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Töö tulemuste lühikokkuvõte  
 

 Rohealad moodustavad kogu uurimisala territooriumist 607,8 km² s.o 70%. 
Kõige suurem on rohelade pindala Audru vallas (261,3 km²; 43%) ja Paikuse 
vallas (145,5 km²; 24%). Kaitsealade pindala uurimisterritooriumil on 379,7 
km² s.o 21% kogu uurimisala pindalast.  

 Uurimisala avalikud puhkealad (21) jagunevad vastavalt funktsioonile 7 
klassi: motoala, park, rannaala, ujumiskoht, mänguväljak, terviserada ja 
tervisespordikeskus. Kõige arvukamalt on esindatud pargid ja rannaalad.  

 Puhkealade kättesaadavus on parem tiheasustusaladel, kus elamute kaugus 
lähimast puhkealast on keskmiselt 1,9 km. Hajaasustuses paiknevate 
eluhoonete kaugus lähimast puhkealast on 5,7 km. Parim ligipääs on 
puhkealadele Sindi ja Pärnu linnas. Valdadest on esikohal Paikuse ja 
Tahkuranna vald. Kõige kehvem on puhkealade kättesaadavus Audru vallas. 

 Paremini kättesaadavateks puhkealadeks elamualadelt on Rae rand, Reiu-Liiva 
karjäär ning kõik Pärnu ja Sindi linna puhkealad v.a Ujula park. Raskemini 
ligipääsetavad on Valgerand, Jõulumäe tervisespordikeskus ja Tahkuranna 
rand.  

 Uutelt elamualadelt on puhkealade kättesaadavus kehvem kui sega või vana 
hoonestusega elamualadelt. Uutelt elamualadelt on paremini kättesaadavad 
Tahkuranna ja Valgeranna rand. Tulevikus suureneb tõenäoliselt eelkõige 
Valgeranna puhkeala ja Paikuse vabaõhulava külastatavus, sest nende 
puhkealade lähedusse on planeeritud kõige enam uusi eluruume.  

 Puhkealade väliseid märgistatud kergliiklusteid on uuritaval alal 34,7 km, neist 
suurim osa paikneb Pärnu linnas (20,8 km) ja Paikuse vallas (7,8 km). 

 Uuritava ala puhkealad on ühistranspordiga hästi kättesaadavad. 15-le 
puhkealale on võimalik igapäevaselt bussiga saada vähemalt 1 km kaugusele. 
Kaugemal kui 1 km asuvad bussipeatused Reiu, Valgeranna, Tahkuranna 
rannast, Jõulumäe tervisespordikeskusest ja Reiu-Liiva karjäärist.  

 Ühistranspordiga puhkealadele saamise võimalused aastaaegade ja 
nädalapäevade lõikes erinevad vähe. Kellaaegade lõikes on ligipääsetavus 
kehvem päevasel ajal (10:00–14:59) ja hilisõhtusel ajal (alates 20:00). Reiside 
sageduste järgi on kõik puhkealad v.a Seljametsa karjäärijärv suhteliselt hästi 
kättesaadavad. Lisaks maakonnas elavatele inimestele saavad pea igale 
puhkealae kaugliinidega ka kaugemalt tulijad, arendamist vajaks ehk ligipääs 
Jõulumäe tervisespordi keskusele ning Tahkuranna randa, kuhu kaugliinidega 
hetkel ei saa. 

 Puhkealade välisele viidastamisele ja kohapealsele tähistamisele väga vähe 
tähelepanu pööratud. Maanteel on suunaviidaga tähistatud vaid 4 puhkeala: 
Seljametsa järv, Reiu rand, Jõulumäe puhkekeskus ning Pärnu lennujaama 
motopark. Kohapealne tähistus on olemas 8 puhkealal. Puhkealadele puudub 
viitamine ka omavalitsuse keskustest v.a Pärnu linnas.  

 14 puhkealal puudub nii asukohaplaan kui puhkeala sisene viitamine. 
Mõlemad on olemas vaid 3 puhkealal: Pärnu rannas, Jõulumäe 
tervisespordikeskuses ja Raeküla jooksu- ja suusaradadel.  
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 Enamus puhkealadel on puhkeala sees autoga liikumine piiratud s.t et 
puhkealal on olemas mootorsõidukite vaba tsoon. Puhkealasid, kuhu pääseb 
mootorsõidukiga kogu ala ulatuses on kaks: Tahkuranna rand ja Seljametsa 
karjäärijärv.  

 Probleeme parkimisega selleks mitte ettenähtud aladele esineb 10 puhkealal. 
Parkimise korraldus on hea vaid kahel puhkealal: Jõulumäe 
tervisespordikeskuses ja Raeküla jooksu- ja suusaradadel. Halb on parkimise 
korraldus 4 puhkealal: Rae ja Tahkuranna rannas, Paikuse vabaõhulava juures 
ning Seljametsa karjäärijärve ääres.  

 Teeäärte niitmise ja korrashoiuga on probleeme vähestel puhkealadel.10 
puhkeala teede seisukord on hea, heaks, nende hulgas on kõik Pärnu linna 
puhkealad v.a Ringi tn kinnist lastestaadion; Valgeranna puhkeala, Jõulumäe 
tervisespordikeskus ning Raeküla jooksu- ja suusarajad.  

 Rajatistest on problemaatilisemaks käimlate (13 puhkealal), laste 
mänguväljakute (16 puhkealal) puudumine ja riietumiskabiinide vähesus. 
Soovida jätab nii pinkide, käimlate kui riietumiskabiinide heakord. Prügiga 
enamusel puhkealadel probleeme ei ole, kehv on olukord Seljametsa karjääri 
järve ääres.  

 Teenuseid pakuvad 7 puhkeala. Kõige rohkem pakutakse toitlustusteenust (6 
puhkealal), järgnevad laenutus ning majutus (3 puhkealal).   

 Uurimisalal paikneb 19 looduslikku vaatamisväärsust, 183 muinsuskaitse 
objekti ja 22 mälestusmärki. Neist 4 asuvad puhkealadel: Vallikääru pargis 
muinsuskaitse objekt, Rae rannas, Sõpruse pargis ja Pärnu rannapargis 
mälestusmärgid.   

 Enamus (89%) puhkealade kasutajatest on eestlased. Välisriikidest pärit 
inimestest on enim soomlasi. Eestlastest rohkem kui pooled (58%) on 
uurimisala valdade elanikud. Väljas poolt uurimisala omavalitsusi on kõige 
enam inimesi Tallinnast (14%) ja Tartust (8%).  

 Valdavalt kohaliku elanikkonna kasutuses olevateks puhkealadeks on: Ringi tn 
kinnistu lastestaadion, Jaansoni rada, Munamäe park, Vallikääru park, Sõpruse 
park, Tiigi park, Ujula park, Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad. 

 Puhkealade külastajatest on 60% naised (244) ja 40% mehed (166). Kõige 
rohkem on 20–29 ja 30–39 aastaseid külastajad. Väikseima osatähtsusega on 
alla 10 aastased lapsed ja üle 70 aastased. Kõige enam on külastajate hulas 
tööl käivaid inimesi (57%), järgnevad pensionärid (13%) ja õpilased (12%).  

 Töötajate osatähtsus on madalaim parkides ja terviseradadel ning kõrgeim 
rannaaladel. Parkides käib võrreldes teiste puhkeala tüüpidega märgatavalt 
rohkem pensionäre, terviseradadel aga õpilasi ja üliõpilasi. Suurima õpilaste 
osakaaluga puhkeala tüübiks on ujumiskohad.  

 Puhkealale tullakse kõige sagedamini autoga (51%), neljandik inimestest 
saabub jalgsi. Kolmandal kohal on saabumine jalgrattaga. Ühistransporti 
kasutab vaid 3% s.o vähem kui kaherattalisi mootorsõidukeid.   

 Puhkealal viibimise põhjuseks on kõige sagedamini suplemine ja päevitamine 
(46%), järgnevad jalutamine (26%), konkreetsesse kohta liikumine puhkeala 
kaudu (8%) ja trenni tegemine (6%).   
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 Enamus (97%) puhkeala külastajatest veedab puhkealal alla ühe päeva, 
keskmiseks külastuse pikkuseks on 2 tundi. Kõige vähem aega veedetakse 
terviseradadel ja parkides ning kõige kauem rannaaladel.  

 Enamus (62%) inimestest külastab oma elukohale kõige lähemat puhkeala 
kõige sagedamini. Põhjustena nimetati kõige enam puhkeala lähedust 
elukohale, mis teeb puhkeala kasutamise mugavaks; konkreetsete 
tegevuste/harrastustega seotud võimalusi ning ilusat loodust ja kauneid 
vaateid. Mitte külastamise põhjustena nimetati kõige enam atraktiivsuse 
puudumist ja tegevusetust, konkreetsete tegevuste/harrastustega seotud 
võimluste puudumist ning ülerahvastatust. 

 Kõiki puhkealasid iseloomustab inimeste sesoonne käitumine: suvel 
külastatakse puhkealasid sagedamini ja talvel harvemini. Külastatavus on 
hooajalisem rannaaladel ning väiksema sesoonsusega parkides ja 
terviseradadel.  

 Nädala lõikes külastatakse puhkealasid rohkem nädala esimesel poolel ja 
nädalavahetusel. Kellaajaline varieeruvus on mõjutatud eelkõige ööpäevasest 
rütmist. Külastusmaksimumid on puhkealade lõikes erinevad.  

 Puhkealade külastajad on puhkealadel kõige vähem rahul käimlate ja inventari 
heakorraga, seejärel prügiolukorraga, ühistranspordi ja infotahvlitega. Kõige 
enam ollakse rahul puhkealadel pakutavate teenustega.  

 Suurim on puhkealadel vajadus inventari järele, eriti pinkide, varjualuste ning 
rannaaladel ja ujumiskohtades riietumiskabiinide. Suurim nõudlus laste 
atraktsioonide järele on Jaansoni rajal, seejärel Reiu ja Rae rannas.  

 Ligikaudu kaks kolmandiku küsitlusele vastanutest vajab puhkealal teenuseid. 
Kõige suurem vajadus on müügikioskite ja erinevate laenutuste järele. 
Korraliku toidukoha vajadus on ligikaudu kolm korda väiksem, see on ka 
mõistetav, sest 74% puhkeala külastajatest ei veeda puhkealal üle 4 tunni. 

 Ülekaalukalt peetakse kõige parema heakorrastusega puhkealaks Pärnu 
rannaala, kõige kehvema heakorrastusega puhkealaks aga Reiu randa. 

 Puhkealade käsitlus omavalitsuste arengudokumentides on tagasihoidlik. 
Enamasti keskendutakse turismi kui üldisema valdkonna arendamisele, 
sealhulgas pööratakse tähelepanu ka puhkemajandusele. 

 Kolm kõige olulisemat ja prioriteetsemat puhkealadega seonduvat teemat 
arengukavades on haljasalade, sportimise ning vaba aja veetmise võimaluste 
loomine. Võib öelda, et omavalitsused näevad probleemi ja vajadust 
puhkealasid arendada, kuid paljudel juhtudel pole arengu- ja tegevuskavad 
omavahelises kooskõlas. 

 Kõige suurem arengu- ja tegevuskavade ühtivus on Paikuse vallas (7 teemat). 
Järgnevad Audru ja Tahkuranna vald (5 teemat, Pärnu linn (4 teemat), Sindi 
linn (3 teemat) ning viimaks Sauga vald (2 teemat). 

 Töökohtadega puhkealasid on uurimisalal 9. Töökohtade arvu poolest on 
esikohal Pärnu rannaala, järgnevad Valgeranna puhkeala ja Jõulumäe 
tervisespordikeskus. Suurima ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise 
potentsiaaliga puhkealaks võib pidada Reiu randa.  
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Sissejuhatus 
 

Käesolev uuring on üheks sisendiks Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva 
teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamisel, mida 
teostab Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY Pärnumaa omavalitsusliidu 
tellimusel. Uuring keskendub Pärnu linna ja selle lähiümbruse valdade olulise mõjuga 
puhkealadele. Käesolevas uuringus loetakse olulise mõjuga puhkealadeks avalikud 
puhkealad, mis loovad töökohti (müük, teenindus vms) või kuhu tullakse väljast poolt 
puhkeala paiknemise kanti.  

Uuringu käigus kaardistati olulise mõjuga avalike puhkealade olukord Pärnu linna ja 
selle lähiümbruse omavalitsustes, hinnati nende kättesaadavust, infrastruktuuri ja 
külastatavust, analüüsiti külastajate rahulolu ja vajadusi puhkealadel, 
arengupotentsiaale ning majanduslike aspekte puhkealadel paiknevate töökohtade 
näol. Uuring lõpeb soovituste ja ettepanekutega teemaplaneeringu koostamiseks.  
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I Andmed ja metoodika 

1.1. Olulise mõjuga puhkealade määratlemine 

Käesolevas uuringus loetakse olulise mõjuga puhkealadeks avalikud puhkealad, mis 
loovad töökohti (müük, teenindus vms) või, kuhu tullakse väljast poolt puhkeala 
paiknemise kanti.  

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 nõukogude piirid eri aegadel). Kantide tüübid on 
määratletud majandusgeograaf Jaak Kliimaski poolt koostatud metoodika alusel 
(Kliimask 2006).  

Koostöös kohalike omavalitsustega valiti vastavalt eespool nimetatud kriteeriumidele 
välja iga omavalitsuse olulised puhkealad (kokku 34 vt tabel 1). Kõikidel nimetatud 
puhkealadel viidi läbi inventuur, et kontrollida antud uuringu puhkealade 
kriteeriumidele vastavust ja määrata kindlaks puhkealade viidasüsteem, inventar ja 
heakord (vt Lisa 1. Puhkealade inventeerimise tabel).  

 
Tabel 1. Olulised puhkealad ja seal läbiviidud tegevused. 

Nr Algne puhkealade nimistu KOV Inventuur, 
lühiküsitlus 

Lõplikud 
puhkealad Loendur Põhjalik 

küsitlus 

1 Valgeranna puhkeala Audru x x x x 
2 Valgeranna golf Audru x       
3 Audru golfiväljakud Audru x       
4 Pärnu lennuvälja krossirada/motopark Sauga x x     
5 Seljametsa karjäärijärv Paikuse x x x x 
6 Paikuse vabaõhulava Paikuse x x     
7 Paikuse korvpalliplats Paikuse x       
8 Kuusekalda supluskoht Paikuse x       
9 Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad Paikuse x x     

10 Ringi tn 15 kinnistu lastestaadion Pärnu x x     
11 Pärnu rannapark Pärnu x x x   
12 Pärnu rannapargi renoveeritud osa Pärnu x x     
13 Vallikääru park Pärnu x x     
14 Munamäe park  Pärnu x x     
15 Jaansoni rada  Pärnu x x x x 
16 Pärnu rannaala Pärnu x x   x 
17 Pärnu rannapromenaad Pärnu x x x   
18 Rae rand Tahkuranna x x   x 
19 Reiu rand Tahkuranna x x x x 
20 Raeküla jooksu- ja suusarajad Tahkuranna x x x   
21 Jõulumäe tervisespordikeskus Tahkuranna x x     
22 Tahkuranna rand Tahkuranna x x     
23 Sõpruse park Sindi x x   x 
24 Dendropark Sindi x       
25 Tiigi park  Sindi x x     
26 Ojakalda park Sindi x       
27 Ujula park Sindi x x     
28 Pika tn mänguväljak Sindi x       
29 Kooli tn mänguväljak Sindi x       
30 Ringi-Jaama tn mänguväljak Sindi x       
31 Rambiplats (rulapark) Sindi x       
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32 Ujumiskoht Sindi x       
33 Rabaääre metsapark  Sindi x       
34 Sindi Forell Sindi x       
  Kokku 34 34 21 7 6 

 

Lisaks teostati koos inventuuriga kõikidel valitud puhkealadel ühetunnine külastajate 
lühiküsitlus (vt Lisa 2. Puhkealade lühiküsitluse ankeet). Pärast inventuuri kõrvaldati 
uuringust 13 puhkeala, mis ei vastanud etteantud kriteeriumidele (tabel 1). Nendeks 
olid 2 kohaliku tähtsusega puhkeala Paikuse vallas ja 8 Sindi linnas. Peale nende 
arvati uuringust välja 3 puhkeala, mis ei klassifitseeru „avaliku“ puhkeala alla, kuna 
vaba aja veetmine nende territooriumil on tasuline. Nendeks aladeks olid Audru ja 
Valgeranna golfiväljakud (White Beach Golf) ja Sindi forell. Valgeranna 
golfiväljakud kuuluvad Valgeranna puhkeala kompleksi juurde ja käsitletakse 
uuringus avaliku puhkeala (Valgeranna ranna) lisateenuste või lisaväärtuste hulgas, 
mida saab rannaalal puhates soovikorral juurde osta. Lisaks piirati Paikuse 
vabaõhulava territooriumi, mis hõlmas algselt nii Paikuse vabaõhulava kui Reiu 
puhkekeskuse ala. Analüüsi võeti Paikuse vabaõhulava, kuna Reiu puhkekeskus on 
tasuline puhkeala. Kahtlemata on Reiu puhkekeskus suur lisaväärtus piirkonnale ja 
kõrval olevatele puhkealadel ning on uuringus käsitletud peatükis 2.5. Puhkealadel 
pakutavad teenused . 

Kolme Sindi pargi (Sõpruse, Tiigi ja Ujula) olulisuse aste, mis inventuuri ja 
lühiküsitluse põhjal jäi ebaselgeks, otsustati siiski uuringusse sisse võtta. Selle tingis 
ühelt poolt alade parem hooldus või lisafunktsiooni olemasolu (ronimissein, 
võrkpalliplats, ujumisvõimalus vms) võrreldes teiste Sindi linna aladega. Teiselt poolt 
ei andnud lühiküsitluse põhjal alade kasutatavust ja külastajate profiili kindlaks 
määrata, kuna parki külastanud inimeste arv välitöö ajal oli väga väike (alla 10 
inimese tunnis). See võis olla ka juhuslik ning põhjustatud kellajast, ilmast, 
puhkustest vms. Puhkealade asukohad uurimisala valdades ja linnades on näidatud 
joonistel 1 ja 2.  
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Joonis 1. Puhkealade paiknemine uurimisala valdades. 

 

 
Joonis 2. Puhkealade paiknemine uurimisala linnades. 
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1.2. Inventuur ja lühiküsitlus  

Inventuur ja lühiküsitlus viidi läbi kõikides omavalitsuste poolt nimetatud puhkealadel 
juulis 2010. Inventuuri käigus hinnati puhkealale suunamist, ligipääsetavust ning 
pakutavaid võimalusi, teenuseid, inventari ja nende heakorda alateemade kaupa (nt 
käimlad, valgustus, parkimine, pingid, piknikualad jne) ja märgiti ankeeti (vt Lisa 1. 
Puhkealade inventeerimise tabel). Iga alateema juures tehti kindlaks 
objektide/teenuste olemasolu ning võimalusel hinnati heakorda skaalal ühest kolmeni 
(1=halb, 2=rahuldav, 3=hea). Lisaks jäädvustati iga puhkeala olukord ja objektid ka 
fotodel.  

Uuringus käsitletavad puhkeala tüübid (7) määratleti vahetult pärast inventuuri 
vastavalt funktsioonile (joonis 5). Puhkealadel, millel oli rohkem kui üks funktsioon, 
määrati tüüp olulisema funktsiooni järgi. Puhkealade territooriumil või vahetus 
läheduses/ümbruses tegutsevaid tasulisi meelelahutuse ja majutusega seotud 
eraettevõtteid (nt Pärnu ranna ööklubid, Valgeranna seikluspark, White Beach Golf, 
Reiu puhkekeskus, majutust pakkuv Villa Andropof jne), mis toimivad avaliku 
puhkealaga sümbioosis, käsitletakse uuringus avalike puhkealade pakutavate 
lisateenustena 2.5. Puhkealadel pakutavad teenused .  

Puhkealade tüübid on järgmised. 

Motoala – avalik või osaliselt tasuline puhkeala, mis pakub motospordiga tegelemise 
võimalust.  

Park – haljastatud ja regulaarselt hooldatav maastikuarhitektuurne rajatis, mis on 
planeeritud ja kujundatud omavalitsuse elanike erivajadustest lähtuvalt (Tuul 2009), 
kus võivad paikneda lastemänguväljakud jt avalikult kasutatavad atraktsioonid, 
ujumiskohad vms, kuid mille peamiseks funktsioon ei ole pakkuda ujumisvõimalust. 

Rannaala – avalik mereäärne rand, mille peamine funktsioon on ujumise ja veespordi 
võimaluse pakkumine.  

Ujumiskoht – avalik puhkeala, mida kasutatakse eelkõige ujumiseks, kuid mis ei 
paikne mere ääres. Need on ujumisvõimalust pakkuvad sisemaa veekogud (järved, 
jõed, karjäärid, tiigid), kus sageli rannaala puudub. 

Mänguväljak – avalik puhkeala, mille territooriumil paiknevad erinevad 
mänguväljakud (nt võrkpall, korvpall jms) ja lasteatraktsioonid ning mille peamine 
funktsioon on aktiivse rekreatiivse tegevuse pakkumine. 

Terviserada – avalik ja regulaarselt hooldatav rada maastikus, mida mööda saab 
kõndida, joosta, jalgratta-rulluiskude ja rulaga sõita või suusatada ning mille peamine 
funktsioon on pakkuda lõõgastuse ja sportimise võimalust. 

Tervisespordikeskus – on avalik ja/või osaliselt tasuline regulaarselt hooldatav 
puhkekompleks, mis pakub mitmekesiseid võimalusi tervisespordi harrastamiseks 
hõlmates nii erinevaid terviseradasid kui mänguväljakuid ning kus võib olla varustuse 
rentimise, toitlustuse, majutuse vms teenuse kasutamise võimalus.  

Puhkealadele suunavate viitade olemasolu ja heakord kaardistati samuti puhkealade 
inventuuri käigus. Puhkealavälistest viitadest vaadati neid, mis paiknevad uurimisala 
piiresse jäävatel maanteedel ja tähistavad puhkeala kohapeal. Lisaks kontrolliti, kas 
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uuringusse võetud olulistele puhkealadele viidatakse omavalitsuste keskustes: Audru, 
Paikuse ja Sauga alevikus, Uulul ning Sindi ja Pärnu kesklinnas.  

Inventuuri andmetel põhinevad peatükid 2.2. Puhkealade tüüp, 2.3.3. Puhkealale 
suunamine, 2.4. Puhkealade infrastruktuur koos kõigi alapeatükkidega, 2.5. 
Puhkealadel pakutavad teenused  ning osaliselt peatükk 2.10. Inventeeritud parkide 
tulemused on parema ülevaate saamiseks koondatud tabelisse 25 (Lisa 5. Parkide 
inventeerimise tulemused).  

Külastatavusest parema ülevaate saamiseks viidi ajavahemikus 9. juuli kuni 19.juuli 
2010 kõikidel puhkealadel (21) läbi ühetunnine lühiküsitlus (vt Lisa 2. Puhkealade 
lühiküsitluse ankeet). Küsitlemise täpne kuupäev ja kellaaeg puhkealade kaupa on 
toodud tabeli 2. Küsitleti kõiki inimesi (nii eestlasi kui välismaalasi). Kirja pandi 
puhkealal viibimise põhjus, puhkealale tulemise lähtekoht ja järgmine sihtkoht 
(küla/linnaosa, kui võimalik, siis tänava täpsusega), puhkealal viibimise aeg minutites, 
inimese elukoht ja sotsiaalsed tunnused (sugu, sünniaasta, staatus). Staatuse puhul 
võis olla mitu varianti (nt inimene on nii töötaja kui üliõpilane). Sel juhul pandi kirja 
mõlemad ning järjestati selle alusel, mida inimene olulisemaks pidas. Kokku küsitleti 
302 inimest (tabel 2). Lühiküsitluse tulemused on esitatud peatükis 2.7.Külastatavus. 

