kolmnurga Audru Audru - - 24 - 24 94% 
Kalda tee 6 / 8 /10 Sindi Sindi - - 19 - 19 94% 
Tõela 7 ja piirneva ala DP Sindi Sindi - - 19 - 19 94% 
Käreda Audru Audru - - 16 - 16 94% 
Linnu tee 37 Sindi Sindi - - 16 - 16 94% 
Kivimetsa Audru Audru - - 11 - 11 94% 
Tiigi põik 6 Sindi Sindi - - 8 - 8 94% 
Linnu tee 21 Sindi Sindi - - 6 - 6 94% 
Paide maantee 13 Sindi Sindi - - 5 - 5 94% 
Ringi tn 7c Sindi Sindi - - 5 - 5 94% 
Väike-Põllu 15 Sindi Sindi - - 5 - 5 94% 

Leevikese 6 Sindi Sindi - - 4 - 4 94% 
Pärnu mnt 69 ja Pärnu mnt 71 Sindi Sindi - - 4 - 4 94% 
Linnu tee, Tihase, Lõokese ja 
Pärnu-Paid Sindi Sindi - - 3 - 3 94% 

Pärnu mnt 3B Sindi Sindi - - 3 - 3 94% 
Varsakabja Paikuse Paikuse 250 - 0 - 250 72% 
Pärnade, Paide mnt, Tehnika Paikuse Paikuse 80 - 0 - 80 72% 
Sõmera 1, 2, 3 jne Paikuse Paikuse 57 - 0 - 57 72% 
Keraamika Paikuse Paikuse - - 15 - 15 72% 
Vahenurme Paikuse Paikuse - - 13 - 13 72% 

Toome Paikuse Paikuse - - 7 - 7 72% 
Lillepõllu Tahkuranna Uulu - - 33 - 33 67% 
Väljaotsa Tahkuranna Uulu - - 4 - 4 67% 
Hirve Sauga Sauga 172 - 0 - 172 56% 
Õpetajate maja Tahkuranna Võiste - - 3 - 3 44% 
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Ülevälja Paikuse Seljametsa - - 60 9 69 22% 
Jassi Paikuse Seljametsa - 28 38 - 66 22% 
Põlendiku ja Künnioja Sauga Urge - - 58 - 58 17% 
Altsoo Sauga Kilksama - - 22 - 22 17% 
Harjaka Sauga Kilksama - - 20 - 20 17% 

Eliise Sauga Kilksama - - 19 - 19 17% 
Vilbergi Sauga Kilksama - - 14 - 14 17% 
Kosse Sauga Nurme - - 60 - 60 11% 
Uuemetsa planeeringud Sauga Tammiste - - 57 - 57 11% 
Lepaste Sauga Tammiste - - 42 - 42 11% 
Susi Sauga Tammiste - - 41 - 41 11% 
Pargivälja Sauga Tammiste - - 30 - 30 11% 
Jaamatee ja Veski Sauga Tammiste - - 25 - 25 11% 
Müürisepa I Sauga Tammiste - - 23 - 23 11% 
Ees- ja Taga-Peedi Sauga Tammiste - - 13 - 13 11% 
Rüütli Sauga Nurme - - 11 - 11 11% 
Välgu Sauga Tammiste - - 11 - 11 11% 

Jõe Sauga Nurme - - 10 - 10 11% 
Jõe I, Jõe II, Jõe III, Jõe IV, 
Uuetoa I Sauga Nurme - - 10 - 10 11% 

Väike Kastani Sauga Tammiste - - 10 - 10 11% 
Nurme Tall Sauga Nurme - - 8 - 8 11% 
Ojapealse Sauga Tammiste - - 8 - 8 11% 
Uuekalda Sauga Tammiste - - 7 - 7 11% 
Rehe II Sauga Nurme - - 6 - 6 11% 
Mulgi (kaks kinnistut) Sauga Nurme - - 3 - 3 11% 
Laose Sauga Nurme - - 2 - 2 11% 

Piiri Sauga Tammiste - - 1 - 1 11% 
Kuigu Paikuse Silla - - 71 - 71 6% 
Metsa Audru Lemmetsa - - 43 - 43 6% 
Merimäe Tahkuranna Tahkuranna - - 38 - 38 6% 
Eha Audru Lemmetsa - - 36 - 36 6% 
Seenemetsa Paikuse Silla - - 36 - 36 6% 
Ŗepa Audru Lemmetsa - - 35 - 35 6% 
Männiku kolmas Tahkuranna Laadi - - 32 - 32 6% 
Kaasiku Paikuse Silla - - 29 - 29 6% 
Selja Tahkuranna Laadi - - 18 - 18 6% 
Kodara, Looga tee 14 ja 16 Paikuse Silla - - 18 - 18 6% 
Oru, Oru 2, Orunõlva 2 ja 4 Paikuse Silla - - 17 - 17 6% 

