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VISIOON AASTAKS 2025

Pärnumaa on aegruumiliselt paremini ühendatud nii Eesti- kui maakonnasiseselt ja
ülejäänud Euroopaga. Toimib Eesti parim ühistranspordikorraldus. Transpordisüsteem
võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, ohutul ja kestval
moel. Korrastatud teede- ja elektrivõrgu ning hajaasustuses parema juurdepääsetavuse abil
on tagatud maakonna parem sidusus. Üha paremini toimib mõistliku hinna ja
kättesaadavusega ning vähese keskkonnamõjuga energiavarustus. Loodud on hästi toimiv
keskkond IKT laialdaseks kasutamiseks ja nutikate lahenduste loomiseks, mis omakorda on
tõstnud majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja valitsemise tõhusust. Läbi
eesmärgistatud keskkonnainvesteeringute ja vastutustundliku suhtumise kujundamise on
tagatud puhtam, turvalisem ja looduslikult mitmekesisem elukeskkond



EESMÄRK 1: KIIRED ÜHENDUSED JA PAREM JUURDEPÄÄS PÄRNULE

Mõõdik: Vähenenud sõiduaeg, reisimugavuse tõus, kasvanud ühenduste 
arv, suurenenud ühistranspordiga läbitud kilomeetrite arv ja liinivõrk, 
kasvanud kaubavoogude maht

Tegevussuunad:
• Rail Balticu (RB) projekteerimine ja väljaehitamine (vt Rail Balticu maakonnaplaneering).
• Via Baltica arendamine (vt Via Baltica teemaplaneering, riigiteede teehoiukava 2022).
• Pärnu lennujaama rekonstrueerimine.



EESMÄRK 2: MAAKONNA PAREM SIDUSUS, ELANIKKONNA LIIKUMIS-VAJADUS RAHULDATUD
(IGAPÄEVASELT TAGATUD PÄÄS KOJU, KOOLI, TÖÖLE JA VABA AEGA VEETMA)

Mõõdik: Ühistranspordi kasutajate osakaalu tõus töölkäijate hulgas, elanikkonna rahulolu 
kasv maakonnasiseste transpordiühenduste kvaliteedi, mugavuse ja kiiruse suurenemise 
ning kättesaadavuse paranemise kaudu, mustkattega teede osatähtsuse tõus, uute 
kergliiklusteede osatähtsuse kasv 

Tegevussuunad:
• Pärnu maakonna riigimaanteede remondi koondprojekt
• Pärnumaa olulisemad sillad
• Pärnumaa kergliiklusteede ( jalgratta- ja jalgteede) võrgustiku väljaarendamine (vt 

Pärnu maakonna planeering, Lääne maakonnaplaneering)



EESMÄRK 3: ÜHTNE JA TERVIKLIK ÜHISTRANSPORT,  VALDKONNA PARIMATE TEENUSTEGA PILOOTMAAKOND
EESTIS

Mõõdik: Ühistranspordi kasutajate hulk on kasvanud, elanikkonna rahulolu tõus läbi 
tervikliku ja ühtse ühistranspordisüsteemi kasutamise

Tegevussuunad: 
• Pärnumaa ühistranspordikeskuse organisatsiooni edasiarendamine
• Ühtsete ja terviklike transporditeenuste arendamine 
• Sise- ja välisühenduste sujuvuse ja erinevatelt liikumisviisidelt üleminekute 

parandamine, ühendades ühtsesse transpordivõrku raudteejaama, linna- ja maaliinide 
bussijaamad, sadamad ja lennujaama



EESMÄRK 4: HEA MERELINE KÄTTESAADAVUS JA ATRAKTIIVSEM VEETRANSPORT

Mõõdik: Reisiparvlaevaühenduste ja reiside arv on kasvanud, talviste 
ühenduste arv on suurenenud, reisimugavus tõusnud, elanikkonna rahulolu 
kasvanud