 
Tabel 2. Lühiküsitluse kuupäev, ajavahemik ja küsitletud inimeste arv puhkealade kaupa.  

NR Puhkeala nimi KOV Kuupäev Kellaaeg Küsitletute 
arv 

16 Pärnu rannaala Pärnu 17.07.2010 21:05-22:05 40 

12 Pärnu rannapargi renoveeritud osa Pärnu 18.07.2010 9:50-10:50 33 

15 Jaansoni rada Pärnu 17.07.2010 11:10-12:10 28 

13 Vallikääru park Pärnu 19.07.2010 11:35-12:35 26 

1 Valgeranna puhkeala Audru 9.07.2010 17:55-18:55  25 

18 Rae rand Tahkuranna 11.07.2010 13:20-14:20 21 

14 Munamäe park Pärnu 17.07.2010 18:30-19:30 19 

19 Reiu rand Tahkuranna 10.07.2010 16:30-17:30 18 

11 Pärnu rannapark Pärnu 18.07.2010 11:10-12:10 18 

5 Seljametsa karjäärijärv Paikuse 10.07.2010 14:20-15:20 16 

4 Pärnu Lennujaama motopark (üritus) Sauga 10.07.2010 11:45-12:45 12 

22 Tahkuranna rand Tahkuranna 10.07.2010 19:10-20:10 11 

27 Ujula park  Sindi 16.07.2010 12:00-13:00 7 

21 Jõulumäe tervisespordikeskus Tahkuranna 10.07.2010 17:50-18:50 5 

23 Sõpruse park Sindi 15.07.2010 15:20-16:20 4 

17 Pärnu rannapromenaad Pärnu 19.07.2010 8:35-9:35 4 

10 Ringi tn kinnistu lastestaadion Pärnu 17.07.2010 19:30-20:30 4 

25 Tiigi park Sindi 16.07.2010 14:35-15:35 3 

20 Raeküla jooksu- ja suusarajad Tahkuranna 11.07.2010 14:40-15:40 3 

9 Reiu liivakarjäär ja krossirada Paikuse 11.07.2010 12:05-13:05 3 

6 Paikuse laululava Paikuse 11.07.2010 10:20-11:20 2 
  Kokku     302 
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1.3. Loendus infrapunaloenduritega  

Külastajate täpsema arvu teada saamiseks ja ajalise varieeruvuse välja selgitamiseks 
paigaldati 7 puhkealale nädalaks ajaks TRAFx infrapunaloendurid. Loendurid 
paigutati maapinnast 1–1,5 m kõrgusele ja teest 1–3 m kaugusele maapinnaga 
horisontaalselt. Kuna oksad, kõrge rohi jms tekitab loenduri andmestikku nö 
„valemöödumisi“, valiti loenduri asukoht selliselt, et anduri vaateväli teeni oleks 
puhas. Loenduri mälusse salvestati iga möödumise kuupäev ja kellaaeg, mis hiljem 
andmeanalüüsis agregeeriti tunnitäpsusele. Kontroll-loendused näitasid, et loenduri 
loendamisviga jääb alla 10%. Põhiliseks vea allikaks on see, et loendur ei pruugi 
tuvastada õigesti grupis möödujate hulka. Tihedas grupis või kõrvuti liikujad 
salvestatakse ühe möödujana. 

Puhkealade valikul, kus loenduritega loendus läbi viia, järgiti omavalitsuste soovitusi, 
kuid lõplik otsus langetati tuginedes inventuuri tulemustele, juurdepääsu iseloomule 
puhkealadel ning loendurite paigaldamiseks vajalike tingimuste olemasolule. Näiteks 
ei paigaldatud andmete usaldusväärsuse huvides loendureid n-ö laia juurdepääsuga 
rannaaladele, kus puudub konkreetne rannaalale viiv tee või „värav“, sest loenduri 
haarde ulatus on piiratud ning suurel alal oleks loendatud vaid loendurite lähiraadiuses 
liikuvaid külastajaid. Samuti ei paigaldatud loendureid väga nähtavatesse kohtadesse 
(nt Supeluse ja A..H.Tammsaare ristmikule Pärnu linnas), mis võiksid inimestes 
liigset tähelepanu äratada või aladele, kus puudusid loendurite kinnitamiseks 
vajalikud tingimused (puu, post vms).  

Loendusandmed koguti ajavahemikus 11.07-02.08 2010, kuid erinevatel puhkealadel 
erinevatel aegadel. Igas piirkonnas töötas loendur vähemalt nädala (mõnel puhkealal 
kauem). Andmeanalüüsis kasutati kõikide puhkealade puhul nädalast loendusperioodi, 
mis puhkealade lõikes on esitatud tabelis 3.  

 
Tabel 3. Analüüsis kasutatud loendusperiood puhkealade kaupa.  

Puhkeala nimi Alguse kuupäev Lõpu kuupäev 

Seljametsa karjäärijärv 11.07.2010 17.07.2010 

Reiu rand 11.07.2010 17.07.2010 

Pärnu rannapromenaad 12.07.2010 18.07.2010 

Raeküla jooksu- ja suusarajad 19.07.2010 25.07.2010 

Pärnu rannapark 20.07.2010 26.07.2010 

Jaansoni rada 27.07.2010 2.08.2010 

Valgeranna puhkeala 27.07.2010 2.08.2010 

 

Loendurite töötõrgete tõttu, mille tõenäoliseks põhjuseks oli loenduri paigast 
nihkumine tuulega või inimese käe läbi, on osadelt puhkealadelt kogutud aegrida 
ebatäielik. Tabelites 4 ja 5 on välja toodud puuduvad andmed nädalpäevade ja 
kellaaegade lõikes. Tabelisse 4 kantud arvud näitavad, mitu tundi antud nädalpäeval ei 
ole loendur töötanud. Kõige suurem andmete puudujääk oli Pärnu rannapromenaadil, 
kus loendur ei töötanud kaks päeva. Pidev aegrida koguti aga Raeküla jooksu- ja 
suusaradadelt, Jaansoni rajalt ning Valgeranna puhkealalt.  
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Tabel 4. Puuduvad loendusandmed nädalpäevade kaupa. 

Nädala-
päevad 

Seljametsa 
karjäärijärv 

Reiu 
rand 

Pärnu 
promenaad 

Raeküla 
jooksu- ja 

suusarajad 
Pärnu 

rannapark 
Jaansoni 

rada 
Valgeranna 
puhkeala Kokku 

E 0 0 9 0 3 0 0 12 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 0 0 4 0 0 0 0 4 

L 11 9 24 0 0 0 0 44 

P 0 0 24 0 0 0 0 24 

Kokku 11 9 61 0 3 0 0 84 

 

Tabelis 5 esitatud arvud näitavad, mitmel nädalpäeval antud kellaajal ei ole loendur 
töötanud (näiteks, Pärnu promenaadil ei salvestunud kella 01:00 – 2:00 andmestik 
kolmel nädalpäeval).  

 
Tabel 5. Puuduvad loendusandmed kellaaegade kaupa. 

Kellaaeg Seljametsa 
karjäärijärv 

Reiu 
rand 

Pärnu 
promenaad 

Raeküla 
jooksu- ja 

suusarajad 
Pärnu 

rannapark 
Jaansoni 

rada 
Valgeranna 
puhkeala Kokku 

0 0 0 3 0 0 0 0 3 

1 0 0 3 0 0 0 0 3 

2 0 0 3 0 0 0 0 3 

3 0 0 3 0 0 0 0 3 

4 0 0 3 0 0 0 0 3 

5 0 0 3 0 0 0 0 3 

6 0 0 3 0 0 0 0 3 

7 0 0 3 0 0 0 0 3 

8 0 0 3 0 0 0 0 3 

9 0 0 2 0 0 0 0 2 

10 0 0 2 0 0 0 0 2 

11 0 0 2 0 0 0 0 2 

12 0 0 2 0 0 0 0 2 

13 1 0 2 0 0 0 0 3 

14 1 0 2 0 0 0 0 3 

15 1 1 2 0 0 0 0 4 

16 1 1 2 0 0 0 0 4 

17 1 1 2 0 0 0 0 4 

18 1 1 2 0 0 0 0 4 

19 1 1 2 0 0 0 0 4 

20 1 1 3 0 0 0 0 5 

21 1 1 3 0 1 0 0 6 

22 1 1 3 0 1 0 0 6 

23 1 1 3 0 1 0 0 6 

Kokku 11 9 58 0 3 0 0 81 

 

Loenduse tulemustel hinnati külastajate arvukust 7 puhkealal peatükis 2.7.1. 
Külastajate hulk ja analüüsiti puhkealade ajalist kasutatavust päevade ja kellaaegade 
lõikes peatükis 2.7.4. Ajaline kasutatavus. 

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

13



1.4. Põhjalik küsitlus  

Pärnu ja selle lähiomavalitsuste puhkealade kasutamise põhjuste, sageduse ja inimeste 
rahulolu hindamiseks viidi kõige olulisematel puhkealadel (7) läbi põhjalik 
küsitlusuuring (vt Lisa 3. Puhkealade põhjaliku küsitluse ankeet). Igast omavalitsusest 
v.a Pärnu linn, Tahkuranna vald ja Sauga vald valiti omavalitsuse ametnike 
soovitustel ning puhkealade inventuuri põhjal üks puhkeala. Pärnu linnas ja 
Tahkuranna vallas viidi küsitlus läbi kahel puhkealal. Sauga valla puhkealadel 
põhjalikku küsitlust ei teostatud. 

Kõikidel valitud puhkealadel küsitleti ainult eestimaalasi, et saada teada sagedamini 
puhkealasid külastavate inimeste arvamused, vajadused ja nende hinnang puhkealade 
heakorrale. Kokku küsitleti 108 inimest Küsitlusajaks igal puhkealal oli 4 tundi.  
Küsitletud inimeste arv oli puhkealati mõnevõrra erinev, kuna see sõltus külastajate 
arvust ja nõusolekust uuringus osaleda. Kõige rohkem oli vastajaid Jaansoni rajal ja 
Pärnu ranna-alal, kõige vähem Sindi linnas Sõpruse pargis ( tabel 6).  
 

Tabel 6. Põhjaliku küsitluse kuupäev, ajavahemik ja küsitletud inimeste arv puhkealade kaupa.  

Puhkeala nimi KOV Kuupäev Kellaaeg Küsitletute arv 
26.07.2010 16:00–18:00 Jaansoni rada Pärnu 
28.07.2010 20:50–21:50 

20 

Pärnu rannaala Pärnu 26.07.2010 10:00–14:00 20 
27.07.2010 15:30–17:30 Rae rand Tahkuranna 
28.07.2010 17:00–19:00 

17 

Valgerand Audru 28.07.2010 10:00–14:00 15 
Seljametsa karjäär Paikuse 26.07.2010 15:30–18:30 14 
Reiu rand Tahkuranna 27.07.2010 10:00–14:00 12 
Sõpruse park Sindi 26.07.2010 10:00–14:00 10 

Kokku   108 

 

Põhjalikus küsitluses osalejate profiili analüüs koos lühiküsitluse profiili andmetega 
on esitatud peatükis 2.7.2. Külastajate profiil ja peatükis 2.7.4. Ajaline kasutatavus 
külastatavuse varieeruvust aastaaegade lõikes. Puhkealale saabumise viisi on 
esimesena nimetatud peatükis analüüsitud vaid põhjaliku küsitluse andmetel kuna 
lühiküsitluses seda küsimust ei olnud.  

Külastajate profiilianalüüs põhineb 410 puhkeala külastaja andmete analüüsil. 
Küsitletud inimeste arv ja osakaal puhkealade kaupa on toodud tabelis 7. 
Profiilianalüüs annab ülevaate külastajate iseloomust kõigi puhkealade keskmisena ja 
olulise erinevuse korral puhkeala tüüpide kaupa.  

Peatükis 2.7.4. Ajaline kasutatavus on joonistel 61–64 toodud puhkealade külastamise 
sagedused aastaaegade kaupa. Iga aastaaja puhul on esitatud konkreetsete puhkealade 
külastamise sagedus (kus toimus küsitlus), kategooria all „Teised puhkealad“ on 
mõeldud teiste uurimisala puhkealade külastamise sagedust, kus küsitletud inimesed 
aega veedavad (tabel 18). See kategooria koondab vastuseid küsimusele „Kui tihti te 
teisi Pärnu linna ja selle lähiümbruse puhkealasid külastate?“. „Teisteks 
puhkealadeks“ loetakse kõiki uurimisala puhkealasid peale selle puhkeala, kus 
inimest küsitleti. Selle kategooria all on kasutatud ainult nende inimeste vastuseid, kes 
teisi puhekalasid külastavad, neid oli 84% (91 inimest). Vastusevariant „Harvem kui 
kord kuus“ koondab nende inimeste vastuseid, kes kindlasti vähememalt ühe korra 
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antud aasta jooksul puhkeala külastavad. Ebaselged vastused nagu: 2 korda aastas, 
olen siin esimest korda elus või oleneb ilmast on koondatud vastusevariandi „Muu“ 
alla.  

Täielikult põhjaliku küsitluse andmestikule tuginevad peatükid 2.7.3. Teiste 
puhkealade külastamine ja peatükk 2.8. Rahulolu ja vajadused. 
 

Tabel 7. Küsitletud inimeste hulk puhkealade kaupa (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

Puhkeala nimi Arv % 
Pärnu rannaala 60 15 
Jaansoni rada 48 12 
Rae rand 38 9 
Pärnu rannapargi renoveeritud osa 33 8 
Reiu rand 30 7 
Seljametsa karjäärijärv 30 7 
Vallikääru park 26 6 
Valgeranna puhkeala 23 6 
Munamäe park 19 5 
Pärnu rannapark 18 4 
Valgeranna puhkeala  17 4 
Sõpruse park 14 3 
Pärnu Lennujaama Motorpark 12 3 
Tahkuranna rand 11 3 
Ujula park  7 2 
Jõulumäe tervisespordikeskus 5 1 
Pärnu rannapromenaad 4 1 
Ringi tn kinnistu lastestaadion 4 1 
Reiu liivakarjäär ja krossirada 3 1 
Raeküla jooksu- ja terviserajad 3 1 
Tiigi park 3 1 
Paikuse vabaõhulava 2 < 1 
Kokku 410 100 

 

1.5. Intervjuud  
 
Huvide konfliktide analüüsimiseks (peatükk 2.6.) koguti informatsiooni ja arvamusi 
oluliste puhkealade kohta omavalitsuste ametnikelt telefoniintervjuudega. 
Intervjueeritava soovi korral sai vastata ka kirjalikult ning saata vastused 
elektronpostiga. Intervjuud viidi läbi ajavahemikus 22.–26. oktoober 2010, 
intervjueeriti 10 inimest (tabel 8). Igast omavalitsusest v.a Pärnu linn vesteldi ühe 
inimesega, Pärnu linnavalitsusest vastas küsimustele kolm inimest. Lisaks koguti 
arvamusi Keskkonnaameti Pärnu Viljandi regiooni ja Muinsuskaitseameti Pärnumaa 
osakonnast. 
 
Tabel 8. Intervjueeritud spetsialistid. 

Organisatsioon Amet 
Audru vallavalitsus Keskkonna- ja maanõunik 
Paikuse vallavalitsus Vallaarhitekt 
Pärnu linnavalitsus Arhitekt 
Pärnu linnavalitsus Linnaaednik 
Pärnu linnavalitsus Haridus- ja kultuuriosakonna vanemspetsialist 
Sauga vallavalitsus Majandusnõunik 
Sindi linnavalitsus Abilinnapea 
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Tahkuranna vallavalitsus Planeerimisnõunik 
Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regiooni kaitse ja planeerimise spetsialist 
Muinsuskaitseamet Pärnumaa vaneminspektor 

 

1.6. Kättesaadavuse analüüs elamualadelt 

Puhkealade kättesaadavust kohalikele elanikele hinnati eluhoone kauguse järgi 
linnulennult lähima puhkealani. Eluhoonete andmebaasi aluseks on 2000. aasta 
rahvaloenduse ja eluruumide loenduse hoonete tsentroidid, mis on saadud 
Statistikaametist.  

Peamine analüüs teostati eluhoonete põhjal leitud kompaktsete elamualadega. 
Kompaktselt hoonestatud elamupiirkondade aluseks on eelnevalt mainitud 
eluhoonetega 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. Väljast poolt ÜP alasid on elamualade leidmisel võetud 
arvesse vähemalt 1 eluhoonega katastriüksused, mille suurus ühe eluhoone kohta on 
väiksem või võrdne 5000 m², nende katastriüksuste krundipiiride vaheline kaugus on 
väiksem või võrdne kui 100 m ning katastriüksuste grupis on 5 või rohkem 
eluhoonetega katastriüksust. Kui väljas pool ÜP alasid paikneva nimetatud 
kriteeriumitele vastav katastriüksuste grupp piirneb ÜP alaga, siis on liidetud see ÜP 
ala osaks. Elamualade leidmisel kasutatud kriteeriumid põhinevad uurijate varasemal 
kogemusel ning eksperthinnangul. 

Valglinnastumise ohu väljaselgitamiseks puhkealadele analüüsiti puhkealade seost 
erinevat tüüpi elamualadega (uuselamud, segaelamud ja vanad elamud) ja 
potentsiaalsete elamualadega. Uued elamualad on defineeritud aladena, kus uute 
eluhoonete osatähtsus on 75% või rohkem. Vanad elamualad on alad, kus vanade 
eluhoonete osatähtsus on 75% või rohkem ning segaalad nende vahepealsed, kus uute 
eluhoonete osatähtsus on 25–75%. 

Uuteks eluhooneteks loeti need, mis on ehitatud pärast 2000. aastat. 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 
tsentroididega. Uute hoonete hulgast on välja jäetud hooned, mis jäävad 
katastriüksusele koos 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse hoone tsentroidiga, 
sellisel juhul eluhoone loetud rahva ja eluruumide loendusega samaks eluhooneks 
ning käsitletud vana eluhoonena. 

Potentsiaalsete elamualadena on käsitletud kehtestatud detailplaneeringuid, mis on 
saadud uurimisala omavalitsustest ning kajastavad 30.08.2010 seisu.  
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Kättesaadavust elamualadelt vaadatakse 20 olulise puhkeala põhjal. Kuna Pärnu 
rannapromenaad paikneb Pärnu rannaalal, siis käsitletakse rannapromenaadi koos 
rannaalaga. 

 

1.7. Kättesaadavuse analüüs transpordiühenduste kaudu 

Väljaspool Pärnu linna asuvate puhkealade ühendatust maanteede võrgustikuga 
analüüsiti selle kaudu, kui kaugel paiknevad puhkealad Pärnusse suunduvatest põhi-, 
tugi- ja/või kõrvalmaanteedest. Analüüsis kasutatud andmekiht on kokku pandud 
Eesti Põhikaardi ning omavalitsuste üldplaneeringute andmetel. Maanteed 
klassifitseeriti riigimaanteedeks ja need omakorda hierarhia taseme järgi 
põhimaanteedeks, tugimaanteedeks ja kõrvalmaanteedeks, kus põhimaantee on kõige 
kõrgema taseme tee ning kõrvalmaantee kõige madalama tasemega riigimaantee. 
Ülejäänud teed liigitati ühte klassi ja nimetati kohalikeks teedeks. 

Kergliiklusteede andmed pärinevad omavalitsuste üldplaneeringutest (edaspidi ÜP). 
Kergliiklusteede hulka arvati teed, mis ÜP-des on määratud kergliikluse 
jalgrattateedena, välja jäeti kõik need, mis on mõeldud vaid jalakäijatele. Uuringu 
vastavas osas hinnati puhkealade omavahelist ühendatust ja võimalusi pääseda 
puhkealadele kergliiklusteede kaudu. Kergliiklusteede olemasolu kontrolliti juulis-
augustis 2010 läbi viidud välitööde käigus.  

Puhkealade ligipääsetavust ühistranspordiga analüüsiti ÜTRIS-e (Ühistranspordi 
Infosüsteem) andmebaasi andmetel seisuga 07.07.2010. ÜTRIS-e andmebaas sisaldab 
kõikide linna-, maakonna- ning kaugliinide sõiduplaane, kehtivusaegasid ja läbitavaid 
bussipeatuseid koos bussipeatuste ristkoordinaatidega, mille omavahelisel 
ühendamisel saab liinilõigud omavahel ühendada. 

Lähtuvalt ÜTRIS-e andmebaasis kajastuvast infost analüüsiti ühistranspordiga 
puhkealadele pääsemist kahes osas:  

1) puhkealade minimaalsed kaugused bussipeatustest, kus ühistransport 
peatub; 

2) reiside sagedus puhkealadele. 

Ühistranspordi võimaluste hindamiseks leiti kaugus puhkeala tsentroidist (puhkeala 
arvutatud keskkoht) lähima bussipeatuseni, kus peatub vähemalt üks buss. Eraldi 
vaadati: 

 nädalapäevasid – argipäevad kolmapäeva näitel, laupäev ja pühapäev; 

 kellaaegasid – hommik (04:00–09:59), päev (10:00–14:59), õhtu (15:00–
19:59), hilisõhtu ja öö (alates 20:00); 

 sesoonsust – talvegraafik aprill 2010 andmetel, suvegraafik juuni-august 2010 
andmetel. 

Välja jäeti bussipeatused, kus ÜTRIS-e andmebaasi järgi ükski buss ei peatu ning 
liinid, mis kuni 3 km kaugusel puhkealast ei peatu. 

Reiside sageduste analüüsimisel leiti, mitu korda päevas saab ühistranspordiga 
väljaspool Pärnut asuvatele puhkealadele lähtuvalt liini suunast (Pärnu poolt või 
Pärnu poole), nädalapäevast, kellaajast ja sesoonsusest ning bussipeatuse 
kaugusklassist (kuni 1 km, kuni 2 km, kuni 3 km). Eraldi käsitleti võimalust liikuda 
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kaugliinibussi, maakonna liinibussi ning linnaliinibussiga. Pärnus asuvatele 
puhkealadele pääsemist hinnati üldisemalt linnaliinide hulga ja peatusi läbivate reiside 
keskmise arvu järgi.  

Puhkealade kättesaadavust transpordiühenduste kaudu vaadatakse 20 olulise puhkeala 
põhjal. Kuna Pärnu rannapromenaad paikneb Pärnu rannaalal, siis käsitletakse 
rannapromenaadi koos rannaalaga. 

 

1.8. Arengudokumentide tekstianalüüs 

Arengudokumentide tekstianalüüsile tugineb peatükk 2.9. Arengupotentsiaalid. 
Analüüsis kasutati kõikide uurimisala omavalitsuste (Audru vald, Paikuse vald, Pärnu 
linn, Sauga vald, Sindi linn ja Tahkuranna vald) arengukavasid, tegevuskavasid ning 
üldplaneeringute seletuskirju. Tabelis 9 on esitatud kasutatud materjalid omavalitsuste 
ja materjali koostamisaastate kaupa.  

 
Tabel 9. Arengudokumentide tekstianalüüsis kasutatud materjalid.  