Mäeotsa teine Tahkuranna Laadi - - 15 - 15 6% 
Pihla Tahkuranna Laadi - - 14 - 14 6% 
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Jassi Tahkuranna Lepaküla - - 14 - 14 6% 
Ruusamäe Tahkuranna Laadi - - 13 - 13 6% 
Matu, Tõrva, Kääranõmme, 
Käärasoo 56 ja Paikuse Silla - - 11 - 11 6% 

Viru Tahkuranna Lepaküla - - 10 - 10 6% 
Kaljumaa Paikuse Silla - - 10 - 10 6% 
Männipargi Paikuse Silla - - 10 - 10 6% 
Nurga Tahkuranna Tahkuranna - - 10 - 10 6% 
Karuluha Paikuse Silla - - 9 - 9 6% 
Eerika Tahkuranna Laadi - - 8 - 8 6% 
Männi Paikuse Silla - - 8 - 8 6% 
Lohu Tahkuranna Lepaküla - - 7 - 7 6% 
Männiku, Sambla 1, 3 ja 5 Paikuse Silla - - 7 - 7 6% 
Metsa Tahkuranna Tahkuranna - - 7 - 7 6% 
Teeaia Tahkuranna Tahkuranna - - 7 - 7 6% 

Veikko-Tooma Audru Lemmetsa - - 6 - 6 6% 
Kadaka Paikuse Silla - - 6 - 6 6% 
Rea Paikuse Silla - - 6 - 6 6% 
ülejõe Paikuse Silla - - 6 - 6 6% 
Poode Tahkuranna Tahkuranna - - 6 - 6 6% 
Lüüdiku Paikuse Silla - - 5 - 5 6% 
Sambla Paikuse Silla - - 5 - 5 6% 
Männituka Tahkuranna Laadi - - 4 - 4 6% 
Männiku Tahkuranna Laadi - - 2 - 2 6% 
Rabavälja Paikuse Silla - - - - 0 6% 
Ivaski ja Põllu Audru Papsaare 82 - 68 - 150 0% 
Haraldi Audru Papsaare 66 - 0 - 66 0% 

Puti Sauga Eametsa - - 60 - 60 0% 
Teeserva, Lehtmetsa, Paljuvälja Audru Papsaare - - 60 - 60 0% 
Koti Audru Papsaare - - 59 - 59 0% 
Silla Elamud Tahkuranna Reiu - - 55 - 55 0% 
Jalakaniidu, Jalakapõllu, Uue-
ülejõe Sauga Räägu - - 54 - 54 0% 

Tolmatsi II (kaks kinnistut) Sauga Kiisa - - 51 - 51 0% 
Leevälja I Audru Papsaare - - 44 - 44 0% 
Maidle osaline (Valgevälja) Audru Papsaare - - 44 - 44 0% 
Romani Audru Põldeotsa - - 40 - 40 0% 

Siksaki Audru Papsaare - - 36 - 36 0% 
Pargiraja Sauga Eametsa - - 32 - 32 0% 
Kurgometsa Audru Papsaare - - 31 - 31 0% 
Sorja-Lääne Tahkuranna Reiu - - 30 - 30 0% 
Tõllapulga Tahkuranna Reiu - - 28 - 28 0% 
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Metsise Audru Papsaare - - 27 - 27 0% 
Luttika IV Sauga Pulli - - 26 - 26 0% 
Hintsu I Sauga Eametsa - - 24 - 24 0% 
Talli Audru Papsaare - - 24 - 24 0% 
Niido I (II etapp) Sauga Eametsa - - 23 - 23 0% 

Ene Tahkuranna Reiu - - 23 - 23 0% 
Aabrami-Enno_Metsa ja 
Metsanurga Audru Papsaare - - 22 - 22 0% 

Kullimetsa (Meremetsa) Audru Papsaare - - 22 - 22 0% 
Audru ringraja ja Salme Audru Papsaare - - 21 - 21 0% 
Jõeotsa ja Jõeristi Audru Papsaare - - 20 - 20 0% 
Sepa Audru Papsaare - - 20 - 20 0% 
Niiduranna ja Kiraranna Audru Kabriste - - 19 - 19 0% 
Kullijõe, Kullinoka, Kullipea, 
Kullijala Audru Papsaare - - 19 - 19 0% 

Oidu Miku Sauga Eametsa - - 17 - 17 0% 
Komsomoli Audru Papsaare - - 17 - 17 0% 
Männitilga Audru Papsaare - - 17 - 17 0% 
Kääbaste Audru Papsaare - - 16 - 16 0% 
Madisemere Audru Marksa - - 15 - 15 0% 
Kännu Sauga Eametsa - - 14 - 14 0% 
Viira ja Koidu Sauga Vainu - - 14 - 14 0% 
Niido II (kaks kinnsitut) Sauga Eametsa - - 13 - 13 0% 
Printsu Sauga Eametsa - - 13 - 13 0% 
Niido I Sauga Eametsa - - 12 - 12 0% 