Tegevussuunad: 
• Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu elluviimine (vt edaspidi 

mereplaneering)
• Pärnu sadama arendamine, reisi- ja kruiisisadama infrastruktuuri väljaehitamine
• Toimiva väikesadamate võrgustiku väljaarendamine ja teenuste osutamiseks vajaliku 

infrastruktuuri loomine, juurdepääsetavuse parandamine (vt mereplaneering ja Lääne 
maakonnaplaneering 2030+)

• Aastaringse kvaliteetse ühenduse tagamine püsiasustusega väikesaartega 
• Pärnu jõe laevatatavuse väljaarendamine (sadamad, jõetramm, atraktsioonid, pidulik 

jõehooaja avamine jne)
• Virtsu sadama vedajaid ja reisijaid rahuldava taristu ja kaubakai väljaarendamine ning 

Saaremaa parvlaevaühenduse aastaringse sujuvuse tagamine



EESMÄRK 5: TAGATUD ENERGIAJULGEOLEK JA MÕISTLIKU HINNAGA KVALITEETSE ELEKTRI KÄTTESAADAVUS
NING VÄHESE KESKKONNA-MÕJUGA ENERGIAVARUSTUS

Mõõdik: Uuel tasemel kõrgepingeühenduste arv naabermaakondade ja 
riikidega, taastuv-energia osakaalu tõus, kaablisse viidud madalpingeliinide 
osakaalu tõus

Tegevussuunad:
• Rahvusvaheliste kõrgepingeühenduste loomine ja elektri varustuskindluse tõstmine
• Vähese keskkonnamõjuga energiavarustus ja säästlik kasutusviis



EESMÄRK 6: KAASAEGSED IKT LAHENDUSED JA MOODNE INFOÜHISKOND

Mõõdik: Kiiret Interneti kasutavate majapidamiste arv, 100 Mbp/s või 
suurema kiirusega ühenduste osakaal interneti püsiühenduste koguarvust

Tegevussuunad: 
• Toimivad kvaliteetsed ja kiired IKT lahendused 
• Pärnu on IT lahenduste rakendamisel parimaks näiteks nii Eestis kui 

rahvusvaheliselt



EESMÄRK 7: KAASAEGNE PUHAS JA TURVALINE ELUKESKKOND – KVALITEETNE JOOGIVESI, 
KANALISATSIOONILAHENDUSED NING JÄÄTMEMAJANDUS KOGU MAAKONNAS

Mõõdik: Heitvete puhastamise ja jäätmete taaskasutamise tase (%), 
kvaliteetset joogivett kasutavate inimeste arv on tõusnud, kanaliseeritud 
majapidamiste osakaal kasvanud

Tegevussuunad:
• Puhta ja kvaliteetse elukeskkonna loomine ja hoidmine
• Päästetaristu arendamine ja elanike turvalisuse tagamine



EESMÄRK 8: VALMISOLEK KLIIMAMUUTUSTEST TULENEVATE TAGAJÄRGEDEGA TOIMETULEKUKS

Mõõdik: Kliima soojenemisest tulenevate tagajärgedega arvestavate 
planeeringute ja projektide arv

Tegevussuund: 
• Tormidest, üleujutustest ja maalihetest tulenevate ohtude 

teadvustamine ja arvesse võtmine planeerimisel, projekteerimisel ja 
ehitamisel



EESMÄRK 9: ÜHINENUD LÄÄNEMAA OSA (LIHULA, HANILA) PAREM SIDUSUS PÄRNU MAAKONNAGA

Mõõdik: Ühistranspordi kasutajate arv on kasvanud, endiste Lihula ja Hanila 
valdade elanike rahulolu tõusnud, liiklussagedus korrastatud teedel on 
tõusnud

Tegevussuunad: 
• Lihulasse viivate ühendusteede rekonstrueerimine ja mustkatte alla 

viimine
• Tervikliku ühistransporditeenuse arendamine
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