Vald Kasutatud materjal Materjali 
koostamisaasta 

Audru vald Audru valla arengukava aastateks 2001-2012 2010 

  Investeeringute kava valdkondade kaupa aastateks 2008-2015 2008 

  Audru valla üldplaneering 2010 

Paikuse vald Paikuse valla arengukava 2007-2013 2006 

  Paikuse valla puhkemajanduse ja turismi arengukava 2013 2006 

  Paikuse valla tegevuskava aastateks 2008-2013 2008 

  Paikuse valla üldplaneering 2007/2009 

  Silla küla arengukava 2008-2016 2008 

Pärnu linn Pärnu linna arengukava aastani 2015 2004 

  Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 2001 

  Pärnu maakonna puhke- ja turismimajanduse arengustrateegia 
aastateks 2009-2013 2009 

Sauga vald Sauga valla arengukava 2008-2017 2007 

  Sauga valla tegevuskava aastateks 2008-2011 2007 

  Sauga valla üldplaneering 2009 

Sindi linn Sindi linna arengukava. Strateegia aastani 2013. Tegevuskava 2005-
2008 2005 

  Sindi linna arengukava. Strateegia aastani 2013. Investeeringute kava 
2008-2012 2007 

  Sindi linna üldplaneering 2005 
Tahkuranna 
vald Tahkuranna valla arengukava aastateks 2008-2013 2009 

  Tahkuranna valla üldplaneering 2009 

 

1.9. Muud andmeallikad 

Peatüki 2.1. Avalike puhkealade ja rohealade paiknemine analüüsis kasutati 
põhikaardi andmeid. Peatükis 2.6. Seotus vaatamisväärsuste analüüsitud looduskaitse 
objektid ja muinsuskaitse objektid saadi üldplaneeringutest (v.a Pärnu linn). Pärnu 
linna looduskaitse andmed kajastavad keskkonnaregistri august 2010 seisu, 
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muinsuskaitse andmed on pärit kultuuriväärtuste registrist ja saadi Pärnu 
linnavalitsuselt. Kõikide omavalitsuste mälestusmärkide andmed on pärit põhikaardilt.  
Samas peatükis kasutatud kaitsealade andmed on saadud maakonna planeeringust 
ning väärtuike maastike andmed asustust ja maakasutust suunavate 
keskkonnatingimuste teemaplaneeringu väärtuslike maastike osast.  
 
 
 



II Hetkeolukorra kaardistamine ja analüüs 
Uuringu kõige mahukamas ja ülevaatlikumas osas kaardistati rohe- ja puhkealade 
hetkeseis ning analüüsiti nende olukorda kümne teema lõikes. Esimene alapeatükk 
keskendub uurimisala maakasutusele ja annab ülevaate uurimisala rohe- ja puhkealade 
osakaalust ning paiknemisest omavalitsuste lõikes. Ülejäänud üheksas analüüsitakse 
puhkealade olukorda koostöös omavalitsustega välja valitud 21 puhkeala põhjal (vt 
metoodikaosa 1.1. Olulise mõjuga puhkealade määratlemine). 
 

2.1. Avalike puhkealade ja rohealade paiknemine  

Käesolevas peatükis antakse ülevaade uurimisala puhke- ja rohealade paiknemisest 
omavalitsuste lõikes ning vaadatakse nende osatähtsust maakasutuses. Kuna Pärnu 
maakonnaplaneeringus ja kõikide omavalitsuste üldplaneeringutes ei ole puhke- ja 
rohealad selgelt ja üheselt määratletud, võeti analüüsi aluseks põhikaardi andmed. 
Uurimisala maakasutus jaotati 4 klassi (joonis 3). Puhke – ja rohealade alla arvati 
haljasalad, looduslikud rohumaad, metsad, põõsastikud, sood, rabad ja „muud 
lagealad“ (rannad, kaldaalad jms). Järved, jõed, tiigid ja muud veekogud liigitati 
siseveekogude alla. Põllud ja rohumaad esindavad peamiselt põllumajanduslikus 
kasutuses olevaid alasid. „Muud alad“ hõlmavad peamiselt elamute ja tööstusega 
seotud piirkondi ning teid.  

 

 
Joonis 3. Rohealade paiknemine Pärnu linna ja selle lähiümbruse omavalitsustes.  

 

Võimalikud puhke- ja rohealad moodustavad kogu uurimisala territooriumist 607,8 
km² s.o 70%. Kõige suurem osakaal sellest jääb Audru valda (261,3 km²; 43% ), teisel 



kohal on Paikuse vald (145,5 km²; 24%), neile järgnevad Sauga ja Tahkuranna vald 
(vastavalt 109,6 km²; 18% ja 73,0 km², 12%). Pärnu linna rohealad moodustavad 
kogu uurimisala rohealadest vaid 3% (16,4 km²) ja Sindi linn alla 1% (2,0 km²).  

Uurimisalal olevat kaitsealade pindala on 379,7 km² s.o 21% kogu uurimisala 
pindalast. Rohkem kui pool (58%) sellest jääb Audru valda Nätsi-Võlla 
looduskaitseala alla. Veidi vähem kui neljandiku moodustavad Tahkuranna valla 
looduskaitsealad, millest enamus kuulub Luitemaa looduskaitsealale. Paikuse vallas 
asub 17% uurimisala kaitsealadest s.h enamuse moodustavad Soomaa rahvusparki 
kuuluvad alad. Pärnu linnas paikneb 3% kaitsealadest, Sindi linna kaitsealade 
osatähtsus jääb alla 1%. Sauga vallas kaitsealused alad puuduvad.  

Maakasutuse jagunemine omavalitsuste lõikes on esitatud joonisel 4. Rohealade 
osatähtsus on suurim Paikuse ja Tahkuranna vallas ning väikseim linnades. 
Kaitsealade osatähtsus kogu territooriumi suhtes on suurim Audru vallas (44%), 
järgnevad Paikuse (20%) ja Tahkuranna (12%). Kogu Pärnu linna territooriumist 
moodustavad kaitsealad 4%, Sindi linnas 1%.  
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Joonis 4. Maakasutuse protsentuaalne jagunemine omavalitsuste lõikes. 

 

Olulised puhkealad ei jaotunud uurimisala omavalitsustes ühtlaselt. Kõige enam on 
olulisi avalikke puhkealasid atraktiivses maakonna- ja turismikeskuses Pärnus (8). 
Kaugele maha ei jää ka mereäärne Tahkuranna vald 6 puhkealaga. Järgnesid Sindi 
linn (3), Paikuse vald (2), Audru vald (1) ja Sauga vald (1). 5 olulist puhkeala on 
kaitse all, nendeks on: Rannapark, Munamäepark, Vallikääru park Pärnus, Sõpruse 
park Sindis ja Raeküla jooksu- ja terviserajad Pärnu maastikukaitse alal Tahkuranna 
vallas.  
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2.2. Puhkealade tüüp 

Kõige arvukamalt olid uuringus esindatud pargid (5) ja rannaalad (5) (joonis 5). Kõik 
pargid paiknesid uurimisala linnades, neli Pärnu linnas (Pärnu rannapark ja selle 
renoveeritud osa, Valikääru park ja Munamäepark) ja üks Sindi linnas (Sõpruse park). 
Kahes pargis (Munamäe park ja Pärnu rannapargi renoveeritud osa) asuvad ka 
atraktiivsed laste mänguväljakud. Rannaaladest paikneb kolm Tahkuranna vallas 
(Rae, Reiu ja Tahkuranna rand) ning üks Pärnu linnas (Pärnu rand) ja üks Audru 
vallas (Valgeranna rand). Rannaaladest pakuvad lastele atraktsioone Valgeranna 
puhkeala ja Pärnu rand.  

 

 
Joonis 5. Puhkealade tüübid. 

 

Uuritud puhkealadest oli olulisi sisemaa ujumiskohti neli: Seljametsa karjäärijärv 
(rannaalaga) ja Paikuse vabaõhulava koos lähiümbrusega Paikuse vallas ning Ujula ja 
Tiigi park Sindi linnas. Varasemalt oli Reiu jõe ääres paiknev Paikuse vabaõhulava 
populaarne väliürituste koht, kus korraldati mitmeid teatrietendusi ja kontserte. 2010 
aastal on vabaõhulava seisukord halb ja see vajaks rekonstrueerimist, seetõttu viiakse 
üha enam üritusi läbi kõrval asuva Reiu puhkeala territooriumil. Paikuse vabaõhulava 
piirkond toimib käesoleval hetkel pigem kohaliku ujumiskohana. Kaugemalt toob 
inimesi kohale Reiu puhkekeskus, mis pakub lisaks ujumisele erinevaid lisateenuseid 
nt toitlustust, majutust, peosaalide ja saunade üürimist, kanuude ja aerupaatide 
laenutust jms. Seetõttu on paikuse vabaõhulava liigitatud tema praeguse funktsiooni 
järgiliigitatud ujumiskohtade alla.  

Ujula ja Tiigi park pakuvad mõlemad ujumisvõimalust: esimene Pärnu jões ja teine 
kohalikus tiigis. Lisafunktsioonina on Ujula pargis võimalik mängida ka 
rannavõrkpalli ning Tiigi pargis kasutada ronimisseina.  
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Terviseradade hulka (3) arvati nii Pärnu rannapromenaad (ca 500 m), Jaansoni rada (4 
km) Pärnu linnas kui Tahkuranna valla männimetsades paiknevad erineva pikkusega 
Raeküla jooksu- ja suusarajad (2x3km, 5km ja 10km).  

Motoaladest on esindatud krossirajad Sauga (Pärnu Lennujaama Motopark) ja Paikuse 
vallas (Reiu-Liiva karjäär). Pärnu Lennujaama Motopark kuulub Pärnu Motoclub’ile 
ja radade tasuta kasutamine on võimalik vaid motoklubi liikmetele. Väljastpoolt 
tulijatele on sõitmine tasuline ning selleks tuleb osta motoklubilt luba. Seega on 
tegemist poolavaliku puhkealaga. Reiu-Liiva karjääri krossirajad seevastu on 
avalikud/tasuta ja regulaarselt seal ala ei hooldata. Mitteregulaarselt käivad radasid 
korrastamas Paikuse Motoklubi aktivistid. Kohalike seas on Reiu- Liiva karjääri järv 
tuntud ka ujumiskohana. 

Ainuke oluline avalik mänguväljakute kompleks asub Pärnu linnas Ringi tn 15 
kinnistul. Lastestaadionil on olemas korvpalliplatsid, võrkpalli- ja jalgpalliväljakud, 
kaugushüppekast, külastushoone ning vaatajatele tribüünid. Treeninggruppidel 
palutakse staadionil harjutamiseks eelnevalt registreerida.  

Oluline tervisespordikompleks, kus paiknevad nii avalikud tervise-/liikumisrajad kui 
mänguväljakud, asub Jõulumäel Tahkuranna vallas. Ala kasutatakse nii spordilaagrite 
korraldamiseks, perepuhkuse veetmiseks kui igapäevaseks sportimiseks. Lisatasu eest 
on puhkekeskuses võimalik ööbida, tellida toitlustust, rentida varustust jms (vt ka 
Jõulumäe tervisespordikeskuse koduleht 2010).  
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2.3. Puhkealade kättesaadavus  

2.3.1. Kättesaadavus elamualadelt 

Käesolevas peatükis vaadatakse oluliste puhkealade paiknemist ja kättesaadavust 
peamiselt seoses kompaktsete elamualadega (vt mõistet jms metoodika peatükist 1.6. 
Kättesaadavuse analüüs elamualadelt; valglinnastumisest lähemalt Järv jt 2010). Kuna 
Pärnu rannapromenaad paikneb Pärnu rannaalal, siis antud peatükis rannapromenaadi 
kättesaadavust eraldiseisvalt rannaalast ei analüüsita. Puhkealade kättesaadavust 
kõikidelt eluhoonetelt (sh hajaasustus) käsitletakse üldisemalt peatüki alguses 
uurimisala keskmist ja asustusüksusi hõlmavate statistikute juures.  

Eluhoonete keskmine kaugus lähimast puhkealast linnulennult on uurimisalal 2,5 km. 
Hajaasustuses paiknevate elamute kaugused lähimast puhkealast on suuremad kui 
elamualadel paiknevatel hoonetel vastavalt 5,7 km ja 1,9 km. Seega ka puhkealade 
kättesaadavus on parem tiheasustusaladel. Puhkealade paiknemine elamualade suhtes 
on toodud joonisel 6. Kõigi eluhoonete lähim puhkeala on näidatud joonisel 7.  

 

 
Joonis 6. Puhkealade paiknemine elamualade suhtes.  

 

Parim on puhkealade kättesaadavus Sindi ja Pärnu linnas, keskmine elamu kaugus 
lähimast puhkealast on vastavalt 0,7 ja 1,3 km. See on ka mõistetav, kuna seal on 
teiste omavalitsustega võrreldes rohkem puhkealasid ja need asuvad kompaktsemalt 
koos. Valdadest on puhkealade kättesaadavus parem Paikuse ja Tahkuranna vallas, 
kus keskmine eluhoone kaugus lähimast puhkealast on vastavalt 2,0 ja 2,5 km. 
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Kaugele maha ei jää ka Sauga vald 2,7 km-ga. Kehvem on puhkealade kättesaadavus 
Audru vallas, kus keskmine kaugus puhkealast on 7,4 km.  

 

 
Joonis 7. Eluhooned lähima puhkeala järgi.  

 

Joonisel 8 on esitatud lähima puhkeala kaugus eluhoonetest asustusüksuste kaupa. 
Vahemaa eluhoone ja lähima puhkeala vahel on jaotatud kolme vahemikku, mida 
kasutati kättesaadavuse hindamisel järgmiselt: <3 hea; 3–10 rahuldav, >10 halb. 
Rohkem kui neljandikus (22 ehk 41%) asustusüksustest on puhkealade kättesaadavus 
hea, lähim puhkeala jääb 3 km raadiusse. Parem on kättesaadavus linnalistest 
asustusüksustest, nende naaberasustusüksustest ning rannikuäärsetest asustusüksustest 
(joonis 8). 3–10 km kaugusele jääb puhkeala 24 ehk 44% asustusüksustel. Kõige 
kehvem on ligipääs puhkealadele 15%-l ehk 8 asustusüksuses, kus vahemaa ulatub üle 
10 km. Need alad paiknevad kõik Audru vallas (Soeva, Soomra, Ahaste, Marksa, Liu, 
Aruvälja, Põhara ja Eassalu küla). Käsitledes vaid tiheasustusega elamualasid, on 
tulemused positiivsemad. Ligikaudu pooltest asustusüksustest (20 ehk 56%) on 
puhkealade kättesaadavus hea, kolmandikust rahuldav (12 ehk 33%) ja 11%-l ehk 4 
asustusüksusest kehv. 
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Joonis 8. Lähima puhkeala kaugus eluhoonetest asustusüksuste lõikes.  

 

Puhkealade omavaheliseks võrdlemiseks analüüsiti nende keskmist kaugust 
elamualadelt, millele antud puhkeala on lähim (joonis 9). Puhkealad, mis asuvad 
elamualadest vähem kui 1,5 km raadiuses hinnati hõlpsamini külastatavaks, nendeks 
on: Rae rand; Reiu-Liiva karjäär ning kõik Pärnu ja Sindi linna puhkealad v.a Ujula 
park. Elamualadele lähimad puhkealad, mille keskmine kaugus ületab 2,5 km loeti 
raskemini ligipääsetavaks: Valgerand, Jõulumäe tervisespordikeskus ja Tahkuranna 
rand.  

Kohalikuomavalituse pädevuses on tagada elanikele puhkeala kasutamise võimalused, 
kus lõõgastuda ja rekreatiivseid tegevusi harrastada. Põhjaliku küsitluse tulemuste 
järgi (vt peatükk 2.7.3. Teiste puhkealade külastamine) külastavad inimesed oma 
elukohale lähedasemat puhkeala teistest enam. Ressursside optimaalse planeerimise ja 
inimese mugavuse seisukohast oleks mõistlik tagada ligipääs just lähimale puhkealale. 
Kui teame iga eluhoone lähimat puhkeala, saame lähtuvalt puhkealadest selle 
külastamise nõudlust eluhoonete arvu järgi hinnata ja puhkealade lõikes võrrelda. 
Kõige suuremale hulgale elanikkonnast peaks olema kättesaadav Jaansoni rada, 
Vallikääru park ja Raeküla rajad, need puhkealad on lähimad vastavalt 19%, 15% ja 
13% uurimisala elamualade eluhoonetele. Väiksemaarvulist elanikkonda 
teenindavateks puhkealadeks (moodustavad alla 2%) on Tahkuranna ja Rae rand, 
Jõulumäe tervisespordikeskus, Munamäe park, Pärnu rannapark, Reiu-Liiva karjäär ja 
Seljametsa karjäärijärv (joonis 9). Vaatamata eelpool toodule, tuleb arvestada sellega, 
et teatud osa elanikest ei külasta oma elukohale lähimat puhkeala ning puhkeala 
tegelik valik sõltub nii puhkeala iseloomust ja heakorrast, inimeste tegevuste 
eelistustest kui ka sotsiaalsetest tunnustest ja olemasolevatest transpordiühendustest. 
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Joonis 9. Keskmine kaugus kompaktsete elamualade eluhoonetelt, millele antud puhkeala on lähim.  

 

Üldiselt käsitletakse head ligipääsu puhkealadele positiivse tegurina, sest inimestel on 
koht, kus looduses käia või rekreatiivseid tegevusi harrastada. Inimeste rändel linna 
tagamaale uuselamu piirkondadesse (valglinnastumine) võib puhkealade 
külastuskoormus aga hea kättesaadavuse korral üleliia kasvada ja seega puhkeala 
ohustada. Ohuks võib olla ka n-ö rohealade täisehitamine s.t valesti planeeritud 
uuselamute ehitamine aladele, mis algselt ei olnud planeeritud elamualadeks.  

Seetõttu vaadatakse käesolevas peatükis puhkealade paiknemist ka uuselamute suhtes 
ning hinnatakse kättesaadavust elamuala tüüpide lõikes (vana, sega, uus vt selgitusi 
lähemalt peatükist 1.6. Kättesaadavuse analüüs elamualadelt) ning lähtuvalt 
kehtestatud detailplaneeringutele. Joonisel 10 on esitatud olemasolevad kompaktse 
asustusega elamualad ja kehtestatud detailplaneeringutega planeeritavad kompaktse 
asustusega elamupiirkonnad seisuga 30.08.2010.  

Puhkealade keskmine kaugus lähimatest elamualast on uute elamualade puhul suurem 
kui vanade elamualade puhul, vastavalt 2,3 km ja 1,5 km. Selle järgi võib öelda, et ka 
puhkealade kättesaadavus on parem vanadelt elamualadelt. Kõige kaugemal asuvad 
puhkealad segatüüpi elamualadest, keskmiselt 2,8 km. Joonisel 11 on esitatud 
puhkealade paiknemine seoses uute, sega ja vanade elamualadega. 21-st puhkealast 
vaid 10 on teiste elamutüüpide kõrval lähimaks puhkealaks ka uuselamualadele 
(kaardil rohelise värviga). Võrreldes teiste elamuala tüüpidega on puhkealade 
kättesaadavus uuselamutelt pigem kehvem. Nendest kümnest puhkealast on 
uuselamutele paremini kättesaadavad vaid Tahkuranna ja Valgeranna rand. Ülejäänud 
kaheksa on paremini ligipääsetavad sega või vana tüüpi elamualadelt.  
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Joonis 10. Puhkealade paiknemine praeguste elamualade ja detailplaneeringuga kehtestatud 
elamualade suhtes seisuga 30.08.2010.  

 

 
Joonis 11. Keskmine kaugus kompaktsete elamualade eluhoonetelt (km), millele antud puhkeala on 
lähim, elamuala tüübi järgi.  
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Valglinnastumise mõjude prognoosimiseks analüüsiti eluruumide arvu kehtestatud 
detailplaneeringutel ja detailplaneeringute kaugust lähima puhkealani. Kehtestatud 
elamualade detailplaneeringud jagati kolme grupp. 
 

 Elamualadel paiknevad detailplaneeringud (44% kõikidest DP-dest). 
 Osaliselt elamualadel paiknevad detailplaneeringud (27%). 
 Väljaspool elamualasid paiknevad detailplaneeringud (28%). 

 

Kehtestatud detailplaneeringutega on eluruume planeeritud kõige enam Audru valda 
(34% kogu uurimisala planeeritavatest eluruumidest), järgnevad Sauga vald (29%), 
Paikuse vald (21%), Tahkuranna vald (12%) ja Sindi linn (4%). Eluruumide osakaal, 
mis ei paikne kompaktsetel elamualadel on suurim Audru vallas (42% kõikidest 
detailplaneeringutega kehtestatud eluruumidest), järgnevad Sauga (31%) ja 
Tahkuranna (21%) vald. Eluruumide arv, mis paiknevad elamualadel on suurim 
Paikuse vallas (40% kõikidest detailplaneeringutega kehtestatud eluruumidest).  

Puhkealade lõikes vaadatuna võib tulevikus suureneda eelkõige Valgeranna puhkeala, 
ja Paikuse vabaõhulava külastatavus, sest nende puhkealade lähedusse on planeeritud 
kõige enam eluruume (joonis 12). Eluruumide arv, mis ei paikne praegusel 
kompaktsel elamualal on samuti suurim Valgeranna puhkeala ümbruses, aga samuti 
Pärnu Lennuvälja Motopargi ja Reiu ranna teenindusraadiuses. Seevastu Paikuse 
vabaõhulava on lähimaks puhkealaks eluruumidele, mis jäävad olemasolevatele 
elamualadele. Seega võib lugeda eespool toodud puhkealasid antud metoodika järgi 
valglinnastumise ohuga puhkealadeks.  

 

 
Joonis 12. Detailplaneeringutega kehtestatud eluruumide arv, millele antud puhkeala on lähim.  

 
Detailplaneeringute keskmine kaugus lähima puhkealani on 2,3 km s.o suurem kui 
praegustelt elamualadelt (1,7 km) ja uuselamualadelt (1,5 km). Detailplaneeringute 
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paiknemise järgi on parem kättesaadavus nendelt aladelt, mis paiknevad kompaktsetel 
elamualadel (1,9 km) ja kehvem neilt, mis paiknevad väljaspool elamualasid (3,1 km). 
Vahemaad arvestades on detailplaneeritud aladelt paremini kättesaadavad: Tiigi park, 
Tahkuranna rand, Raeküla rajad, Paikuse vabaõhulava, Rea rand ja Reiu-Liiva karjäär 
(keskmine kaugus <1,5 km), kaugemale jäävad Valgeranna rand ja Pärnu lennujaama 
motopark (>3 km). Detailplaneeritud elamualade kaugus lähtuvalt detailplaneeringute 
asukohast elamualade suhtes on esitatud joonisel 13.  
 

 
Joonis 13. Detailplaneeritud alade kaugus lähtuvalt detailplaneeringu asukohast (elamualal, osaliselt 
elamualal või väljaspool elamuala) lähima puhkealani..  

 

2.3.2. Ühendused transpordivõrgustikuga 

Maanteed 
Uuritavat ala läbib kokku 4 Pärnusse suunduvat põhimaanteed (Tallinnast, Rakverest, 
Iklast ja Valgast) ning 2 tugimaanteed (Lihulast ja Torilt) (joonis 14). Kõige parem 
ühendus põhi- ja tugimaanteedega on Raeküla jooksu- ja suusaradadel, mis paiknevad 
Tori-Pärnu tugimaantee ja Ikla-Pärnu põhimaantee ääres (tabel 10). Ülejäänud 
puhkealadele pääsemiseks on tarvis kasutada kõrvalmaanteid või kohalikke teid. 
Valgeranna puhkeala asub kõrvalmaantee ääres 1,5 km maanteesõidu kaugusel 
Lihula-Pärnu tugimaanteest, Pärnu Lennujaama motopark kohaliku maantee ääres 1,5 
km kaugusel Tallinn-Pärnu põhimaanteest. Paikuse valla puhkealadest paiknevad 
kohaliku maantee ääres Reiu-Liiva karjääri krossirajad, ülejäänud suvad 
kõrvalmaantee ääres. Sindi linna puhkealadele saab linnasiseseid tänavaid mööda 
liikudes ning kõik asuvad kuni 0,5 km kaugusel linna läbivast tugimaanteest. Lisaks 
Raeküla jooksu- ja suusaradadele on Tahkuranna puhkealadest põhimaanteed mööda 
sõites kõige paremini kättesaadavad Rae ja Reiu rannad – vastavalt 0,6 km ja 1,1 km 
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kohalikku maanteed mööda. Jõulumäe tervisespordi keskusessee saab Ikla-Pärnu 
põhimaanteelt, kui sõita 3 km mööda kõrvalmaanteed. Põhimaanteelt Tahkuranna 
randa saab Ikla poolt, kui sõita 1,6 km mööda kohalikku maanteed ja Pärnu poolt 
tulles, kui sõita 2,4 km mööda kõrvalmaanteed ning seejärel 0,8 km mööda kohalikku 
maanteed. 