Ponimetsa Tahkuranna Reiu - - 12 - 12 0% 
Kubja Sauga Vainu - - 12 - 12 0% 
Emely Sauga Eametsa - - 11 - 11 0% 
Nõmme Sauga Eametsa - - 11 - 11 0% 
Nõmme II Sauga Eametsa - - 11 - 11 0% 
Madisjaani Audru Kabriste - - 11 - 11 0% 
Oru Audru Kabriste - - 11 - 11 0% 
Uueveski ja Meelise Tahkuranna Reiu - - 11 - 11 0% 
Liiviku ja Servaku Audru Valgeranna - - 11 - 11 0% 
Võsa Sauga Kiisa - - 10 - 10 0% 
Jõesuudme ja Päikesemetsa Audru Papsaare - - 10 - 10 0% 
Kullimänniku Audru Papsaare - - 10 - 10 0% 

Pulli-Jüri Sauga Pulli - - 10 - 10 0% 
Killi erinevad Tahkuranna Reiu - - 10 - 10 0% 
Kaasiku-Aia Sauga Rütavere - - 9 - 9 0% 
Kõigema ja Anni Audru Papsaare - - 8 - 8 0% 
Nõmmetee Tahkuranna Reiu - - 8 - 8 0% 
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Kadi Tahkuranna Reiu - - 7 - 7 0% 
Männiku Sauga Eametsa - - 6 - 6 0% 
Väike-Niidu Sauga Eametsa - - 6 - 6 0% 
Õisu Tahkuranna Reiu - - 6 - 6 0% 
Kaasiku-Jõe Sauga Rütavere - - 6 - 6 0% 

Kulla Tahkuranna Reiu - - 5 - 5 0% 
Suksumetsa Tahkuranna Reiu - - 5 - 5 0% 
Killimetsa Tahkuranna Reiu - - 4 - 4 0% 
Taivo Tahkuranna Reiu - - 4 - 4 0% 
Linavästriku II Audru Papsaare - - 3 - 3 0% 
Matsko Sauga Pulli - - 3 - 3 0% 
Männi Tahkuranna Reiu - - 3 - 3 0% 
Tukaotsa Tahkuranna Reiu - - 3 - 3 0% 
Kalli Tahkuranna Reiu - - 1 - 1 0% 
Kivialliku Tahkuranna Reiu - - 1 - 1 0% 
Sauna Tahkuranna Reiu - - 1 - 1 0% 
Vainu-Evaldi Sauga Vainu - - 1 - 1 0% 
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Lisa 2. Tellija kommentaarid uuringule koos täitja selgitustega.  

1. Tellija (19.10) Eluhooneid ei saa rahvastiku arvestamisel kasutada – vaadata järgi 
korterid. 
Tellija (20.10) See ettepanek tehti juba Ojakol. 
Täitja (21.10) Elanike arvu hindamiseks on kasutatud rahvastikuregistri andmeid 
asustusüksuste täpsusel. Eluruume (ehk korterid ja ühepereelamud) on hinnatud 
2000. aasta rahvaloenduse andmetel ja potentsiaalseid eluruume 
detailplaneeringute põhjal. Palun täpsustada, kus tuleks nimetatud muudatus teha. 
Tellija (26.10) Ei saa küsimusest aru? Eluruume ehk kortereid saaks 
Ehitisregistrist ehk ka Statistikaametilt saadud materjalidest? 
Täitja (30.10) Ei saa probleemist aru. Statistikaameti andmetel on eluruume 
hinnatud 2000. aasta rahvaloenduse andmetel. Ehitisregistrist ega Statistikaametist 
saadud andmete põhjal ei ole võimalik hinnata korterite hulka. 