 
Tabel 10. Puhkealade kaugus Pärnusse suunduvast põhi- või tugimaanteest. (Kaugus maanteed mööda 
liikudes). 

Puhkeala nimi KOV Pärnusse suunduva 
maantee tüüp kaugus põhi- või tugimaanteest 

Valgeranna puhkeala Audru tugimaantee 1,5 km 
Pärnu Lennujaama 
motopark Sauga põhimaantee 1,5 km 

Seljametsa karjäärijärv Paikuse tugimaantee 4,8 km 

Paikuse vabaõhulava Paikuse tugimaantee 0,9 km 
Reiu-Liiva karjäär ja 
krossirada Paikuse tugimaantee 3,3 km 

Rae rand Tahkuranna põhimaantee 0,6 km 

Reiu rand Tahkuranna põhimaantee 1,1 km 
Raeküla jooksu- ja 
suusarajad Tahkuranna põhimaantee ja tugimaantee 0 km 

Jõulumäe 
tervisespordikeskus Tahkuranna põhimaantee 3,0 km 

Tahkuranna rand Pärnu 
poolt Tahkuranna põhimaantee 3,2 km 

Tahkuranna rand Ikla poolt Tahkuranna põhimaantee 1,6 km 

Sindi linna puhkealad Sindi tugimaantee kuni 0,5 km 

 

 
Joonis 14. Uuritava ala puhkealad ja maanteevõrgustik. 
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Kergliiklusteed 
Puhkealade väliseid märgistatud kergliiklusteid on uuritaval alal 34,7 km, neist 20,8 
km Pärnu linnas, 7,8 km Paikuse vallas, 1,8 km Sindi linnas, 1,4 km Tahkuranna 
vallas, 2,4 km Sauga vallas ning 400 m Audru vallas.  

Pärnus on puhkealad jalgrattateedega omavahel ühendatud vaid osaliselt – omavahel 
on ühendatud Pärnu rannapromenaad, Pärnu rannapark ja selle renoveeritud osa, 
Pärnu rand ja Ringi tänava kinnistu lastestaadion. Omaette kompleksi moodustavad 
Vallikääru park ja Munamäe park, mis on ühenduses kergliiklustee lõiguga. Jaansoni 
rada on oma olemuselt rohkem kui 2 km pikk jalgrattatee, mille pikendus ulatub 
Papiniidu sillani. 

Paikuse vallas saab kergliiklusteed mööda ainult Paikuse vabaõhulavani (joonis 15). 
Kui ehitada üle jõe vastava märgistusega kergliiklustee, siis saaks Raeküla jooksu- ja 
suusaradadele kergliiklusteid pidi Silla külast ja Paikuse alevikust. Teistele 
puhkealadele Tahkuranna, Audru ja Sauga vallas ning Sindi linnas kergliiklusteid pidi 
ei saa (joonis 15).  

 

 
Joonis 15. Uuritava ala puhkealad ja kergliiklusteed. 

 

Veeteed 
Uuritavatest puhkealadest asuvad mere ääres Tahkuranna rand, Reiu rand, Rae rand, 
Valgeranna rand ning Pärnu rand ja rannapargi promenaad. Kuna Pärnu linna läbib 
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jõgi ning linnasisesed vahemaad pole kuigi suured, võib öelda, et sealsed puhkealad 
võiksid olla potentsiaalselt veeteid pidi ligipääsetavad. Puhkealadest on veeteede 
kasutamise potentsiaaliga lisaks Reiu jõe ääres asuvad Paikuse vabaõhulava ja 
Raeküla jooksu- ja suusarajad ning Sindi linnas Pärnu jõe ääres asuvad Ujula park ja 
Sõpruse park. Sindi linnas asuv Tiigi park jääb jõest veidi vähem kui kilomeetri 
kaugusele. Samuti ligikaudu kilomeetri kaugusele Sauga jõest jääb Pärnu lennujaama 
motopark. 

Audru valla üldplaneeringu järgi on arenguprioriteediks väiksemate jahi- ja 
kalasadamate väljaehitamine. Praegu asub Audru vallas kaks sadamat – Liu ja Lindi 
ning üks paadisadam Saulepas. Valgeranna puhkealast jäävad nad kõik kaugele. 
Tahkuranna vallas asub kaks sadamat, millest üks – Suurna – asub umbes 1,5 km 
Tahkuranna rannast põhja pool ning teine – Võiste – 1,5 km Tahkuranna rannast 
lõunas. Lisaks on üldplaneeringul ära märgitud Suurna nina ja Tahkunina vahelisel 
alal 4 lautrikohta. Pärnu linnas on üldplaneeringuga kavandatud ligi 30 sadamaala, 
millest 4 on mere ääres. Üks Pärnu linna sadam on reisisadam, ülejäänud kauba-, 
kala- või paadisadamad. 

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

Kokkuvõtvalt võib öelda, et veeteid mööda puhkealadele pääsemine ei ole veel igal 
pool tagatud, ent puhkealadest lähtuvalt oleks veeteede arendamisel potentsiaali. 

 

Ühistransport 
Käesolevas peatükis analüüsitakse bussipeatuste kaugust puhkealadest ning 
ühistranspordi reiside arvu päevas nädalapäevade ning aastaaegade lõikes.  

Käsitletud 21 puhkealast 15-l on võimalik igapäevaselt bussiga saada vähemalt 1 km 
kaugusele. Nendeks on Pärnu Lennujaama motopark, Paikuse vabaõhulava, Rae rand, 
Raeküla jooksu- ja suusarajad ning kõik Sindi linna pargid ja Pärnu linna puhkealad. 
Seljametsa karjääri järve juures peatub buss vähemalt 1 km kaugusel kõikidel 
päevadel v.a pühapäeviti talveperioodil. Teistel puhkealadel asuvad busspeatused 
rohkem kui 3 km kaugusel.  

Üldjuhul bussipeatuste kaugused suve- ja talveperioodil ei erine, üksnes Valgeranna 
puhkealale pääseb suvel ühistranspordiga linnulennult ca 300 m lähemale kui talvel. 
Kui eelpool mainitud Seljametsa karjäärijärv välja arvata, siis nädalapäevade lõikes 
busside peatumiste minimaalsed kaugused ei muutu. Tabelis 11 on esitatud 
minimaalsed kaugused bussipeatustest, kus bussid päeva jooksul peatuvad 
nädalapäevade lõikes ning joonisel 16 on näidatud puhkealadest kuni 3 km kaugusel 
asuvate bussipeatuste asukohad. 
 

Tabel 11. Bussipeatuse minimaalne kaugus linnulennult puhkeala tsentroidist talve- ja suveperioodil 
nädalapäevade lõikes kilomeetrites. 

Talveperiood Suveperiood 
Puhkeala nimi 

E-R L P E-R L P 

Valgeranna puhkeala 2,3 2,3 2,3 2 2 2 
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Pärnu Lennujaama motopark  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Seljametsa karjäärijärv 0,7 0,7 3,1 0,7 0,7 0,7 

Paikuse vabaõhulava 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Reiu- Liiva karjäär ja krossirada 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ringi tn kinnistu lastestaadion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pärnu rannapark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Pärnu rannapargi renoveeritud osa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Vallikääru park 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 

Munamäe park 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Jaansoni rada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pärnurannaala 0,5 0,9 0,9 0,5 0,9 0,9 

Rae rand 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Reiu rand 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Raeküla jooksu- ja suusarajad 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Jõulumäe tervisespordikeskus 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tahkuranna rand 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Sõpruse park 0,7 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 

Tiigi park 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ujula park  0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 

 

 
Joonis 16. Bussipeatuste paiknemine lähtuvalt puhkealadest. 
 
Kellaaegade lõikes (Lisa 4. Ühistranspordi lisatabelid ja -graafikud; tabel 26) erinevad 
bussipeatuste kaugused päevasest minimaalsest kõige enam päevasel (10:00–14:59) ja 
hilisõhtusel (alates 20:00) ajal. Suurimad erinevused bussipeatuste kaugustes päeva 
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lõikes on talve- ja suveperioodil Seljametsa karjäärijärve ja Pärnu lennujaama 
motopargi ning ainult talveperioodil Valgeranna puhkeala, Rae ranna, Reiu ranna, 
Jõulumäe tervisespordi keskuse ning Tahkuranna ranna puhul. Hilisõhtusel ajal saab 
ühistranspordiga talveperioodil esmaspäevast lahupäevani Valgeranna puhkealast 
minimaalselt 3,7 km kaugusele ning pühapäeval 3,1 km kaugusele, ülejäänud 
päevadel 2,3 km kaugusele. Pärnu lennujaama motopargist peatub buss hommikuti ja 
õhtuti 0,7 km kaugusel, muul ajal aga kilomeetri võrra kaugemal. Seljametsa 
karjäärijärvele ei saa aga argipäevadel ja laupäeviti hommikuti ning hilisõhtusel ajal ja 
pühapäeviti alates kella kümnest hommikul lähemale kui 3,1 km hommikuse ja õhtuse 
minimaalse 0,7 km asemel. Kõige suuremad on ligipääsetavuse erinevused päeva 
lõikes Jõulumäe tervisespordi keskuse ning Tahkuranna ranna puhul, kus talvel 
hilisõhtusel ajal peatub buss kaugemal kui 10 km. Rae ja Reiu rannale on hilisõhtusel 
ajal lähim bussipeatus vastavalt 2 ja 4 km. 
 

Pärnu linna puhkealad 

Pärnu linnas on ühistranspordi ühendused üsna head ja kogu linn on 
transpordivõrgustikuga hästi kaetud. Ööpäeva jooksul toimub erinevatel linnaliinidel 
kokku üle 500 reisi, laupäeviti üle 400 ja pühapäeviti üle 300 reisi. Ühte bussipeatust 
läbib keskmiselt 25–27 erinevat reisi, mis kokkuvõttes tähendab, et on loodud head 
eeldused puhkealadele pääsemiseks. Pärnu linna piire ületavate reiside sagedused 
nädalapäevade lõikes on esitatud Lisa 4. Ühistranspordi lisatabelid ja -graafikud 
(joonised 72–77). 
 

Sindi linna puhkealad 

Kuna bussiühendus Pärnu ja Sindi vahel on üsna hea, pääseb ühistranspordiga Pärnu 
poolt Sindi puhkealadele väga hästi, talvel argipäevadel üle 50 korra päevas, 
nädalavahetustel vähemalt 40 korral päevas, suvel argipäeviti üle 60 ning 
nädalavahetustel ligi 50 korral päevas. 

Kui Pärnu poolt tulles on reiside sagedus Sindi linna suur, siis vastassuunast Sindi 
poole saabuvaid reise on oluliselt vähem – maakonnaliinidega saab Sindi 
puhkealadele ainult suvisel ajal, kaugliinidest peatuvad Sindis Rakvere-Paide-Pärnu 
reisid 2 korda päevas, Rakvere-Pärnu, Tartu-Viljandi-Suure-Jaani-Vändra-Pärnu ning 
Jõgeva-Pärnu reisid 1 korra päevas. Sindi puhkealadele toovate reiside sagedused 
suundade kaupa on esitatud järgneval joonisel 17. 

 

 
Joonis 17. Ühistranspordi reiside arv Sindi linna päeva, nädala ja aastaaja ning reisi suuna lõikes. 
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Valgeranna puhkeala 

Valgeranna puhkealale saab talveperioodil 5–6 korda päevas nii Pärnu poolt kui lääne 
poolt tulles, suvel vähemalt 20 korda päevas. Sealhulgas talvel 3 korral päevas ja 
suvel 5 korral päevas pääsesvad Lihula ja/või Vatlamäe suunast tulijad puhkealale 
kaugliinidega ning sama arv kordi kaugliinidega Valgerannast üle maakonna piiri. 
Puhkealast möödub ka mitmeid teisi kaugsõiduliine, mis ÜTRIS-e andmete järgi 
puhkeala läheduses ei peatu, vaid sõidavad Pärnusse otse või vahepeatusega Audrus. 
Täpsemalt illustreerib reiside hulka päevas joonis 18. 

 

 
Joonis 18. Ühistranspordi reiside arv Valgeranna puhkealale päeva, nädala ja aastaaja ning reisi suuna 
lõikes, kui bussipeatus paikneb puhkealast 2–3 km raadiuses. 

 

Pärnu Lennujaama motopark 

Pärnu Lennujaama motopark asub Sauga vallas Eametsa külas linnulennult umbes 
pooleteise kilomeetri kaugusel Pärnu-Tallinn maanteest. See asukoht tagab võrdlemisi 
hea bussiühenduse Pärnuga ja ligipääsetavuse puhkealale. Ehkki lähim bussipeatus 
asub 700 m kaugusel ( 

tabel 11), peatub valdav enamus busse kilomeetri võrra kaugemal. 700 m kaugusel 
peatuvad Pärnu-Pärnu lennujaam bussid hommikuti ja õhtuti. Suvise graafiku järgi 
saab üks kord hommikul ja üks kord õhtul bussiga Eametsa külla, ülejäänud aegadel 
tuleb puhkealale läheneda Tallinna maantee poolt.  

Igapäevaselt pääseb motoparki ka kaugsõidu liinidega näiteks Haapsalust, 
Rohukülast, Vana-Vigalast, aga ka Tallinnast läbi Märjamaa ja Pärnu-Jaagupi 
kulgevate liinidega. Pärnu Lennujaama motoparki viivate reiside hulk päeva ja 
nädalapäevade lõikes on esitatud joonisel 19. 
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Joonis 19. Ühistranspordi reiside arv Pärnu Lennujaama motoparki päeva, nädala ja aastaaja ning reisi 
suuna lõikes, kui bussipeatus paikneb kuni 2 km raadiuses. 

 
Seljametsa karjäärijärv 

Seljametsa karjäärijärv asub linnulennult maanteest paarisaja meetri kaugusel, mis 
muudab ta kergesti kättesaadavaks mootorsõidukiga sõitjatele ning bussiga tulijatele. 
Jalgsi tulemise teekonna pikkus jääb bussipeatusest puhkealale jõudmiseks alla 1 km. 
Kuigi puhkeala on soodsa asukohaga, ei ole ühistranspordi liiklussagedus just kuigi 
tihe. Hommikuti saab puhkealale üksnes lõuna poolt Kikerperast, Surjust ja 
Vaskräämast. Õhtul saab puhkealalt ära ka vaid lõuna suunas. Vaid suvel toimub 
mõlemasuunaline liiklus ja sedagi ainult pühapäeviti (joonis 20). Kaugsõidu liinid 
puhkealast ei möödu. 

 

 
Joonis 20. Ühistranspordi reiside arv Seljametsa karjäärijärve puhkealale päeva, nädala ja aastaaja ning 
reisi suuna lõikes, kui bussipeatus paikneb kuni 1 km raadiuses. 

 

Paikuse vabaõhulava 

Paikuse vabaõhulava asub Paikuse aleviku ja Silla küla elamualade vahetus läheduses, 
mistõttu on bussiühendus suhteliselt hea. 1 kilomeetri raadiuses peatuvad nii Pärnu 
linnaliinid, millega on garanteeritud mitu korda päevas ligipääs Pärnust Paikuse 
alevikku ja vastupidi ning maakonna liinid, mille kaudu on tagatud hea ühendus nii 
Sindi linnaga kui Ikla, Häädemeeste, Kilingi-Nõmme ja teiste lõunapoolsete 
asulatega. Kaugliinidega saavad inimesed Rakverest puhkealast 2 km raadiusesse 
kahel korral päevas, Paidest või Jõgevalt tulijad ühe korra päevas. Kuni 1 km 
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raadiusesse Paikuse vabaõhulavast võimaldavate ühistranspordi liinide hulk on 
esitatud joonisel 21. 

 

 
Joonis 21. Ühistranspordi reiside arv Paikuse vabaõhulavale päeva, nädala ja aastaaja ning reisi suuna 
lõikes, kui bussipeatus paikneb 1 km raadiuses. 

 

Reiu-Liiva karjäär ja krossirada 

Pärnu poolt tulijatele on ligipääs Reiu-Liiva karjääri ja krossirajale suhteliselt hästi 
tagatud, lähim bussipeatus on Silla külas 1,3 km kaugusel, kuhu saab igapäevaselt 
Pärnust linnaliini bussiga (Tammiste raudteejaam – Silla tehnokeskuse), mille lõpp-
peatusega asub vaadeldavast puhkealast 1,3 km kaugusel. Lõuna poolt tulijatele on 
puhkealale tulek veidi raskem, Servaku külast lähtuv hommikuse liini buss peatub 
argipäeva varahommikul puhkealast 1,3 km kaugusel. Sagedasem bussiühendus 
toimub läbi Seljametsa küla, ent bussipeatus on sellisel juhul kaugemal kui 2 km. 
Joonisel 22 on summeeritud nii Silla küla kui Seljametsa küla läbivad liinid. 

 

 
Joonis 22. Ühistranspordi reiside arv Reiu-Liiva karjääri ja krossirajale päeva, nädala ja aastaaja ning 
reisi suuna lõikes, kui bussipeatus paikneb kuni 2 km raadiuses. 

 
Rae rand 

Lähim bussipeatus on Rae rannast 1 km kaugusel, mis teeb selle puhkeala üsna 
mugavasti külastatavaks nii Pärnu poolt kui lõuna suunast Pärnu poole liikujatele. 
Kaugliinidest peatub üks kord päevas õhtusel ajal Tartu-Viljandi-Pärnu ja Pärnu-
Viljandi-Tartu liin. 
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Rae randa saab argipäeviti talveperioodil nii Pärnu poolt kui lõuna poolt tulles 14 
korral, laupäeviti 12 ja pühapäeviti vähemalt 10 korral, suvel argipäeviti 21, laupäeviti 
19 ning pühapäeviti vähemalt 16 korral (joonis 23). 

 

 
Joonis 23. Ühistranspordi reiside arv Rae randa päeva, nädala ja aastaaja ning reisi suuna lõikes, kui 
bussipeatus paikneb kuni 2 km raadiuses. 

 

Reiu rand 

Lähim bussipeatus asub Reiu rannast 1,9 km kaugusel, maakonnaliinidega reisijatele 
on tagatud on üsna hea bussiühendus nii Ikla kui Kilingi-Nõmme poolt tulijatele. 
Ehkki bussipeatus asub võrreldes Rae rannaga puhkealast kaugemal, on Reiu ranna 
eeliseks see, et kaugliinidest peatuvad selle ranna läheduses Pärnu - Kilingi-Nõmme - 
Mõisaküla - Abja-Paluoja - Viljandi, Pärnu - Viljandi - Tartu ja Pärnu - Pikasilla - 
Tartu liinid. Just kaugliinide peatumise tõttu on reiside arv Reiu randa mõlemal suunal 
suurem kui Rae randa (joonis 24). 

 

 
Joonis 24. Ühistranspordi reiside arv Reiu randa päeva, nädala ja aastaaja ning reisi suuna lõikes, kui 
bussipeatus paikneb kuni 2 km raadiuses. 

 

Raeküla jooksu- ja suusarajad 

Puhkeala asub Pärnu linna, Silla küla ja Paikuse aleviku külje all, mis muudab ta 
jalgsi eriti kergesti ligipääsetavaks Silla ja Paikuse elanikele ning linnaliinidega Pärnu 
linna inimestele. Ööpäeva jooksul peatub Raeküla jooksu- ja suusaradadest kuni 500 
m kaugusel argipäeviti üle 100 reisi, puhkepäeviti 80–90 reisi (joonis 27). Kuna 
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Raeküla raudteejaamas peatuvad ka mitmed kaugliinid, siis saab puhkealale ka näiteks 
Jõgevalt, Rakverest, Tartust ja Viljandist. 

 

 
Joonis 25. Ühistranspordi reiside arv Raeküla jooksu- ja suusaradadele päeva, nädala ja aastaaja ning 
reisi suuna lõikes, kui bussipeatus paikneb kuni 500 m kaugusel puhkeala servast. 

 

Jõulumäe tervisespordikeksus ja Tahkuranna rand 

Jõulumäe tervisespordikeskus ja Tahkuranna rand asuvad Võiste kandis teine teisel 
pool Häädemeestelt läbi Võiste Uulusse kulgevat maanteed ning mõlemasse 
puhkealasse saab samade ühistranspordiliinidega. Bussipeatus asub Jõulumäest 1,2 
km ja Tahkuranna rannast 1,4 km kaugusel. Hilisõhtuti neile puhkealadele ei pääse.  

Tahkuranna valla puhkealadele saab üksnes Ikla ja Pärnu või Kabli ja Pärnu vahel 
sõitvate liinidega, kaugliinidega neile puhkealadele ei pääse. Kokku peatub päeva 
jooksul puhkealade läheduses sõltuvalt nädalapäevast 11-17 bussi talveperioodil, 
suveperioodil 14–20 bussi. Kõige rohkem busse peatub puhkealade läheduses 
hommikuti (joonis 28). 

 

 
Joonis 26. Ühistranspordi reiside arv Jõulumäele ja Tahkuranna randa päeva, nädala ja aastaaja ning 
reisi suuna lõikes, kui bussipeatus paikneb kuni 2 km kaugusel puhkealast. 
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2.3.3. Puhkealale suunamine 

Puhkealavälised viidad teavitavad inimesi puhkeala olemasolust, selle avalikkusest 
ning on teejuhiks puhkeala ülesleidmisel. Sellest aspektist on viitamine oluline just 
inimestele, kes ei ole n-ö kohalikud elanikud ja tulevad väljast poolt puhkeala 
paiknemise kanti s.h siseturistid ja välisturistid, kuid ka kohalikele elanikele, kes 
tunnevad piirkonda väga hästi ning teavad puhkealade asukohti, võib viitadest olla 
suur abi. Viitade hea paigutuse korral satub kohalike inimeste õuealale tunduvalt 
vähem ekslevaid kutsumata külalisi. Omavalitsuse ja puhkeala omaniku seisukohast 
täidavad puhkealavälised suunaviidad ka reklaami ülesannet ning suurendavad ala 
külastatavust.  

Inventuuri tulemused näitasid, et uurimisala valdades on puhkealade välisele 
viidastamisele väga vähe tähelepanu pööratud. Maanteel on suunaviidaga tähistatud 
vaid 4 puhkeala: Seljametsa järv, Reiu rand, Jõulumäe puhkekeskus ning Pärnu 
lennujaama motopark. Viidad olid ka kahele eraomanduses olevale puhkealale, mis 
paiknevad avalike puhkealade läheduses ning annavad neile olulise lisaväärtuse. 
Nendeks on Valgeranna seikluspark Valgeranna puhkealal ja Reiu puhkekeskus 
Paikuse vabaõhulava ja Raeküla radade lähistel. Ka kohapealne puhkealade 
tähistamine jälgib sama joont – nimesildiga on tähistatud vaid 5 puhkeala. Eespool 
mainitutele lisandub Rae rand. Ülejäänud puhkealade külastajad ei pruugi teadagi, 
millisel alal nad viibivad. Valgeranna puhkealal oli olemas viit supelrannale, kuid 
puudusid nii puhkeala kui ranna nimi.  

Puhkealadele suunavate viitade olukord ei ole parem ka linnades. Sindi linnas puudub 
tähistus kõikidel puhkealadel, Pärnus linnas olid tähistatud Pärnu rand ja Vallikäär. 
Pärnu rannapargi renoveeritud osas kinnitab, et tegemist on rannapargiga, infotahvel-
kaart, kuid puudub eraldiseisev puhkeala asukohta märkiv tähis.  

Kõige kehvem on viitade olukord omavalitsuste keskustes (Audru, Paikuse ja Sauga 
alevikus ja Uulu külas) ning Sindi kesklinnas, kus uuringus käsitlevatele olulistele 
puhkealadele ei leitud ühtegi suunaviita. Pärnu kesklinnas, kus liigub palju sise- ja 
välisturiste, on olukord veidi parem. Rohkelt on viitasid supelrannale (9): Supeluse ja 
A.H. Tammsaare pst nurk, Supeluse tn rannapoolne ots Mudaravila esine, Side tn ja 
Ranna pst nurk, Ringi tn ja Pühavaimu tn nurk, Pühavaimu tn ja Esplanaadi tn nurk, 
Ringi tn ja Kuninga tn nurk, Pühavaimu tn ja Lõuna tn nurk, Rüütli ja Vee tn nurk 
ning Ringi tn (Bussijaama hoone vastas). Muulile suunavaid viitasid tuvastati 3 
(Supeluse ja A.H. Tammsaare pst nurk, Supeluse tn rannapoolne ots Mudaravila ees, 
Mere pst ja Ringi tn ristmik) ning Vallikäärule (ja Tallinna väravale, mis on 
Vallikääru pargi eralduspiiriks) samuti 3 (Side tn ja Ranna pst nurk, Mere pst ja Ringi 
tn ristmik, Rüütli/Vee nurk). Akadeemia ja Kuninga tänava nurgal viidatakse 
„Munamäele“ (Munamäe park), aga nagu eespool selgus, puudub pargil kohapealne 
tähistus. Üllatuslikult puudub nii kohapealne tähistus kui suunaviit Jaansoni rajale 
(Pärnu jõe ääres), Ringi tn kinnistu lastestaadionile ja ka Pärnu rannapargile 
(renoveeritud osas küll nimetatud kaardil). Samuti ei ole tähistatud Pärnu 
rannapromenaad, kuid on ära märgitud Pärnu rannaala skeemil.  
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2.3.4. Ajaline kättesaadavus 

Puhkealade kasutatavus sõltub suuresti aastaajast (kas puhkealal on võimalik 
aastaajale sobilikke ja külastajatele meelepäraseid tegevusi harrastada) ning aastaaja 
siseselt ilmast ja puhkeala lahtioleku aegadest. Enamus uuringus käsitletud 
puhkealasid on vaba juurdepääsuga aastaringselt ja 24 tundi ööpäevas. Puhkealadel 
pakutav teenindus ja lisavõimalused (majutus, toitlustus, laenutused, golf jne) 
sõltuvad hooajast ja/või on piiratud kellaaegadega.  

Suurimaks puhkelade pideva kasutamise takistuseks on aastaaegade vaheldumine ja 
ilma muutused, sest kõik puhkealad v.a Jõulumäe tervisespordikeskus võimaldavad 
ainult vabaõhu tegevusi. Kõige tundlikumad aastaaegade vaheldumise suhtes on 
rannaalad, sest rannamõnude nautimiseks on tarvilik teatav õhu- ja veetemperatuur. 
Parkide ja terviseradade külastamine on väiksema sesoonsusega, sest sealne 
tegevustering on harilikult laiem (jooksmine, rulluisutamine-suusatamine, rulasõit, 
jalutamine, kohtumine sõpradega jne) ja vähem sõltuv ilmastikust.  

Eelisseisundis on need puhkealad, kus harilikul külastatavuse madalhooajal saab 
harrastada mõnda aastaajale iseloomulikku tegevust nt suusatada või uisutada talvel. 
Uurimisala puhkealadest on valgustatud rajal/alal hea talve korral võimalik suusatada 
Jõulumäe tervisespordikeskuses, Sõpruse pargis, Raeküla radadel ja Jaansoni rajal, 
tugeva jääkatte korral ka Pärnu jõel. Pärnu linna lastestaadion pakub talveperioodil 
aga uisutamisvõimalust ning Munamäe pargis saab lastega kelgutama käia. Sisespordi 
võimalusi pakub vaid Jõulumäe tervisespordikeskuses. Pärnu ranna kasutamise 
hooaega pikendab surfamise võimalus.  

Ka Pärnu Lennujaama Motopargis on sealsete töötajate sõnul võimalik harrastada 
motosporti talvisel ajal, pigem seab piiranguid varakevadine ja hilis-sügisene 
vihmaperiood. Põhitegevus toimub siiski seal pigem suvisel ajal. Kellaajaliselt 
jälgitakse päikeserütmi, suveperioodil ollakse argipäeviti avatud 10:00–21:00 ja 
nädalavahetustel 12:00–21:00, teistel aastaaegadel on treeningaeg lühem. Ka teiste 
puhkealade kasutatavus sõltub suuresti hooaja päeva pikkusest.  

Reiu-Liiva karjääri külastatavus varieerub võrreldes Pärnu Lennujaama Motopargiga 
rohkem, sest puhkealal puudub ametlik arendaja ja hooldaja, kes looks sobivad 
tingimused ka hooajaväliseks kasutamiseks. Uuringu valmimise  hetkel on tegemist 
pigem perspektiivse puhkealaga, kus krossiradadel teostab hädapäraseid töid kohalik 
motoklubi. Potentsiaali lisavad kevaditi ja sügiseti toimuvad kestvuskrossi üritused, 
mis toovad kohale ka rahvusvahelisi osalejaid ja külalisi. 
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2.4. Puhkealade infrastruktuur 

Hästi planeeritud ja korrastatud infrastruktuur (teed, parkimine, tegevusteks vajalikud 
rajatised ja esemed, huviobjektid jms) on eelduseks meeldiva elamuse saamisele ning 
soovile tulla hiljem puhkealale tagasi. Käesolevas peatükis antakse teostatud 
inventuuri põhjal ülevaade oluliste puhkealasiseste teede olukorrast, parkimise, 
inventari ja rajatiste olemasolust ning hinnatakse nende heakorda.  

 

2.4.1. Teede olukord  

Inventuuri käigus vaadati puhkealasiseste teede pinnakatte tüüpi, kergliiklusteede 
olemasolu, teeäärte korrashoidu ning anti hinnang teede olukorrale kolmepallilisel 
skaalal halb-rahuldav-hea. Pinnakatte tüübid puhkealade kaupa on toodud joonisel 
27. Puhkealad, kus teedel esines mitu erinevat tüüpi pinnakatet, on märgitud valdava 
pinnakatte järgi. Rohkem kui pooltel puhkealadest (12) on valdavaks pinnakatte 
tüübiks pinnaskate, mille alla liigitub igasugune looduslik kattematerjal (saepuru, 
männikoored, roog, liiv s.h ka sissetallatud teed murukattes jms). See kattetüüp on 
valdav maaliste omavalitsuste puhkealadel, ujumiskohtades ja randades ning 
motoaladel.  

 

 
Joonis 27. Valdav pinnakate puhkealasisestel teedel puhkealade kaupa (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Linnades ja asulates, kus paiknevad pargid, domineerivad kõvema kattega teed: asfalt, 
kivisillutis või killustikkate. Uurimisala puhkealadest asuvad asfaltkattega teed kuuel 
puhkealal, nendeks on Sõpruse ja Ujula park Sindi linnas, Munamäepark, Rannapark 
ja Jaansoni rada Pärnu linnas (raja jätk Niidu pargis on pinnaskattega) ning 
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Valgeranna puhkeala Audru vallas. Killustikkate on valdav Vallikääru pargis ja Pärnu 
rannapargi renoveeritud osas, rannapromenaad on ehitatud sillutiskividest.  

Kergliiklusteedena käsitleti uuringus teid, kus on võimalik liigelda ainult jalakäijatel 
ja jalgratturitel ning kuhu ei pääse mootorsõidukiga. Kergliiklusteede alla arvati ka 
pehme kattega (nt pinnaskate või killustikkate) teed, kus ei ole võimalik sõita 
rulluiskude, rullsuuskade või rulaga. Inventuuri käigus ei kaardistatud nende teede 
pikkust ega hinnatud vastavust sportimiseks vajalikele nõudmistele, märgiti vaid 
olemasolu. Sellised puhkealasisesed teed muudavad rekreatiivsed tegevused puhkealal 
ohutumaks ja külastajatele nauditavamaks. Uurimisala puhkealadest tuvastati 
kergliiklusteed 12 puhkealal (joonis 28). 9 ala hulka, kus kergliiklusteed puuduvad 
kuuluvad rannaalad (Tahkuranna, Rae, Reiu rand), ujumiskohad (Seljamets 
karjäärijärv, Ujula park, Paikuse vabaõhulava ) ning motoalad (Pärnu Lennujaam 
Motopark ning Reiu-Liiva karjäär). 

  

 
Joonis 28. Kergliiklusteede olemasolu puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Eriti varakevadeti, sügiseti ja talviti kui päevavalgust jääb inimeste 
aktiivsusperioodiga võrreldes vajaka, muutub aktuaalseks puhkealade valgustatuse 
küsimus. Paljud kohalikud elanikud ja külalised teevad puhkealal meeleldi sporti, 
jalutavad või kasutavad seda kokkusaamiskohana, kui ala on valgustatud ning 
väldivad pimeduse saabudes seal viibimist, nii turvalisuse kui tegevusetuse 
kaalutlustel. Seetõttu sõltub puhkealade kasutatavus sageli valgustuse olemasolust ja 
selle ulatusest puhkealal. Pärnu linna ja selle lähiümbruse olulistest puhkealadest on 
valgustatud terve puhkeala ulatuses vaid kolm puhkeala Pärnu linnas: Pärnu 
rannapromenaad, Vallikääru park ning Pärnu rannapargi renoveeritud osa (joonis 29). 
Osaline valgustus on olemas 8 puhkealal, väljaspool Pärnu linna: Valgeranna 
puhkealal, Sindi linnas Sõpruse pargis, Raeküla jooksu-ja suusarajal (valgustatud üks 
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rada) ning Jõulumäe tervisespordikeskuses. Kolmel viimati nimetatud puhkealal on 
lumerohkel talveperioodil võimalik kasutada ka valgustatud suusarada. Pärnu linnas 
on osalise valgustusega Jaansoni rada (Niidu pargi osas valgustus puudub), Ringi tn 
kinnistu lastestaadion, Rannapark ja Munamäe park. Valgustus puudub täielikult 10 
puhkealal, millest enamus pakuvad suvist puhkuse (rannaalad ja ujumiskohad) või 
motospordiga tegelemise võimalust. Valgustus on suures osas puudu ka Reiu rannas, 
kus valgustatud on Posti tee poolne sissekäigu osa ( rannaalal valgustus puudub).  

 

 
Joonis 29. Valgustuse olemasolu ja ulatus puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Puhkeala kasutatavust mõjutab ka teede heakord. Suvel on üheks sagedasemaks hoolt 
nõudvaks ülesandeks teeäärte niitmine ja korrashoid. Inventuuri tulemused näitasid, et 
sellega on probleeme vähestel puhkealadel (joonis 30). Siinkohal tuleb aga silmas 
pidada, et mõnda tüüpi puhkealadel nt rannaalad ongi (niitmist vajavaid) teesid väga 
vähe ja hooldamine seeläbi lihtsam. Hooldamata teeääred tuvastati kolmel puhkealal: 
Tahkuranna rannas, Reiu-Liiva karjääris ja Sindi linnas asuvas Tiigi pargis. Reiu 
rannal, millel on kaks sissepääsu, olid teeääred hooldatud ainult põhisissekäigu juures. 
Valgustatud Posti tee sissekäigu juures olid tee ääred niitmata (kaardil märgitud 
põhisissekäigu järgi). Ka Jaansoni raja jätkul Niidu pargi osas olid tee ääred 
hooldamata.  

Teedele antud üldhinnangu järgi jaotati puhkealasisesed teed kolme klassi (halb, 
rahuldav, hea) (joonis 31). Arvesse võeti nii tee pinnakatte, puhtuse kui tee äärte 
seisukorda. 10 puhkeala teede seisukord hinnati heaks, nende hulgas olid kõik Pärnu 
linna puhkealadele v.a Ringi tn kinnistu Lastestaadion, Valgeranna puhkeala, 
Jõulumäe tervisespordikeskus ning Raeküla jooksu- ja suusarajad. Peaaegu sama suur 
hulk puhkealasid (9) said teede osas rahuldava hinnangu: kõik Sindi linna puhkealad, 
Tahkuranna valla rannad, Pärnu Lennuvälja Motopark, Seljamets karjäärijärv ning 
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Ringi tn kinnist lastestaadion. Halb on teede seisukord Reiu-Liiva karjääris ja Paikuse 
vabaõhulava ümbruses.  

 

 
Joonis 30. Niidetud teeäärte olemasolu puhkealasisestel teedel (allikas: puhkealade inventuur).  

 
Joonis 31. Puhkealasiseste teede üldhinnang (allikas: puhkealade inventuur).  
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2.4.2. Parkimine  

Puhkeala külastajate parkimise korraldamine on saamas võtmetähtsusega küsimuseks 
nii linnades kui valdades. Selle puudumine või vähene organiseeritus võib tekitada 
liiklusprobleeme ning kahjustada nii puhkeala loodust, kohaliku kogukonna heaolu 
kui rikkuda külastuselamuse, mille tagajärjel ka puhkeala väärtus ja kasutatavus 
langeb. Käesolevas peatükis analüüsitaks autoga ligipääsu ja parkimise võimalusi 
puhkealadel ning hinnatakse praegust parkimise korraldust. 

Uuringusse valitud olulistest puhkealadest on autoga puhkeala sees liikumine piiratud 
19 puhkealal s.t et puhkealal on olemas mootorsõidukite vaba tsoon. Siia hulka on 
arvatud nii puhkealad, kus pargitakse puhkeala territooriumil (nt Jõulumäe 
tervisespordikeskus, Reiu rand), kui need puhkealad, mille territooriumile 
mootorsõidukitega ei pääse ning parkimine toimub ala vahetus läheduses (nt Ringi tn 
kinnistu lastestaadion, Pärnu rannapromenaad) (joonis 32). Puhkealasid, kuhu pääseb 
mootorsõidukiga ligi kogu ala ulatuses (täielik ligipääs) on kaks. Tahkuranna rannas 
ja Seljametsa karjäärijärve ääres puudub igasugune sissesõidu ja parkimise 
reguleerimine. Külastajad sõidavad otse randa ja pargivad auto vaba koha olemasolul 
kasvõi veepiirile.  

 

 
Joonis 32. Autoga ligipääs puhkealadele (allikas: puhkealade inventuur).  

Inventuuri käigus tehti kindlaks, kas parkimine on puhkealadel korraldatud või 
puudub. Korraldatud parkimine tähendab seda, et külastajatel on võimalik kasutada 
puhkeala parklat või selle puudumisel on ettenähtud mujal parkimine, kuid ametlikul 
alal. Selliseid puhkealasid on 13 (joonis 33). Parkimise korralduse puudumine 
tähendab seda, et puhkeala parkimine ei ole reguleeritud (puudub parkla ja võimalus 
mujale ametlikule alal parkida). Neid puhkealasid on 8. Probleeme parkimiseks mitte 
ettenähtud alale parkimisega esineb aga 21 uuringus käsitletavast puhkealast peaaegu 
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pooltel s.o 10 puhkealal, puhkealasid, kus parkimist selleks mitte ettenähtud kohtades 
ei tuvastatud oli 11. Eespool nimetatud omaduste järgi jaotuvad puhkealad nelja 
gruppi (joonis 33), parkimise üldhinnangud on näidatud joonis 34. 

 

 
Joonis 33. Parklate olemasolu ja parkimine puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

 
Joonis 34. Üldhinnang parkimise olukorrale puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  
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1. Puhkealad, kus on olemas ametlik parkimisvõimalus ja mitteametlikku parkimist ei 
tuvastatud. Selliseid alasid on kõige rohkem (10) ning üldhinnang ulatub 
„rahuldavast“ „heani“. Siia gruppi kuuluvad Jõulumäe tervisespordikeskus, Raeküla 
jooksu ja -suusarajad, Sõpruse park Sindi linnas ning kõik Pärnu linna puhkealad v.a 
Jaansoni rada.  

Pärnu linnas on parkimine korraldatud parkimistsoonidena linna sees ja puhkealadel 
eraparklana, mida saaksid kasutada ainult konkreetse puhkeala külastajad, ei ole (nt 
rannapromenaadi lähimasse parklasse parkivad inimesed võivad külastada ainult 
muud rannaala). Parkimiseks eelistatakse külastatava puhkeala äärseid tänavad ja 
lähimaid parklad, kuid lõplik otsus tuleb teha vabade kohtade ja hinna järgi, sest 
suveperioodil on kesklinna ja ranna ümbrus ülerahvastatud. Pärnu linna parkimine 
jaguneb kaheks peamiseks tasuliseks tsooniks (joonis 35):  

 Ranna piirkond on Pärnu lahe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) 
piiratud maa-ala:  

1) Mere puiestee (kuni Esplanaadi tänavani), kaasa arvatud Mere puiestee 
äärde jääv parkla;  

2) Suvituse tänav  

3) Supeluse tänav (Suvituse tänavast kuni Anton Hansen Tammsaare 
puiesteeni)  

4) Anton Hansen Tammsaare puiestee  

5) Kanali tänav (Papli tänavast A H. Tammsaare puiesteeni)  

6) Papli tänav (Kanali tänavast Side tänavani)  

7) Side tänav (kuni Papli tänavani)  

 Kesklinna piirkond on Pärnu jõe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) 
piiratud maa-ala:  

1) Kalda tn (Akadeemia tänavast Õhtu tänavani, välja arvatud Kalda tn parkla)  

2) Õhtu tn (Kalda tänavast Kuninga tänavani)  

3) Kuninga tn (Õhtu tänavast Akadeemia tänavani)  

4) Akadeemia tn (Kuninga tänavast Lõuna tänavani)  

5) Lõuna tn (Akadeemia tänavast Vee tänavani)  

6) Vee tn (Lõuna tänavast Ringi tänavani)  

7) Ringi tn (Vee tänavast Kuninga tänavani)  

8) Kuninga tänav (Ringi tänavast Vanapargi tänavani)  

9) Vanapargi tänav (Kuninga tänavast Vingi tänavani)  

10) Vingi tn (Vana-Pargi tänavast Pärnu jõeni)  

11) Karja tänav Hõbe tänavast Aia tänavani;  

12) Suur-Sepa tänav Aisa tänavast Väike-Kuke tänavani;  

13) Väike-Posti tänav Aia tänavast Suur-Posti tänavani;  

14) Hõbe tänav  

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

49



Alates 1. juunist kuni 31. augustini on Ranna piirkonnas parkimine tasuline iga päev 
kell 10.00–19.00 ning parkimistasu määr ühes tunnis 50 krooni ja päevas 150 krooni. 
Kesklinna tsoonis on piirkondades 1–10 parkimine tasuline tööpäeviti kell 08.00 kuni 
18.00 ning piirkondades 11–14 tööpäeviti kell 08.00 kuni 14.00. Parkimistasu 
kesklinna piirkonnas on ühes tunnis 15 krooni ja päevas 50 krooni.  

 

 

 
Joonis 35. Pärnu linna tasulise parkimisala kaart (allikas: Pärnu Linnavalitsuse koduleht 2010).  

 

EuroPark parklad asuvad Ranna pst 1 ja 9 ning Karja 4/6 (EuroParki kodueht 2010) 

Tasuta saab parkida:  

 ranna piirkonnas 19.00–10.00 (01. juuni – 31. august),  

 ranna piirkonnas 1. september – 31. mai,  

 Tammsaare puiesteel täies ulatuses,  

 Lai tn 10 (Port Arturi eraparkla),  

 Kesklinna silla juures Kalda tn parkla,  

 Teater "Endla" esisel (Keskväljaku) parklas esimesed kolm tundi,  

 Kesklinnas laupäeviti ja pühapäeviti,  

 Kesklinnas 18.00–8.00 (esmaspäevast reedeni)  

 Karja tänavas ja Vana turu ümbruses tööpäevadel 14.00–08.00 ja  
puhkepäevadel.  
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(Allikas Pärnu Linnavalitsuse koduleht 2010) 

 

Kõikide puhkealade parkimise korraldus Pärnu linnas hinnati ”rahuldavaks”. 
Inventuuri käigus ei olnud võimalik kindlaks teha, milliseid parkimisega seonduvaid 
probleeme kogevad konkreetse puhkeala külastajad, kuid ilmselgelt on kõige 
kriitilisem olukord suvisel rannahooajal, kus parkimiskohti napib Pärnu rannaala, 
promenaadi ja rannapargi külastajatele.  

Sindi linna Sõpruse pargis ei tuvastatud samuti eraldi parklat, kuid pargi külastajatel 
on võimalik kasutada Sindi Linnavalitsuse esist parklat, mis asub vahetult pargi 
kõrval. Inventuuri päeval oli pargis vähe inimesi ning tundus, et parkimisega 
probleeme ei olnud, rahvarohkemate päevade kohta teave puudub. Sõpruse pargi 
parkimise korraldus hinnati ”rahuldavaks”, pargi ees võiks olla informatsioon 
parkimise korralduse kohta.  

Parkimine Jõulumäe tervisespordikeskuses ja Raeküla radade juures hinnati kõrgeima 
hindega „hea“. Mõlemal puhkealal on oma piisava parkimiskohtade arvuga parkla 
(vastavalt ca 100-kohaline ja 40-kohaline).  

2. Puhkealad, kus on olemas ametlik parkimisvõimalus, kuid inimesed pargivad ka 
aladel, mis ei ole ametlikult parkimiseks ettenähtud. Siia kuulub 3 puhkeala: 
Valgeranna puhkeala, Reiu rand ja Jaansoni rada. Kõigi kolme puhkeala parkimist 
hinnati üldjoontes rahuldavaks (joonis 34).  

Valgeranna puhkealal on olemas küll suur tasuta parkimisega parkla (ligikaudu 280 
kohta), kuid südasuvel jääb parkimiskohti puudu ning seetõttu pargitakse lisaks ka 
kahele poole sissesõiduteed, mis raskendab liiklemist. Probleem seisneb selles, et 
puhkeala parklas soovivad parkida nii ranna, seikluspargi, rannamaja kui golfiradade 
külastajad. Rannahooaja lõppedes ilmselt parkimisega probleeme ei ole.  

Reiu ranna põhisissekäigu juures on olemas suur lage pinnaskattega plats, kuhu on 
võimalik parkida. Raske on öelda, kas tegu on ametliku parklaga või mingiks muuks 
otstarbeks rajatud alaga, sest parkimise silti väljas ei ole. Küll aga näeb plats parkla 
moodi välja ja toimib praegusel hetkel parklana. Seetõttu on uuringus käsitletud Reiu 
randa kui ala, millel parkla on olemas. Rannahooajal aga jääb ligikaudu 30 kohaline 
parkla liiga väikeseks ning seetõttu pargitakse tee äärtesse. Eriti probleemne on Reiu 
ranna teine sissekäik (Posti tee kaudu), kus parklat ei ole ning pargitakse tee 
mõlemasse äärde.  

Jaansoni raja parkla asub alajaama juures ja on tasuta. Inventuuri päeval oli see aga 
tühi ning pargitud oli (ilmselt mugavusest) Rääma tänava äärde. Tõenäoliselt ei vaja 
paljud raja kasutajad parkimisteenust ja parkimiskohtade arv Jaansoni raja juures on 
piisav. Parkimine võiks olla aga korralikumalt viidatud, et tänava ääred vabad hoida.  

3. Puhkealad, kus puudub ametlik parkimisvõimalus, kuid ei esine ka mitteametlikku 
parkimist. Sisuliselt tähendab see seda, et puhkeala külastajad ei sõida kohale auto 
vms mootorsõidukiga, vaid tulevad jalgsi või jalgrattaga. Inventuuri järgi oli uuringus 
üks selline puhkeala: Tiigi park Sindi linnas. Kuna parki kasutab kohalik elanikkond, 
siis võib tõesti olla võimalik, et vajadust autoga tulemiseks ei ole. Üksikud autoga 
külastajad (kui neid on) pargivad ilmselt tee äärde puhkeala lähedusse. Seetõttu anti 
parkimise üldhinnanguks „rahuldav“. 