2. Tellija (19.10) Gaasivarustus on oluliselt muutunud kuna valmis torujuhe 
Vändrast Pärnusse. Varasem gaasivarustus oli valdavalt balloonipõhine. 
Tellija (20.10) Kanda teemaplaneeringu kaardile põhitrassid Vändra suunalt 
Pärnu (+Sinti? Jm.) 
Täitja (21.10) Küsitud gaasitrasside täpseid ruumilisi andmeid kahjuks 
omavalitsustest me ei saanud ning jäime 2000. eluruumide loenduse andmete 
juurde, kuna need on kõige usaldusväärsemad andmed. Alusandmete aspekt on 
uuringu tegevuskavas märgitud ning gaasitrasside andmete puudumisest ka 
mitmel korral tellijale teada antud. 
Tellija (26.10) Omavalitsustel peavad need andmed olema kuna ehitus- ja 
kasutusload väljastatud. Ka peaks olema trassid Sauga koostatava üldplaneeruingu 
kaardil aga ka Audru. Kui ei ole tuleb andmed Eesti Gaasilt (29.06 kava: 2.2. 
…või teenusepakkujalt. Eesti Gaas omab ka andmeid haruvõrkude ehk siis 
edasimüüjate kohta. 
Täitja (30.10) Gaasitrasside andmete puudumisest anti tellijale teada (kiri 
3.08.2010), kuid mingit vastuväidet, et sellisel kujul teema analüüsimata jätta ning 
analüüsida gaasi olemasolu vaid 2000. aasta rahvaloenduse andmetel, tellija poolt 
ei esitatud. 

3. Tellija (19.10) Täpsustada mobiiliandmete põhjal mitte-registreeritud elanike 
arvu, suvitajate arvu ja liikuvust. 
Tellija (20.10) Andmed peaks olemas? 
Täitja (21.10) Mida täpsustuse all mõeldakse? Kas oleks vaja registreeritud ja 
mobiiliandmete põhjal saadud erinevusi rohkem lahti kirjeldada? Mida liikuvuse 
all mõeldakse? 
Tellija (26.10) Elanike registri ja tegelikuse võimalik vahe. 29.06. Suveperioodil 
lisanduvate inimeste arv, mob.posits.andmed peaks olema olemas. Kust nad 
tulevad. Kas saaks kasutada uuringu “Sessoonsed elukohavahetused 
Eestis”(2008?) või mt.tööd. Kuna probleem on rahvastikuregistri “vales”, siis jah 
– vaja oleks registreeritud ja mobiiliandmete põhjal saadud erinevusi rohkem lahti 
kirjeldada.. Põhiline on suve- ja talveelanike ning nädalalõpu ja -vahetuse – so. 
erinevate teenuste vajaduse ja liikluskoormuse erinevused (kõikumised). See kust 
nad tulevad on oluline ka riikide lõikes – välismaalaste osakaal. 
Täitja (30.10) Sesoonsete elanike päritolu ning välisturistide teemat  ei olnud 
lähteülesandes ning uuringute kavas, mistõttu seda uuringus ka ei käsitletud.  
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4. Tellija (19.10) Maksu- ja tolliameti andmetel elab elukoha registreeringu järgi 
Pärnu linnas ja lähiümbruses 15 143 töötajat, kellest 14 378 elab uurimisala 
omavalitsustes. Reaalne Pärnu regiooni tööturgu suurus on ca 35-40000, mistõttu 
vastavad andmed ei ole planeerimisel rakendatavad ja laiem analüüs ei päde. 
Kasutama peaks ennekõike mobiilpositsioneerimise andmeid. 
Täitja (21.10) Mobiiliandmetel on liikumised välja toodud peatükis 3.6.3. Samas 
tuletan meelde, et kolme andmestiku (MTA, ÄR ja mobiil) põhjal jagunesid 
töökohad ruumiliselt üsna sarnaselt ning see näitab, kus töökohad paiknevad. 
Tellija (26.10) Vaja on fikseerida reaalselt liikuvad vood: kas ehitada 2- või 4-
realine tee, kas panna käiku 3 või 6 bussi.   
Täitja (30.10) Liikumisvoogusid on hinnatud uuringu peatükkides 3.6.3 ja 3.6.5. 
Täpsemini ei ole võimalik liikumisvoogusid hinnata, kuna selleks puuduvad 
andmed.  

5. Tellija (19.10) Seega tuleks analüüsi aluseks võtta mobiilpositsioneerimise 
andmed, mis näitavad reaalset paiknemist korrektsemalt. 
Tellija (20.10) p.20,21,22,24,25, 29,30. Kuidas viia vasatavusse ehk võrrelda 
MTA ja mobiilpositsioneerimise andmeid? 
Täitja (21.10) Kuigi mobiiliandmed võivad töökohtade hulka reaalsemalt 
kajastada, siis need võimaldavad vaid kantide tasandil analüüsi. Samas kui teised 
andmestikud on asustusüksuse täpsusel. 
Tellija (26.10) Sel juhul tuleb tunnistada, et vastavd andmed ei võimaldda 
pädevat analüüsi ning keskenduda nendele, mis annavad reaalsema pildi. 
Täitja (30.10) Ei saa aru, mida mõeldakse p.20, 21,… 30 all? Kas analüüsi osas 
tuleks töökohtade kättesaadavuse aspekt käsitleda mobiilpositsioneerimise 
andmetel kantide täpsusel või võib jääda olemasolev MTA andmetel ja 
asustusüksuse täpsusel?  
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