4. Puhkealad, kus ametlik parkimisvõimalus puudub ja inimesed pargivad selleks 
mitte ettenähtud kohtadesse. Selliseid alasid on 7: mõlemad motoalad (Pärnu 
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Lennujaama Motopark ja Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad), rannaalad (Rae ja 
Tahkuranna) ning ujumiskohad (Seljametsa karjäärijärv, Ujula park ja Paikuse 
vabaõhulava). Nendel aladel on olukord parkimisega kõige kehvem ning hinnati 
madalaima hinnanguga „halb“ (joonis 34). „Rahuldav“ hinnang anti vaid motoaladele.  

Mõlema motoala külastajad pargivad ala sissepääsu teele võimalikult raja lähedale või 
selle kõrvale muruplatsile. Ametlikku parkimiskohta ei ole, aga kuna inimesi ei käi 
sõitmas korraga palju, siis ei pruugi sinna pargitud autod kellelegi ette jääda ega 
segada. Seetõttu hinnati motoaladel parkimine „rahuldavaks“. Võistluste ajal on Pärnu 
Lennujaama Motopargis olemas ametlik tasuline umbes 100-kohaline parkimisala, 
mis on jaotatud neljaks osaks ning vastavalt tähistatud ja märgitud ka võistlusala 
kaardil. Reiu-Liiva karjääris käivad lisaks motohuvilistele kohalikud inimesed 
ujumas, kuid ka neid ei ole palju ja parkimine toimub samuti tee äärtel.  

Rannaalad (Tahkuranna ja Rae) on parkimise poolest kõige probleemsemad. 
Tahkuranna rannal pole autoga ligipääs piiratud ja külastajad pargivad liivarannale, 
roostikusse, nii mere lähedale kui võimalik. Rae rannas on olukord selles mõttes 
parem, et päris rannaliivale autoga ei pääse, kuid parkla puudumise tõttu pargitakse 
täis sissesõidutee ja metsaalune. Ilmselt on aastatega külastatavus kasvanud, suvisel 
tipptunnil valitseb ranna lähiteedel kaos, mis raskendab nii mootorsõidukite kui 
inimeste liikumist mõlemal suunal (puhkealale ja sealt ära).  

Ujumiskohtadest (Seljametsa karjäärijärv, Ujula park ja Paikuse vabaõhulava) on 
kõige kehvem olukord Seljametsa karjäärijärve juures, kus sarnaselt Tahkuranna 
rannale on autoga juurdepääs puhkealale piiramata. Seetõttu pargitakse täis nii 
karjääri kaldad kui teeääred. Paikuse vabaõhulava juures toimus inventuur tüüpilisel 
suvepäeval kui külastajaskond oli väikesearvuline ja koosnes peamiselt kohalikest 
suplejatest, siis jäetakse autod muruplatsile vms kohta, kus ruumi on. Ürituste ajal (nt 
Reiu rock jms) kui külastajaid on kordades rohkem, on ilmselt korraldatud ka 
parkimine nagu Pärnu Lennujaam Motopargiski. Ilmselt on teatud juhtudel võimalik 
kasutada ka läheduses asuva Reiu puhkekeskuse parklat, kuna üritused toimuvad 
sageli koostöös selle puhkealaga. Ujula pargis on olemas küll väike asfalteeritud plats 
paarkümmend meetrit enne ujumiskohta, kuid ühtegi märki, mis viitaks parklale ei 
ole. Samuti ei olnud inventuuri ajal sinna pargitud ühtegi autot. Parkimine toimus 
ujumiskoha vahetus läheduses võrkpalliplatsi või kalda ääres, ilmselt mugavuse tõttu. 
Kuna inventuuri päeval oli sellel alal vaid kümmekond inimest, siis ei osatud hinnata 
parkimistavasid rahvarohkematel päevadel.  

 

2.4.3. Inventar ja rajatised 

Puhkealadel kasutada olev inventar ja rajatised muudavad puhkeala külastajatele 
atraktiivsemaks ning aja veetmise mugavamaks. Antud uuringus mõeldakse inventari 
all puhkealal tasuta kasutada olevate esemete kogumit nt kaardid, viidad, infotahvlid, 
pingid, lauad, lõkkekohad koos toidutegemise tarvikute ja küttepuudega jms. 
Rajatisteks loetakse ehituslikke objekte, mis on mõeldud külastajate huvi või heaolu 
tõstmiseks nt käimlad, riietumiskabiinid, laste mänguväljakud, külakiiged, 
vaatetornid, rannamajad jms. Käesolevas peatükis antakse ülevaade inventari ja 
rajatiste olemasolust puhkealadel.  
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Inventar  
Puhkeala asukohakaardid/-plaanid ja puhkealasisesed viidad aitavad külastajal 
puhkealal paremini orienteeruda ning suunavad külastajaid objektidele puhkeala 
territooriumil nt käimlatesse, lõkkekohtadele, piknikualade juurde, mõnele olulisele 
objektile (vaatetorn, kiik) või teenuste juurde (laenutused, toitlustus) vms. 
Külastajasõbralikud ja hästi hoolitsetud puhkealad on asukoha informatsiooniga 
varustatud ning toetavad külastaja heaolu. Puhkealasid, kus inventuuri käigus tuvastati 
nii asukohakaart/-plaan kui puhkealasisesed viidad, on 3 (joonis 36): Pärnu rand, 
Jõulumäe tervisespordikeskus ja Raeküla jooksu- ja suusarajad (radade skeem). Ainult 
asukohaplaaniga on varustatud 2 puhkeala: Vallikääru park ja renoveeritud rannapargi 
osa Pärnu linnas. Puhkealasid, mille territoorium on viidastatud, kuid puudub 
asukohaplaan, on 2: Valgeranna puhkeala ja Pärnu Lennujaama Motopark. 
Valgeranna puhkealal võiks asukoha plaan olla, kuna puhkeala koosneb paljudest eri 
funktsiooniga osadest (rand, mänguväljak, golfiväljakud, seikluspark, kohvikud, 
majutus), siis oleks külastajal selge, mis võimalusi puhkeala pakub ja kus need kohad 
asuvad. Praegu aitab külastajal orienteeruda sissepääsu juures paiknev viitadetulp, mis 
näitab kätte suuna põhilistele puhkealaosadele. Motopark igapäevaselt ilmselt 
asukohaplaani ei vaja, kuna põhikasutajateks on motoklubi liikmed, küll aga on 
detailne asukohaplaan olemas ürituste/võistluste ajal kui puhkealal viibib oluliselt 
rohkem inimesi, pakutakse teenuseid, reguleeritakse parkimist jne. Ürituste ajal 
luukase alale ka korralik viidasüsteem.  

Ülejäänud 14 puhkealal asukohaplaan ja viidastus puudub. Asukohaplaani olemasolu 
ei ole kindlasti kõikide puhkealade puhul vajalik, piisaks viitadest. Esmalt peaks aga 
puhkealad olema varustatud elementaarse inventari ja rajatistega nagu pingid, wc-d, 
riietumiskabiinid jms ja/või olema korrastatud vanad objektid (vaata lähemalt ptk 
lõpus).  

Infotahvliks loeti eraldi jalgadel seisvad tahvlid (varikatusega ja ilma), seinastendid 
või spetsiaalsed kohad seintel, plankudel vms, kuhu saab üles riputada puhkeala või 
piirkonnaga seotud (nt ürituste) infot. Infotahvlid on olemas 14 puhkealal s.h kõikidel 
nendel puhkealadel, mis on varustatud viitade või asukohakaardiga (joonis 37). 
Infotahvlid puudusid 7 puhkealal: Jaansoni raja, Seljametsa karjäärijärve, Paikuse 
vabaõhulava ja Reiu krossiradade - karjääri juures, Tahkuranna rannaalal ning Tiigi ja 
Ujula pargis.  
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Joonis 36. Puhkealasiseste viitade ja/või puhkeala asukohaplaani olemasolu (allikas: puhkealade 
inventuur).  

 

 
Joonis 37. Infotahvli(te) olemasolu puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Muu puhkealadel kasutada olev inventar on toodud joonisel 38. Uurimisalal on 4 
puhkeala, kus on olemas piknikukoht. Ühtegi ametlikult viitadega märgistatud 
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piknikukohta uurimisalal ei tuvastatud, piknikualaks loeti laua ja pinkidega varustatud 
istumiskoht. Neid piknikukohti saab kasutada korraga üks väiksem seltskond, sest 
enamus puhkealasid on varustatud vaid ühe n.ö piknikukoha komplektiga/inventariga 
(laud ja kaks pinki kummalgi pool), vaid Jõulumäe tervisespordikeskuses on suurem 
piknikuala. Aastaringselt on kasutada 2 suurt puidust varikatuseta välilauda pinkidega 
(kaardil klassifitseeritud aastaringse seisu järgi), külastatavuse tipphooajaks 
paigaldatakse riide-/kilekattega varjualused ning sinna alla plastikust või puidust lisa 
toolid-lauad. Ka varjualustega on teistel puhkealadel kehvasti. Varjualusega 
piknikuala on olemas ainult Raeküla jooksu- ja suusaradade juures ning ajutiselt 
Jõulumäe tervisespordikeskuse alal. Seljametsa karjäärijärve ääres on kunagi 
varjualune olnud, kuid sellest on praeguseks järele jäänud raamid, raske on aru saada, 
kas see on eksisteerinud iseseisva rajatisena või on olnud osa piknikuinventarist. 
Paikuse vabaõhulava juures on varikatuseta, kuid tuleasemega piknikukoht, mille 
vahetusse ümbrusse on omavoliliselt tekitatud teisigi lõkkekohti.  

Pinkidega on varustatud enamus s.o 14 puhkeala ehk ligikaudu 67% uuritavatest 
puhkealadest (joonis 38). Pinkide alla arvati nii parkide, ujumiskohtade, 
mänguväljakute ja krossi-/terviseradade äärsed pingid või tribüünid kui vabaõhulava 
(nt Paikuse) istepingid. Pinkide hulka ei loetud neid istekohti, mis kuuluvad 
piknikuala juurde (koos piknikuala pinkidega oleks 16 puhkeala s.o 76%). Kuna 
Seljametsa karjäärijärve ja Raeküla jooksu- ja suusaradade juures muid istekohti ei 
tuvastatud, ei ole need ka kaardil „pingi tähisega“ märgitud (joonis 38). Pärnu linnas 
on pingid olemas kõikidel puhkealadel, puuduvad aga Tahkuranna kolmel rannaalal, 
Reiu karjääri ja krossiradade juures ning Sõpruse pargis Sindi linnas.  

Kolmel puhkealal on olemas joogivee võtmise koht. Pärnu rannapargi renoveeritud 
osa ja Jõulumäe tervisespordikeskus on varustatud kraaniga, Tiigi pargis on olemas 
kaev.  

 

 
Joonis 38. Puhkealadel kasutada olev inventar (allikas: puhkealade inventuur).  
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Rajatised  
Käimla on üks hädavajalikumaid rajatisi puhkealal. 21-st puhkealast olid käimlatega 
varustatud vaid 8 s.o 38% (joonis 39). Käimlad puudusid Tahkuranna valla kõikides 
randades, Sindi linna puhkealadel, Pärnu linna puhkealadel väljaspool rannaala ja 
renoveeritud rannaparki ning Paikuse vabaõhulava ja Reiu-Liiv karjääri ja  
krossiradade juures. Käimlate heakorda käsitletakse järgmises peatükis 2.4.4. 
Heakord.  

 

 
Joonis 39. Käimlate olemasolu puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Rannaaladel ja ujumiskohtades on oluline riietumiskabiinide olemasolu ja piisavus, 
lähtuvalt ranna külastajate arvust. 9 rannaalast/ujumiskohast puudus riietumiskabiin 
kolmel: Ujula pargis, Paikuse vabaõhulava juures ning Tahkuranna rannas (joonis 40). 
Joonisel on esitatud riietumisbokside arv (ühel kabiinil võib olla mitu boksi). Piisav 
on bokside arv vaid Pärnu rannas. Valgerannas võib riietumiskohtade arvu pidada 
rahuldavaks, ülejäänud puhkealadel oli tegemist ühe-kahe boksiga, mis võrreldes 
külastajate arvuga on selgelt ebapiisav.  
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Joonis 40. Riietumiskabiinide olemasolu rannaaladel ja ujumiskohtades (allikas: puhkealade 
inventuur).  

 

Üheks suurimaks puhkealade probleemiks Eestis, võrreldes Lääne-Euroopa ja 
Põhjamaadega, on lastele mõeldud meelelahutuse, mänguväljakute ja atraktsioonide 
vähesus või puudumine. Ka uurimisala puhkealadel on laste meelelahutusele vähe 
tähelepanu pööratud: 21-st puhkealast on lastele mõeldud atraktsioonid või 
mänguväljakud olemas viiel (joonis 41). Neist kõige suurem ja esinduslikum 
mänguväljak asub Pärnu rannapargi renoveeritud osas. Atraktsioone on erinevas 
vanuses lastele (alates 2 eluaastast) ja väljakul on olemas ka infotahvel, mis juhatab 
lapsevanemad vastavalt lapse vanusele õige atraktsiooni juurde. Lisaks on tasuta laste 
ronimisatraktsioonid olemas ka Pärnu rannas, Munamäe pargis ja Valgeranna 
puhkealal, neist viimane pakub seikluspargi osas alates 3 eluaasta vanustele lastele 
tasulise teenusena ka eraldi ronimisrada. Jõulumäe tervisespordikeskus pakub lastele 
2 km pikkust „päkapiku matkarada“, mis kulgeb läbi „muinasjututarede“.  

Palli- ja mänguplatsid noorukitele ja täiskasvanutele asuvad kuuel puhkealal (joonis 
41). Mitmekesisemat valikut pakuvad Jõulumäe tervisespordikeskus, Pärnu rand ja 
Ringi tn kinnistu lastestaadion. Ühe pallimänguplatsiga on Ujula park (rannavõrkpall) 
Sindis, Munamäe park (korvpalliplats, lisaks skatepark) ja rannapark (korvpall) 
Pärnus. 

Lisaks eespool toodule esines puhkealadel veel teisigi rajatisi, millest olulisemad on 
koondatud joonisele 42. Laulu- või vabaõhulava (kokku 4) ilmselt eriliseks 
huviobjektiks külastajatele ei ole, küll aga annab see võimaluse korraldada puhkealal 
üritusi ja pakkuda seeläbi meelelahutust. Kindlasti muudab puhkeala külastuse 
huvitavamaks või nauditavamaks meremärgi, purskkaevu või mõne kunstiobjekti 
olemasolu (nt erinevate kunstnike skulptuurid ja meremärk Pärnu rannapargis). 
Ronimissein Tiigi pargis on peamiselt kasutusel treeningu eesmärgil.  
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Joonis 41. Laste mänguväljakute/atraktsioonide ja palliplatside olemasolu puhkealadel (allikas: 
puhkealade inventuur).  

 

 
Joonis 42. Muude (v.a käimlad, riietuskabiinid ja lastemänguväljakud) rajatiste olemasolu puhkealadel 
(allikas: puhkealade inventuur).  
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2.4.4. Heakord 

Üheks puhkeala külastamise ja positiivsete emotsioonide saamise eelduseks on puhas 
ning korrastatud ümbrus. Käesolevas peatükis analüüsitakse puhkealade heakorda 
puhkealade prügiolukorra, vandalismi jälgede ning olulisema kasutada oleva inventari 
ja rajatiste korrasoleku järgi.  

Prügiprobleemi kõige otsesemaks põhjuseks on sageli prügikastide puudumine või 
nende vähesus puhkealadel. Joonis 43 annab ülevaate, millistel puhkealadel on 
prügikastid olemas ja kus need puuduvad, joonisel 44 on näidatud inventuuri käigus 
puhkealadele antud puhtuse hinnang. Prügikastid puuduvad neljal puhkealal: Tiigi 
pargis, Paikuse vabaõhulava ümbruses, Reiu karjääri ja krossiradade juures ning Rae 
rannas. Prügi olukorra hinde järgi (joonis 44) aga ei kuulu need alad probleemsemate 
hulka – kõigis kolmes v.a Tiigi pargis hinnati olukord heaks, Tiigi pargis rahuldavaks. 
Rahuldava hinnangu said 9 puhkeala s.h Pärnu rand, kus hoolimata ligikaudu 30 
prügikastist jääb neid külastushooajal ikka puudu. Ilmselt oleks tarvis prügikaste 
sagedamini tühjendada. Ka Tahkuranna rannas, Raeküla jooksu- ja suusaradade ääres, 
Sõpruse ning Ujula pargis võiks olla rohkem prügikaste. Kõige kehvem on olukord 
Seljametsa järve ääres, mis ainukesena sai hindeks „halb“, ka sinna oleks tarvis 
korralikke prügikaste. „Heaks“ hinnati olukorda 11 puhkealal s.o 52% (joonis 44).  

 

 
Joonis 43. Prügikastide olemasolu puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  
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Joonis 44. Hinnang prügiolukorrale puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Vandalismi jälgi enamusel puhkealadel ei ole. Vandalismi jälgi tuvastati kokku neljal 
puhkealal (joonis 45), neist kolm olid pargid: Sõpruse, Munamäe ja Pärnu rannapark. 
Neljandaks alaks oli ujumiskoht Seljametsa karjäärijärv. Sõpruse pargis oli rüüstatud 
ja soditud vana vabaõhulava, Munamäe pargis lõhutud kiik, Pärnu rannapargis 
esinesid grafiteid prügikastidel, meremärgil ja asfaldil. Kõige sügavamad olid 
vandalismijäljed Seljametsa järve ääres: soditud lauad ja lõhutud käimlaid.  

Puhkealasiseste viitade ja asukohaplaanide heakord oli kõikidel puhkealadel, kus need 
esinesid, hea. Infotahvlite heakorrast annab ülevaate joonis 46. Pärnu lennujaama 
motopargi ja Vallikääru pargi infotahvlid hinnati hindega “halb“. „Rahuldav“ hinne 
anti Ringi tn kinnistu lastestaadioni ja Pärnu rannapargi info esitamisele. Kõikidel 
teistel puhkealadel (10), võib infotahvlite heakorda „heaks“ pidada.  
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Joonis 45. Vandalismijälgede olemasolu puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

 
Joonis 46. Hinnang infotahvlite heakorrale (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Piknikualade ja pinkide heakord on näidatud joonisel 47. Piknikualade olukorda võib 
kokkuvõtvalt hinnata kehvaks. Alade ja inventari vähesusele lisaks jätab soovida ka 
heakord. Kolmepallilisel skaalal (hea-rahuldav-halb) hinnates saab kõrgeima hinde 
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panna vaid Jõulumäe piknikukohale. Raekülas ja Paikusel on olukord märksa kehvem. 
Kõige halvem on olukord aga Seljametsa järve ääres, kus inventar on kulunud või 
inimeste poolt rikutud. Soditud ja lõhutud on pinke, puhkealalt leiab mitmeid 
omaalgatuslikke lõkkekohti. Ilmselt mängib siin olulist rolli püsiva järelvalve ja 
hoolitsuse puudumine ning samuti külastajaskond. Pinkide olukord on kõige kehvem 
Paikuse vabaõhulaval, seal laguneb kogu suur vabaõhukompleks (joonis 47). 
Omaalgatuslikud lõkkeplatsid on olemas ka Paikusel, Reiu ning Rae rannas. 

 

 
Joonis 47. Hinnang piknikualade ja pinkide heakorrale (allikas: puhkealade inventuur). 

 

Nagu eespool nägime on käimlad olemas alla poolte puhkealadest (8). Kõige parem 
on käimlate olukord Pärnu rannaalal ning Jõulumäe tervisespordikeskuses (joonis 48). 
Kuna Pärnu rannaala on üsna suur, asuvad käimlad kolmes kohas: Tervise Paradiisi 
poolses otsas väikeses rannamajas (loetud ka Pärnu rannapromenaadi käimlaks), 
rannahoones ja eraldi ehitisena mudaravila-poolses otsas. Käimlad on tasuta ja kahes 
esimeses varustatud valvuriga. Kõikides toimub regulaarne puhastamine mitu korda 
päevas. Puhtad ja hoolitsetud olid käimlad ka Pärnu rannapargi renoveeritud osas ja 
Jõulumäel.  

Rahuldavaks võib käimlate olukorda pidada Pärnu lennujaama motopargis, kus on 
olemas nii puidust käimla kui teisaldatavad plastikkäimlad, ning Raeküla jooksu- ja 
terviseradade juures, kus asub puidust ühekohaline käimla.  

Valgeranna puhkealal on 4 avalikku plastikust käimlat, mis teenindavad nii 
seikluspargi kui arvukat ranna külastajaskonda. Seetõttu jätab sealne avalike käimlate 
heakord ja puhtus soovida. Golfiväljakute, toidukohtade ja majutuseasutuste 
külastajad saavad Valgeranna puhkealal kasutada ka asutustesiseseid tualette. Kehv 
on olukord ka Seljametsa järve ääres, kus puidust käimla on must, haisev ja rüüstatud 
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ning praktiliselt kasutuskõlbmatu. Nii Valgeranna kui Seljametsa puhkeala käimlate 
olukord hinnati hindega „halb“.  

 

 
Joonis 48. Hinnang käimlate heakorrale puhkealadel (allikas: puhkealade inventuur).  

 

Nii nagu piknikualade puhul, jätab ka riietumiskabiinide osas soovida arv ja heakord. 
Valgerannas ja Pärnu rannas on olemas hooldatud kabiinid, Valgeranda võiks kabiine 
juurde panna. Teistes randades ja ujumiskohtades on olukord väga halb. 
Riietumiskabiine on vähe (kui üldse), need on roostes, kulunud ja/või heina kasvanud 
(joonis 49). Väga kehvas seisundis on ka Paikuse vabaõhulava ja Sind vabaõhulava 
Sõpruse pargis. Laste mänguväljakud ja palliplatsid seevastu on korras ja hooldatud.  
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Joonis 49. Hinnang riietumiskabiinide heakorrale (allikas: puhkealade inventuur).  
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2.5. Puhkealadel pakutavad teenused  

Pakutavad teenused loovad puhkealale lisaväärtust ja muudavad puhkealal viibimise 
turvalisemaks, mugavamaks või atraktiivsemaks. Avalikel puhkealadel on teenuse 
pakkujaks enamasti erafirmad ning teenuse eest tuleb tasuda puhkeala külastajal 
endal. Uurimisala puhkealadest ei paku teenuseid just väga paljud: 21 puhkealast 7, 
neist 4 Pärnu linnas. Inventuuri käigus kaardistati olulisemad teenused ning jaotati 
nelja gruppi: toitlustus, majutus, laenutus ja pakihoid. Lisaks eristati kaks külastajale 
tasuta teenust: infoteenus (külastuskeskuse olemasolu) ja vetelpääste.  

Paljudel puhkealadel, kus teenindus on olemas, pakutakse rohkem kui ühte teenust. 
Teenuste paljusus üheltpoolt muudab külastajatele puhkeala atraktiivsemaks ja on 
eelduseks külastajaskonna kasvule. Teiselt poolt külastajate suurem hulk loob 
omakorda eeldused mitmekesisemaks teenuse pakkumiseks. Kasu saavad nii 
ettevõtjad kui külastajad. Joonisel 50 näeme, et ka uurimisalal on 3 sellist puhkeala, 
kuhu teenused on koondunud. Kõige rikkalikum teenuste valik on kahtlemata Pärnu 
rannas, kus lisaks kaardile märgitud toitlustusele (jäätisekioskid, rannakohvik, baar), 
varustuse rentimisele (rannalinade ja -toolide laenutus, veespordivarustuse rent) ja 
ainukesele pakihoiuteenusele käsitlevatel puhkealadel, tegutseb ka kauplus, ööklubi ja 
rannatarvete müük. Samuti on olemas majutusvõimalus rannaala äärsetes hotellides. 
Pärnu rand on ainuke puhkeala, kus tegutseb rannavalve ja on võimalik saada 
esmaabi.  

 

 
Joonis 50. Puhkealadel pakutavad teenused.  

Kui Pärnu rannaalale tullakse peamiselt ranna ja mere pärast, siis Valgeranna 
puhkealal on avaliku ranna kõrval vähemalt sama oluline roll ka eraettevõtlusel, mida 
antud uuringus käsitletakse avalike puhkeaalade lisateenusena. Valgeranna puhkealal 



on võimalik nautida rannamõnusid, korraldada seminare vms üritusi, mängida golfi, 
käia seikluspargis ronimas, sõita katamaraaniga merel, mängida seikluspargi poolt 
pakutavaid seiklusmänge (fotojaht ja puzzlejaht), korraldada pikniku, kinnitada keha, 
teha sauna, telkida või veeta öö majutusasutuses. Ettevõtjad teevad omavahel 
koostööd ja nii on võimalik ühe teenuse eest makstes saada soodustust või tasuta 
pääsme teiste teenuste kasutamiseks. Näiteks on võimalus golfimängijatel kasutada 
Villa Andropoffi pesemisruume ning erihinnaga sauna ja restorani, seikluspargi 
külastajatele pakutakse aga võimalust korraldada oma või spetsiaalselt tellitud 
söökidega seikluspargi territooriumil pikniku koos ettevalmistatud lõkkealaga.  

Valgeranna puhkealal saab laenutada golfivarustust (White Beach Golf), 
purjetamisvarustust (Valgeranna seikluspark), vesirattaid ning rannatoole. Villa 
Andropoff`il on olemas oma lastemänguväljak, minigolfi rajad ja võrkpalliplats. 
Toitlustust ja majutust pakuvad nii Doberani rannamaja kui Villa Andropoff, jooke ja 
suupisteid on võimalik osta ka caddiemasteri majakesest golfiklubi alal. Spetsiaalset 
külastuskeskust või infopunkti puhkealal ei ole, küll aga on võimalik saada terve 
puhkeala kohta informatsiooni ja juhtnööre iga eraettevõtte keskusest/peamajast. 

Ka Jõulumäe tervisespordikeskuses on teenuste valik mitmekesine, kuid erinevalt 
Valgeranna puhkealast on teenused koondunud ühe asutuse alla. Puhkealal on 
võimalik harrastada tervisesporti, korraldada laagreid, seminare jms üritusi. Kuna 
tegemist on tervisespordi keskusega, pakutakse seal erinevate sporditarvete laenutuse 
võimalust: mägirattad, rulluisud, suusavarustus, vesitaldrikud, kuulitõuke kuulid, 
pallimängude pallid, tennise ja sulgpalli reketid jms. Võimalik on tellida toitlustust: 
hommikusööki, lõunasööki, õhtusööki, seminaride kohvipause, peolaudu, grilliõhtuid, 
suurürituste välitoitlustust ning kasutada nii kohvikut kui välisööklat ja kööki kuni 
3000 inimese toitlustamiseks. Puhkekeskusel on olemas ka külastuskeskus ja 24h 
avatud infolaud, kust saab lisaks teabele osta ka karastusjooke ja suupisteid. Samuti 
pakub puhkeala mitmekesist ööbimisvõimalust: telkimisplatsi oma telgiga 
ööbimiseks, karavanikohti, kämpingumajasid, tubasid erinevates hoonetes (staadioni-, 
päkapiku-, peamajas või väikeses majas).  

Vaadates teenuste jaotumist liikide kaupa (joonis 50), näeme et kõige rohkem 
pakutakse toitlustusteenust (kokku 6 puhkealal). Lisaks eespool käsitletud kolmele 
puhkealadele lisanduvad suveajal teenuste pakkujana Reiu rand välimüügi telgiga, 
Pärnu rannapromenaad jäätisekioskitega ning Pärnu ranna renoveeritud osa jäätise-
grilli kioskiga. Laenutusvõimalus ja majutus on olemas kolmel puhkealal, 
külastuskeskus kahel (Pärnu rannaala äärseid majutusasutusi ei ole loetud rannaala 
teenuste hulka). Ringi tn kinnistu lastestaadionil on olemas administraatori/valvuri 
majake (joonis 50 märgitud külastuskeskusena), kuid selle töökorda ja lahtioleku aegu 
inventuuri käigus teada saada ei õnnestunud, inventuuri ajal oli keskus suletud.  

Teenuste all väärib väljatoomist ka Reiu puhkekeskus, mis otseselt ei jää uuritavate 
avalike puhkealade territooriumile (seetõttu ei ole seda kaardile kantud), kuid pakub 
mitmekesiste võimaluste näol olulist lisaväärtust nii Paikuse vabaõhulava kui Reaküla 
radade külastajatele. Puhkealal on võimalik mängida rannavõrkpalli, rannajalgpalli, 
paint-balli, rentida kanuud või sõudepaati, jõesauna või tavalist sauna, käia 
kalastamas, telkida või ööbida puhkemajades, tellida toitlustust ning korraldada 
seminare, sünnipäevi, lastelaagreid jms üritusi. Lisaks toimub puhkealal mitmeid 
harrastajate spordivõistlusi ja kultuuriüritusi (Reiu rock, vabaõhuetendused). 
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2.6. Seotus vaatamisväärsuste, kaitsealade ja väärtuslike 
maastikega ning huvide konfliktid  

Tähistatud ajaloolised ja looduslikud objektid, mälestusmärgid, väärtuslikud 
maastikud ja kaitsealad tõstavad esile koha tähenduse ja rõhutavad selle väärtust. 
Olulised objektid ja alad võivad olla väga erineva tähenduse, olulisuse ja/või 
eksponeeritusega, kuid kohtadele omistatud „märk“ muudab need paigad eriliseks, 
paremini märgatavaks ja üsna sageli ka külastatavamaks. Paikadele, kus asuvad 
vaatamisväärsused, mälestusmärgid või kaitsealad viidatakse maanteedel, neid 
eksponeeritakse sageli turismibrošüürides ja omavalitsuste kodulehtedel, et meelitada 
kohale külalisi, tutvustada neile looduse, kultuuri või ajalooga seonduvat ja 
meenutada möödunut. Selleks, et neid väärtusi säilitada, rakendatakse mitmesuguseid 
kaitsemeetmeid. Väärtuslike objektide/alade eksponeerimine, kasutamine 
rekreatiivseteks tegevusteks ning samaaegselt nende haldamine või kaitse tagamine 
põhjustab aga sageli erinevate huvigruppide vahel konflikte.     

Käesoleva peatüki esimeses pooles käsitletakse puhkealade väärtust seoses 
looduskaitsealade, muinsuskaitsealade jm väärtuslike maastikega ning antakse 
ülevaade olulistel puhkealadel paiknevatest muinsuskaitse- ja looduskaitseobjektidest 
ning mälestusmärkidest. Peatüki teises pooles analüüsitakse omavalitsustes, 
keskkonna- ja muinsuskaitseametis läbiviidud intervjuude  põhjal (peatükk 1.5. 
Intervjuud) konflikte ja võimalikke konfliktikoldeid erinevate huvigruppide vahel 
seoses oluliste puhkealadega. 

Uurimisalal paikneb kokku 30 looduskaitseala ning 23 muinsuskaitseala, 19 
looduskaitse- ja 183 muinsuskaitseobjekti ning 22 mälestusmärki. Määratletud on 13 
väärtuslikku maastikuala (joonis 15). Olulistest puhkealadest paiknevad, kas osaliselt 
või täielikult looduskaitsealal 9. Nende hulgas on 5 kaitsealust parki: Munamäe park, 
Vallikääru park, Rannapark, Rannapargi renoveeritud osa Pärnu linnas ja Sõpruse 
park Sindi linnas. Pärnu rannaala jääb osaliselt Pärnu rannaniidu looduskaitsealale 
ning Jaansoni rada Niidu maastikukaitsealale. Raeküla jooksu- ja suusarajad, mis 
asuvad Tahkuranna vallas, paiknevad kogu ulatuses Pärnu maastikukaitsealal, kohe 
selle kõrval on Reiu rand. Muinsuskaitse haldusalasse jääb 6 olulist puhkeala: Ringi tn 
kinnistu lastestaadion, Pärnu rannapark, Pärnu rannapargi renoveeritud osa, 
Vallikääru park, Munamäe park ja Pärnu rannaala (s.h rannapromenaad). Kõik need 
asuvad Pärnu linnas Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal.  

Enamus (16) olulistest puhkealadest asub väärtuslikeks peetavatel maastikel. Pärnu 
ranna ja vanalinna maastikualale jäävad kõik eespool toodud muinsuskaitse valduses 
olevad puhkealad, Pärnu linnast lisandub Jaansoni rada, mis osaliselt paikneb Niidu-
Tammiste metsaalal. Väärtuslikuks peetava Uulu-Tahkuranna-Jõulumäe maastikualal 
asuvad aga kõik Tahkuranna valla puhkealad: Rae, Reiu, Tahkuranna rand ja 
Jõulumäe tervisespordikeskus. Samuti on väärtuslike maastike hulka arvatud 
ligikaudu kaks kolmandikku Sindi linnast, sellele alale jäävad ka kõik Sindi linna 
olulised puhkealad: Sõpruse, Tiigi ja Ujula park. Reiu jõe suudmealal asuvad Paikuse 
vabaõhulava ja Raeküla jooksu- ja suusarajad.  

Nii vaatamisväärsusi kui mälestusmärke asub olulistel puhkealadel vähe, küll aga 
paikneb neid puhkealade läheduses (joonis 51). Olulistel puhkealadel asub 5 
kaitsealust objekti või mälestusmärki: Vallikääru park jääb riikliku mälestise Pärnu 
linnakindlustused alale, seal asuvad „Tallinna väravad“ on ainsad 17. sajandist 
säilinud valliväravad Baltikumis. Munamäe pargis asuv muldkeha on samuti 
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kindlustuste jäänuk. Pärnu rannapargis on mälestusmärk Estonia laevahukus 
hukkunutele ja Sõpruse pargis Teises Maailmasõjas hukkunutele, Rae rannaalal asub 
mälestis terroriohvrite ühishaud. 

 

 
Joonis 51. Oluliste puhkealade paiknemine väärtuslike maastike, kaitsealade, vaatamisväärsuste ja 
mälestusmärkide suhtes.  
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Joonis 52 annab ülevaate ajalooliste ja looduslike vaatamisväärsuste ning 
mälestusmärkide paiknemisest ning hulgast asustusüksuste kaupa. Asustusüksustest, 
kus paikneb olulisi puhkealasid, on kõige rohkem vaatamisväärsusi Pärnu ja Sindi 
linnas, järgnevad Tahkuranna küla, Paikuse alevik ja Reiu küla. Leina, Eametsa, 
Seljametsa ja Valgeranna külas loodus- või muinsuskaitseobjektid ja mälestusmärgid 
puuduvad.  

 
Joonis 52. Ajalooliste ja looduslike vaatamisväärsuste ning mälestusmärkide arv asustusüksustes.  

 

Huvide konflikte on esinenud 9 puhkealal. Peamiseks probleemide allikaks on 
puhkeala paiknemine kaitsealal või selle läheduses, mistõttu satuvad erineva kaitse- ja 
kasutushuviga vastasseisu haldamise- ning arendusega tegelev omavalitsus ja 
kaitsehuve esindav keskkonna- või muinsuskaitseamet. Enamasti ei tulene 
erimeelsused sellest, et omavalitsus ei oleks huvitatud väärtuslike alade ja 
mitmekesisuse säilitamisest, pigem tekitab probleeme kaitseseaduste järgne keerukam 
haldamistegevus ning küsitavusi alade kaitseväärtus käesoleval hetkel. Vähem 
nimetati probleemidena vabaõhuüritustega seotud liigset müra, kus konflikti 
osapoolteks on omavalitsus, ürituse korraldaja ja puhkealade läheduses elavad 
inimesed. Veel toodi välja prügiprobleem, kus osapoolteks olid erineva suhtumisega 
külastajad ning omavalitsus.  

Kõige enam on huvide konflikte esinenud Pärnu linnas (tabel 12). Kuna suur osa 
Pärnu linna olulistest puhkealadest paikneb looduskaitse- ja muinsuskaitsealal või 
selle läheduses, on üheks olulisemaks küsimuseks tasakaalu leidmine kaitse- ja 
kasutusväärtuste vahel.  
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Tabel 12. Konfliktid olulistel puhkealadel.  

Puhkeala KOV Konflikti teema Osapooled 
Pärnu rannaala Pärnu  Rannaala laiendamine Keskkonnaamet –  KOV 
Munamäe park Pärnu  Pargi hooldus Keskkonnaamet –  KOV 

Rannapark Pärnu  Pargi hooldus, 
arendamine  

Keskkonnaamet –  KOV, 
Muinsuskaitseamet  – KOV 

Vallikääru park Pärnu  Pargi arendamine, 
rekreatiivsed tegevused 

Muinsuskaitseamet –  KOV, Elanikud – 
KOV 

Jaansoni rada Pärnu  Ala arendamine, 
rekreatiivsed tegevused 

Keskkonnaamet –  KOV, Elanikud –  
KOV 

Reiu-Liiva karjäär ja 
krossirajad Paikuse Ala arendamine  Keskkonnaamet –  KOV 

Valgeranna puhkeala Audru Ala arendamine  RMK – KOV– Arendajad – Elanikud 

Reiu rand Tahkuranna Telkivate külastajate 
prügimajandus KOV – Elanikud – Külastajad  

Rae rand Tahkuranna Ala arendamine KOV – Külastajad – Keskkonnaamet 

   

Pärnu rannaala on ilmselt kõige probleemsemaks puhkealaks. Üheltpoolt peab linn 
suutma rahuldada inimeste vajadused, teiselt poolt tuleb aga tagada puhkeala 
majandamine ja hooldamine nii, et säiliksid loodusväärtused. Pärnu rannaala 
külastuskoormuse hajutamise, mitmekesisemate võimaluste loomise ning 
kasutushooaja pikendamise seisukohalt on oluline ala laiendada ja arendada. Kuna 
kogu rannaala paikneb aga Natura 2000 kaitsevööndis, on laiendusprotsess väga 
ajakulukas ning nõuab põhjalikku ekspertiisi, kooskõlastust ja kompromissi 
loodusväärtuste ja linna toimimise vahel. Linnavalitsus on skeptiline Natura 2000 
alade määratlemise suhtes. Tegemist on väga suure alaga, kus esineb n.ö lahustükke, 
mille hooldamine on keeruline ja kaitseväärtus küsitav. Pärnu linna aladel on 
linnustikku ja taimestikku uuritud, mujal Pärnu lahe ääres aga mitte ning sellega ka ei 
tegeleta. Seetõttu võib Pärnu lahe ääres olla olulisema kaitseväärtusega alasid kui 
Pärnu linnas. Tulevikus lihtsustab rannaala laienduse planeerimist ja kokkulepete 
tegemist ilmselt mõnevõrra 27. septembril 2010 kaitstud Pärnu rannaniidu 
looduskaitseala kaitsekorralduskava, kus on määratud kaitsekorralduslikud juhised 
jms järgmiseks kümneks aastaks. Vaatamata sellele näevad osapooled Pärnu rannaala 
laiendamise projekti huvide põrkumiskohana ka edaspidi.    

Erimeelsusi Pärnu linna ja keskkonnaameti vahel on ilmnenud ka Niidu 
maastikukaitseala arendamise idee puhul, mille maadele jääb osaliselt Jaansoni rada. 
Linn soovis maastikukaitseala puhkeakohana rohkem välja arendada ja ühtlasi leida 
Pärnu linna korraldavatele suuüritustele (nt rockkontserdid jms) toimumiskoht, kaaluti 
ka kunstlumega suusaradade arendamist Jaansoni rajale. Keskkonnaamet ei kiitnud 
otsust heaks. Ligikaudu 2000 külastajaga üritusi peeti kaitsealusele maastikule ja 
liikidele ohtlikuks, lisaks oli lava planeeritud kaitsealuse taimeliigi kasvukohale. 
Väiksemate ürituste korraldamine nt jaanipäeva pidustused Niidu metsaalal väljaspool 
kaitseala vööndit on lubatud. Vasturääkiva asjaoluna toodi välja ka soodsad müra 
levimise tingimused jõe ääres ning selle häiriv mõju jõe kallastel elavatele inimestele. 
Kaebusi müra pärast on olnud ka väiksemate ürituste korral. Suusaradade arendamise 
ideest loobumist Jaansoni rajale ei osatud keskkonnaametist kommenteerida. 

Suurürituste korraldamise kohana on aga Pärnu linnal käesoleval hetkel olemas 
mitmeid huvitavaid alternatiive. Ühe kontserdi paigana nähakse renoveeritavat 
Vallikääru parki. Sage suurürituste korraldamine Vallikäärus võib aga tulevikus 
pälvida ümberkaudsete elanike pahameele, sest park asub südalinnas elamurajooni 
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keskel. Pärnu linnavalitsuse ametnike sõnul on ka varem (enne pargi renoveerimist) 
elanikud mitmeid kordi lärmakate kontsertide või öörahu rikkumise pärast kaevanud, 
kuna ettekirjutatud ajalistest normidest või müratasemest ei suudeta alati kinni pidada.   

Paremaks kohaks suurüritustele ja festivalidele võib kujuneda Loode Pärnu 
planeeringuga leitud kunagise Sauga mõisa territoorium, kus nõukogudeajal oli 
sõjaväe ala. Praegu on sinna planeeringuga kavandatud rohevööndiga piiratud suurem 
tootmisala ning elamualad. See suur osa Pärnu linnast on veel välja  arendamata, kuid 
ürituste toimumiskoht on sinna ettenähtud. Kolmanda võimalusena nähakse 
suurüritustele toimumiskohta väljaspool linna territooriumi nt Reiu-Paikuse 
vabaõhulava. Ka Paikuse vallavalitsus ei ole vastu ning näeb seda võimaliku 
lahendusena, tingimusel, et ala läbib uuenduskuuri.  

Kaitsealauste parkide puhul on probleeme olnud nii hooldamise kui arendamisega. 
Küsimuseks on, kas looduskaitse all olevat parki, mis on inimese loodud, tuleb 
säilitada kui loodusväärtust või haljastuselementi linnas. Parkide haldamisprotsessi 
muudab omavalitsusele keeruliseks tegevuste pidev kooskõlastamine 
keskkonnaametiga. Tegelikult aga on nii Pärnu linn kui keskkonnaamet arvamusel, et 
pargid oleks mõistlik võtta riikliku looduskaitse alt ära ja reguleerida sealset tegevust 
kohaliku üldplaneeringuga. Linn on samuti huvitatud rohealade säilimisest ja 
kohalikul tasandil oleks parkide hooldamine palju efektiivsem.  

Muinsuskaitseametiga on tekkinud eriarvamused ennekõike kahe suure 
rekonstrueerimisprojekti koostamise käigus: Pärnu Vallikääru pargis ja Pärnu 
rannapargis (nt teedevõrgustiku rajamine, Vallikääru lavale ja istepinkidele varikatuse 
peale ehitamine jms). Mõlema puhul on tegemist Pärnu vanalinna ja kuurordi 
muinsuskaitsealaga, Pärnu Vallikääru pargi alale jääb lisaks ka mälestis Pärnu 
linnakindlustused, mis on muinsuskaitse andmetel arheoloogiliselt väga tundlik 
piirkond. Muinsuskaitseameti inspektori sõnul oli konflikti tekkepõhjuseks mõlemal 
juhul peamiselt see, et: „Rekonstrueerimisprojektid ei arvestanud puhkealade kui 
mälestistega“.  

Paikuse vallas on erimeelsusi tekitavaks teemaks olnud Reiu-Liiva karjääri ja 
krossiradade arendus. Paikuse vald on huvitatud ala arendamisest või välja rentimisest 
Paikuse motokeskusele, kes juba praegu vabatahtlikuna puhkealal toimetab. Praegusel 
kujul ei ole aga vallal võimalik puhkeala munitsipaalomandisse taotleda ega seal 
arendustegevust alustada, sest ala vahetus läheduses pesitseb püsivalt I kategooria 
kaitsealune linnuliik must-toonekurg. Müra ja inimeste kontrollimatut liikumist 
peetakse linnuliigile häirivaks ja kahjustavaks, seetõttu on karjääris motoüritused jm 
mürarikkad ning inimesterohked tegevused pesitsusperioodi ajal 15. märtsist 31. 
augustini keelatud. Aset leidvate populaarsete kestvuskrossi ürituste korraldamine on 
seadustega kooskõlas. Sügisene üritus toimub oktoobris, mis jääb väljapoole 
toonekure pesitsusaega, kevadised sõidud toimuvad väljaspool karjääri valla avalikel 
metsateedel. Paikuse valla ametnike sõnul müra kohalikele elanikele probleemiks ei 
ole, kuna elamud jäävad piisavalt kaugele. Varem, kui võistlusrada kulges läbi 
elamualade, oli kaebusi, kuid siis leiti lahendus ja rada suunati eemale.   

Hetkel ei ole teada, mis hea potentsiaaliga Reiu liivakarjäärist edasi saab, sest 
motokeskust sinna rajada ei saa. Ujumiskohana saaks kasutada kinnistust vaid 
kolmandikku, ülejäänud ala on liivadüünide all, millele ei osata kasutust leida. 
Detailplaneeringuga tuleb määrata aga kogu kinnistu sihtotstarve.  

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

71



Audru vallas on probleeme valmistanud parkimiskohtade mitte piisav hulk 
Valgeranna puhkealal. Praegu on kogu puhkeala peale 240 parkimiskohta, kuid 
tipphooajal ei jagu ruumi kõigile ning teeääred pargitakse täis. Audru vald näeb 
lahendusena täiendavate parklate loomist koostöös RMK-ga, RMK hallatavale alale, 
mis asub Valgeranna puhkeala kõrval. Seal oleks olemas sobilik maa-ala ning parklat 
saaksid kasutada nii Valgeranda kui RMK puhkealale tulijad. RMK, aga ei ole 
koostööst huvitatud, sest selline arendus ei ole nende prioriteetide hulgas. Nemad 
tegelevad metsa majandamisega ja hoiavad korras olemasolevaid puhkealasid. 
Parkimisküsimus on tänaseni lahendamata, mõned parkimiskohad loodetakse juurde 
saada golfiväljakute juurde, kuid see ei too tervikuna lahendust.  

Parkimisega on probleeme ka Tahkuranna valla puhkealadel. Vald peab kõige 
kehvemaks olukorda Rae rannas. Praegu ei ole vald selle probleemi lahendamist 
prioriteediks võtnud ja tõsisemalt tegelema hakanud. Tulevikus, kui reaalselt parklat 
planeerima hakatakse, võib ilmneda mitmeid raskusi ja erimeelsusi. Näiteks eeldab 
parkla rajamine teelt mahasõidu rekonstrueerimist, mistõttu ulatub mõju kaugemale. 
Rae rannamännikud on aga olulise loodusväärtusega ning lisaks paikneb ranna lähedal 
Natura 2000 kaitseala.  

Tahkuranna vald peab oluliseks probleemiks ka omavolilist telkimist ja metsaaluste 
prügistamist Reiu rannas. Inimesed otsivad looduslikumat alternatiivi Pärnu rannale 
ning soovivad rannas telkida ja teha lõket, kuid ei korista enda järelt prügi ära. Selline 
käitumine kahjustab loodust, puhkeala ja häirib ülejäänud rannakülastajaid. Vald on 
paigaldanud rannaalale prügikonteineri, aga see pole olukorda parandanud.  

Sindi linna puhkealadel, millest enamuse moodustavad pargid, pole konflikte olnud. 
Juba praegu on aga linnale probleemiks suure hulga parkide hooldamine ja 
korrashoid. Just selles valdkonnas näeb Sindi linnavalitsus tulevikus konfliktiohtu. 
Näiteks paiknevad Sõpruse park ja Ujula park Natura 2000 aladel, kuid puudub 
informatsioon, millised õigused on linnal Natura 2000 mõjusfääris toimetamiseks. 
Küsimus on, kas heakorra töid, nagu näiteks võsalõikamine, on tarvis kooskõlastada 
keskkonnaametiga, kui ranged on tingimused, kui suures mahus tohib heakorratöid 
teha jms. Olukord on segasem jõeäärsete aladega.    

Keskkonnaameti kaitse ja planeerimise spetsialisti sõnul esinevad lisaks tabelis 12 
toodud konfliktidele kõikidel Pärnu linna ja selle läheduses paiknevatel kaitsealadel 
ka sarnased külastatavusega seotud probleemid, mis on põhjustatud inimeste vähesest 
teadlikkusest, puudulikust informeeritusest, hoolimatusest või süüdimatusest. Ühe 
terava probleemina toodi välja mootorsõidukitega sõitmist väljaspool teid ja radasid, 
mis põhjustab pinnasekahjustusi, müra ning halvimal juhul vee- ja pinnasereostust. 
Eelkõige puudutab see rannaalasid, kus ATV-de jt mootorsõidukitega sõidetakse vee 
piirini. Keskkonnaameti spetsialisti kinnitusel on „lindude pesitsusperioodil  müra ja 
häirimine (liikumine nii jalgsi, jalgrattaga või mootorsõidukitega) negatiivse mõjuga 
pesitsevatele linnuliikidele. Rihmastamata koertega jalutamine pesitsusaladel võib aga 
sageli põhjustada pesitsuse nurjumise.“   

Lisaks nimetas keskkonnaameti spetsialist kõikide kaitsealade probleemiks 
prügistamist ja lõkete tegemist selleks sobimatutes ja ettevalmistamata kohtades, mis 
põhjustab tuleohu teket. Tema sõnul ollakse mitmetel ranna- ja liivikute aladel hädas 
ka illegaalse pinnase (liiva, kivide) teisaldamisega. Rüüstamine, vandalism jms tahtlik 
loodusväärtuste rikkumine üldjuhul aga probleemiks ei ole.  
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Kuna maakasutuse muutusest tingitud konflikte olulistel puhkealadel ei esinenud, 
uuriti intervjuude käigus, kui palju puudutab see teema teisi omavalitsuse 
puhkealasid. Lisaks küsiti intervjueeritavatelt, kas puhkealadel on esinenud 
konflikte/probleeme seoses inimeste kolimisega linna lähedale maale 
(valglinnastumine).  

Maakasutuse muutusest põhjustatud konflikte on esinenud Sauga vallas ja Pärnu 
linnas. Sauga valla konkreetsematest juhtumitest põhjalikumalt teada saada ei 
õnnestunud. Pärnu linnas on aga olnud mitmeid juhtumeid, kus riik on müünud maha 
mitteelamumaa ning uus omanik soovib selle kasutuskorda muuta, et sinna eluhooneid 
rajada. Näiteks Kauba 2 ja 4 kruntide puhul said omanikud linnalt tagasi metsamaa, 
mis müüdi edasi arendajale. Arendaja soovis aga kinnistud tükeldada ja sinna elamud 
rajada. Septembri kinnistu juhtumi puhul müüs aga riik maha krundi, millest pool 
kuulus mingite piiride järgi rannapargi alale. Probleem seisnes selles, et park oli 
võetud kaitse alla, aga piirid ei olnud üheselt kirjeldatud. Uus omanik tahtis 
rannapuiestee äärde ehitada hoonestust, puud võeti ehitusalalt maha, kuid tegelikult 
oli tegemist pargi alaga. Raja tänava ääres koolinoorte pargi müüs riik samuti maha. 
Osteti ühiskondlikult kasutatav maa, kus üldplaneeringu järgi oli aga elamumaa ja 
ühiskondlik maa koos. Nimetati ka juhtumeid, kus Maa-amet on tahtnud maad 
riigiomandisse saada, aga asi, kas seisab või on jäetud pooleli.  

Valglinnastumisest tingitud probleeme/ohte uurimisala puhkealadel omavalitsused 
nimetada ei osanud. Samuti ei peetud valglinnastumist üldjuhul konflikte tekitavaks 
teguriks tulevikus. Arvati, et pigem suureneb külastajate hulk, parkimis- ja 
prügiprobleemid kaugemalt tulijate pärast. Kohalikud elanikud saabuvad puhkealale 
rohkem jalgsi või jalgrattaga ning kasutavad vähem autot, samuti ei jää kohalikud 
elanikud üldjuhul metsa alla telkima ega tassi endaga puhkealale toitu jms asju kaasa. 
Vaid Tahkuranna vald prognoosis Reiu ranna ja terviseradade külastatavuse kasvu 
tulevikus, mis võib kaasa tuua nõudluse suurenemise. Rannalähedasi uuselanikke võib 
häirida ka tihe liiklusvoog, mis möödub nende eluhoonetest.  

 

 
   
 
 
 
 
 
 



2.7. Külastatavus 

Ülevaade puhkealade külastatavusest on eelduseks puhkealade infrastruktuuri, 
teenuste ja atraktsioonide planeerimisel ning külastustegevuse suunamisel. Antud 
peatükis hinnatakse puhkealade külastajate hulka ja iseloomu, samuti vaadatakse 
puhkeala külastamise põhjuseid, puhkealale tulemise viise ning lähtekohta ja järgmist 
sihtkohta. Viimasena antakse ülevaade külastatavuse ajalisest varieeruvusest 
aastaaegade, nädalapäevade ja kellaaegade lõikes.  

 

2.7.1. Külastajate hulk 

Puhkealade külastatavust hinnati loendusandmete järgi seitsmel puhkealal (vt 1.3. 
Loendus infrapunaloenduritega). Loenduse toimumine suvepuhkuste tipphooajal ning 
2010 aasta ilusad ja soojad ilmad, lubavad arvata, et enamusel puhkealadel (eriti 
rannaaladel) on tegemist maksimumi lähedaste arvudega. Tabelis 13 on esitatud 
puhkealade keskmine külastajate arv päevas. Kõige enam külastataks Pärnu rannaala, 
kus rannapromenaadile paigutatud loendur loendas päevas ligikaudu 3100 inimest. Ka 
Valgeranna ranna ja Jaansoni raja külastajate hulk on üsna arvukas, keskmiselt 750-
800 inimest päevas. Teistel puhkealadel jääb külastajate hulk alla 100 inimese päevas. 
Kindlasti on loendusandmete järgi alahinnatud Reiu ranna külastatavus. Külastajaid 
loendati ainult Postitee sissekäigu juures, sest põhisissekäigu iseloom (lai 
sisenemisala) ja loenduri paigaldamiseks puudulikud tingimused ei oleks andnud 
usaldusväärseid tulemusi. Laia ligipääsu tõttu on ilmselt alahinnatud ka Seljametsa 
karjääri külastavus.   

 
Tabel 13. Keskmine külastajate hulk päevas (allikas: loendus infrapunaloenduritega).  

Puhkeala nimi Keskmine loendatute arv päevas Osakaal (%) 

Pärnu rannapromenaad 3119 64 

Valgeranna puhkeala 803 16 

Jaansoni rada 756 15 

Raeküla jooksu- ja suusarajad 95 2 

Pärnu rannapark 69 1 

Reiu rand 42 1 

Seljametsa karjäärijärv 27 1 

Kokku 4912 100 

 

2.7.2. Külastajate profiil  

Käesolev peatükk keskendub puhkeala külastajate tunnustele ja annab ülevaate sellest, 
millised inimesed puhkealasid külastavad. Analüüsitakse külastajate päritolu, soolist, 
vanuselist ja sotsiaalset jaotust ning pööratakse tähelepanu tegevustele ja viibitud 
ajale puhkealal. Viimasena antakse ülevaade puhkealale saabumise lähtekohast ja 
järgmisest sihtkohast omavalitsuse täpsusega.  



Enamus (89%) küsitluses osalenud inimestest ja puhkeala kasutajatest olid eestlased, 
välismaalaste osakaal ulatus 11%-ni. Välisriikidest oli esindatud 10 riiki, neist 
arvukamalt Soome. (tabel 14).  

 
Tabel 14. Külastajate päritolu jagunemine riikide kaupa (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

Riik Arv % 
Eesti 366 89 
Soome 29 7 
Saksamaa 5 1 
Läti 2 < 1 
Venemaa 2 < 1 
Austria 1 < 1 
Holland 1 < 1 
Norra 1 < 1 
Poola 1 < 1 
Rootsi 1 < 1 
Suurbritannia 1 < 1 
Kokku 410 100 

 

Eestlastest küsitleti inimesi 54 omavalitsusest, neist rohkem kui pooled (58%) olid 
uurimisala valdade elanikud. Ülekaalukalt oli esindatud Pärnu linn, mis moodustas 
39% kogu küsitletud eestlaste hulgast, järgnesid 6%-ga Sindi linn ja Paikuse vald. 
Väljas poolt uurimisala omavalitsusi tuli kõige enam inimesi Tallinnast (14%) ja 
Tartust (8%) (tabel 15).  

 
Tabel 15. Eestlaste päritolu jagunemine omavalitsuste kaupa (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

KOV Arv Osakaal (%) 
Pärnu linn 141 39 
Tallinna linn 50 14 
Tartu linn 29 8 
Sindi linn 23 6 
Paikuse vald 21 6 
Tahkuranna vald 10 3 
Audru vald 8 2 
Sauga vald 6 2 
Surju vald 6 2 
Viljandi linn 6 2 
Ülejäänud 66 18 
Kokku 366 100 

 

Analüüsi tulemused olulisemate puhkeala tüüpide järgi (rannaalad, ujumiskohad, 
pargid, terviserajad) näitasid, et kõige enam välismaalasi küsitleti Pärnu linna 
parkides (43%) ja rannaaladel (48%). Välismaalasi ei kohatud ujumiskohtades, sest 
need on pigem kohaliku elanikkonna kasutuses. Joonisel 53 on toodud külastajate 
päritolu jagunemine konkreetsete puhkealade lõikes. Lisaks rannaaladele ja Pärnu 
linna parkidele käis välisturiste ka Pärnu lennujaama motopargis (ürituse „Pärnu 
kuningas“ ajal). Tõenäoliselt on puhkealade arv, kus välismaalased käivad, lühikese 
küsitlusperioodi tõttu veidi alahinnatud. Üheks näiteks võiks olla Jõulumäe 
tervisespordikeskus, kus korraldatakse palju üritusi, võistlusi ja laagreid, kuid kus 
küsitluse ajal liikus väga vähe inimesi ja mitte ühtegi välismaalast. Siiski võib 
tulemuste põhjal eeldada, et nendel puhkealadel, kus küsitluse ajal välismaalasi 
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kohati, on ka muul ajal (eriti suveperioodil) välismaalastest külastajaskond tavaline. 
Kindlasti varieerub aga nende suhe Eesti külastajatesse kellaaegade, nädalapäevade ja 
kuude lõikes.  

Eesti külastajate päritolu alusel vaadati, kui suur on inimeste hulk, kes tulevad väljast 
poolt külastatud puhkeala omavalitsust. Tulemused näitasid, et keskmiselt 59% (215 
inimest) puhkeala külastajatest elavad väljaspool puhkeala omavalitsust ning 41% 
(151 inimest) vastanutest on pärit puhkealaga samast omavalitsusest. Rannaaladel oli 
puhkealaga samast omavalitsusest pärit vaid 18% vastanutest, see näitab mitte 
kohalike inimeste suurt osakaalu. Üllatuslikult oli mitte kohalike osakaal rannaaladest 
väikseim Pärnu rannas, kus 39% vastanutest elasid Pärnus ja 61% teistes Eesti 
omavalitsustes. Suurim oli mitte kohalike osakaal Reiu rannas (10%), järgnesid 
Valgerand (14%) ja Tahkuranna rand (20%) (joonis 53).  

 

 
Joonis 53. Külastajate päritolu jagunemine (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus). 

 

Puhkealaga samast omavalitsusest pärit (kohalike) inimeste arv oli puhkeala tüüpidest 
suurim parkides (63%). Valdavalt kohaliku elanikkonna (inimesed, kes elavad 
puhkealaga samas omavalitsuses) kasutuses olevateks puhkealadeks (puhkeala 
omavalitsusest pärit külastajate hulk >50%) on: Ringi tn kinnistu lastestaadion, 
Jaansoni rada, Munamäe park, Vallikääru park, Sõpruse park, Tiigi park, Ujula park, 
Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad. Siia alla võiks liigitada ka igapäevaselt peamiselt 
kohalikku motoklubi teenindava Pärnu Lennujaama Motopargi, mille külastajate 
iseloom muutub aga suuresti võistluspäevadel. Motopargis korraldatavad 
suurvõistlused on rahvusvahelise tasemega ja toovad piirkonda külalisi nii üle Eesti 
kui mujalt maailmast.  
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Kuna välisturistide profiili eristamine Eesti külastajate profiilist ei olnud uuringu 
seisukohast vajalik, siis edaspidises analüüsis on käsitletud eestlastest ja 
välismaalastest külastajaid koos. 

Küsitletud inimestest olid 60% naised (244) ja 40% mehed (166). Suurim arvuline 
vahe soolises koosseisus esines rannaaladel, parkides ja ujumiskohtades. Rannaaladel 
ja parkides olid ülekaalus naised (vastavalt 66% ja 65%), ujumiskohtades aga 
domineerisid mehed (62%).  

Vanuselises jaotuses olid kõige arvukamalt esindatud 20–29 aastased ja 30–39 
aastased külastajad. Väikseima osatähtsuse moodustasid alla 10 aastased lapsed ja üle 
70 aastased (joonis 54). Siinkohal tuleb silmas pidada, et laste väikesem osatähtsus ei 
tulene mitte nende väikesemat arvust puhkealadel, vaid pigem küsitlemise praktilistest 
kaalutlustest intervjueerida vanemat ja teadlikumat inimest, kes laste üle järelvalvet 
peab. Eakad inimesed seevastu käivad vähem väljas, küsitlusperioodil võisid mõju 
avaldada ka erakordselt kuumad ilmad.  
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Joonis 54. Külastajate vanuseline jaotus (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

 

Vanuseline jaotus arvukamate puhkeala tüüpide vahel oli üsna erinev. 
Ujumiskohtades ja terviseradadel domineerisid selgelt nooremad inimesed s.h oli 
kõige arvukamaks vanusgrupiks 10–19 aastased (joonis 54). Võrreldes teiste 
olulisemate puhkeala tüüpidega olid ujumiskohtades märksa paremini esindatud ka 
20–29 ja 30–39 aastased, kuid erinevalt teistest puudusid üle 60 aasta vanused 
külastajad. Eakate inimeste osakaal oli seevastu suurem parkides, kus üle 60 aastased 
moodustasid 36% küsitletud inimestest. Parkides oli võrreldes teiste puhkealadega 
kõige väiksem osakaal 20–29 ja 30–39 aastastel inimestel, need vanusgrupid olid 
arvukamalt esindatud ujumiskohtades ja rannaaladel.  
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Sotsiaalse staatuselt oli küsitletute hulgas kõige enam tööl käivaid inimesi (57%), 
järgnesid pensionärid (13%) ja õpilased (12%) (joonis 55). Kõige väiksema arvuline 
oli töötute ja koduste osakaal. Erinevused sotsiaalse staatuses ilmnesid ka puhkeala 
tüüpide vahel. Tööl käivate külastajate osatähtsus oli madalaim (alla 50%) parkides ja 
terviseradadel ning kõrgeim rannaaladel (65%). Parkides käib võrreldes teiste 
puhkeala tüüpidega märgatavalt rohkem pensionäre (28%), terviseradadel aga õpilasi 
(18%) ja üliõpilasi (11%). Suurima õpilaste osakaaluga puhkeala tüübiks olid 
ujumiskohad (33%).  
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Joonis 55. Külastajate sotsiaalne jaotus (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

 

Puhkealade ligipääsetavuse parendamiseks ja transpordi planeerimiseks on oluline 
teada, kuidas inimesed puhkealadele tulevad. Joonisel 56 on toodud tulemused 
põhjaliku küsitluse andmetel puhkealade keskmisena (andmeid koguti 7 puhkealalt 
tabel 1). Ligikaudu pooled vastanutest kasutavad puhkealale tulemiseks autot ning 
neljandik inimestest saabub jalgsi. Kolmandal kohal on saabumine jalgrattaga. 
Üllatavalt vähe kasutatakse ühistransporti (3%), isegi vähem kaherattalistest 
mootorsõidukitest. Siinkohal tuleb silmas pidada, et tegemist on puhkealade 
keskmisega ning tulemus on mõjutatud küsitlusse võetud puhkealade tüübist ja 
asukohast.  

Väljaspool Pärnu linna paiknevatele rannaaladele (Rae, Reiu ja Valgerand) tullakse 
valdavalt autoga. Seevastu Jaansoni rajal ja Sõpruse pargis käiakse pigem jalgsi või 
jalgrattaga. Seljametsa järv asub samuti eluasemetest kaugemal, mistõttu kasutatakse 
puhkealale jõudmiseks autot, jalgratast või kaherattalist mootorsõidukit. Ainuke 
puhkeala, kuhu tulemiseks kasutati auto ja jalgsi liikumise kõrval ühistransporti, oli 
Pärnu rannapark.  
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Joonis 56. Külastajate puhkealale saabumise viisid (allikas: põhjalik küsitlus).  
 

Puhkeala külastajatelt küsiti ka puhkealal viibimise põhjust. Kuna uurimisalal 
moodustavad rannaalad ja ujumiskohad peaaegu poole avalikest puhkealadest, siis oli 
ka kõige levinumaks puhkealal viibimise põhjuseks ”suplemine ja päevitamine” 
(46%) (joonis 57). Ligikaudu veerand vastanutest viibis puhkealal jalutamise 
eesmärgil.  
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Joonis 57. Külastajate puhkealal viibimise põhjused (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  
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Joonisel 58 on toodud jalutajate jagunemine jalutamisviiside järgi. Kõige rohkem 
jalutati seltskonnaga (2 või enam inimest), järgnesid üksinda või koos lapsega/lastega 
jalutamine, kõige vähem tuldi puhkealale jalutama koeraga.  

 

50%

19% 19%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Seltskonnaga jalutamine Üksi jalutamine Lapsega jalutamine Koeraga jalutamine
 

Joonis 58. Jalutajate jagunemine jalutamisviisi järgi (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

 

Puhkeala kaudu konkreetsesse kohta liikumine asus põhjuste pingereas kolmandal 
kohal, kuid oli võrreldes eelmistega tunduvalt väiksema osakaaluga (8%). Järgnesid 
trenni tegemine, mootorrattaga sõitmine, sõpradega kokkusaamine (puhkeala kasutati 
kohtumiskohana) ja rattaga sõitmine meelelahutuslikul eesmärgil (mitte trenni 
tegemine). Põhjused, mille osatähtsus jäi alla 2% on kokku võetud vastusevariandi 
”muu” all, nende hulgas nimetati: puhkamist, uue renoveeritud pargi ülevaatamist, 
telkimist, tööl käimist, mänguväljakul mängimist, raamatu lugemist ja lapsepõlve 
kohtade ülevaatamist.  

Puhkeala külastamise põhjuste erinevus puhkeala tüüpide lõikes on ilmne ja loogilises 
seoses seal pakutavate võimalustega. Suplemine-päevitamine domineerib ülekaalukalt 
ujumiskohtades (82%) ja rannaaladel (93%), samas kui parkides ja terviseradadel on 
ülekaalus jalutamine, ehkki mõnevõrra tagasihoidlikumalt (vastavalt 59% ja 42%). 
Kuigi osad rannaalad pakuvad erinevaid teenuseid ja meelelahutusvõimalusi, näitavad 
küsitluse tulemused, et pargid ja terviserajad on oma funktsioonilt mitmekesisemad. 
Kuna tavaliselt on puhkealade puhul tegemist aladega, kuhu mootorsõidukitega ligi ei 
pääse, siis meeldib paljudele inimestele ühest kohast teise liikudes minna läbi parkide 
või kasutada terviserada teekonna ühe osana. Lisaks on puhkealad heaks 
kokkusaamise paigaks kaaslasega (eriti pargid). Trenni tegemiseks ja rattasõidu 
harrastamiseks kasutatakse pigem terviseradasid (joonis 57).  

Soolistest erinevustest väärib väljatoomist naiste märgatavalt suurem osakaal nii 
rannamõnude nautimise (suplemine-päevitamine) kui jalutamise osas. Puhkealal 
viibimise peamise põhjusena nimetas suplemist-päevitamist 50% naistest ja jalutamist 
29% naistest, samal ajal kui jaotumine meeste seas oli vastavalt 40% ja 21%. Meeste 
suurem osakaal ilmnes ka trenni tegemise (vastavalt 9% ja 3%), meelelahutuslikus 
rattasõidu (vastavalt 4% ja <1%) ja motokrossi puhul (vastavalt 5% ja 2%).  
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Erinevused ilmnesid ka vanuse ja sotsiaalse staatuse lõikes. Rannamõnude nautimine 
oli esikohal kõikides vanusgruppides v.a 60–69 ning üle 70 aastased, kus domineeris 
jalutamine (46% ja 63% vastava grupi kogu tegevuste hulgast). Trenni tegijate seas 
tõusid esile 10–19 ja 20–29 aastased (12% ja 11% vastava grupi kogu tegevuste 
hulgast). Need tulemused korreleeruvad hästi ka puhkeala külastamise põhjuste 
jagunemisega sotsiaalse staatuse järgi. Suplemine ja päevitamine oli populaarne 
kõikides staatusgruppides v.a pensionärid, kus domineeris jalutamine (57%). Suurim 
osakaal esines töötute (60%), töötajate (53%) ja koduste (46%) seas. Trenni tegemises 
tõusid seevastu esile õpilased ja üliõpilased (vastavalt 10% ja 19% vastava grupi kogu 
tegevuste hulgast).  

Puhkeala külastajatelt paluti öelda ka puhkealal viibitud/viibitava aja pikkus. Enamus 
(97%) puhkeala külastajatest veetis puhkealal alla ühe päeva, nende keskmiseks 
külastuse pikkuseks oli 2 tundi. Joonisel 59 on toodud külastajate täpsem jagunemine 
veedetud aja järgi. Külastajate arv ja veedetud aeg on pöördvõrdelises seoses. Mida 
väiksem oli viibitud aeg, seda suurem oli külastajate arv (alla tunni aja veetnud on 
arvestatud kokku). Kõige rohkem oli inimesi, kes viibivad puhkealal alla ühe tunni 
(35%), ligikaudu veerand (23%) vastajatest veetis puhkealal 1–2 tundi. Kauem 
viibinud külastajate osakaal oli juba väiksem.  

 

3%

23%

15%

9%

5% 5%
4%

3%

13%

10%10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

< 15 15-29 30-44 45-59 1-2 h 2-3 h 3-4 h 4-5 h 5-6 h > 6 h > 1 päev
Viibitud aeg

 
Joonis 59. Külastajate puhkealal viibimise kestus (allikas: lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

 

Selged erinevused puhkealal viibimise kestuses tulevad välja puhkeala tüüpide lõikes. 
Kõige vähem aega veedetakse terviseradadel, 69% vastanutest veedab raja alla 1 
tunni, 87% alla 2 tunni. Ka parkides on ülekaalus viibimine alla ühe tunni (57%), alla 
2 tunni viibinud külastajate arv moodustab 85% parkide külastatavusest. See tuleneb 
puhkealadel harrastavate põhiliste tegevuste iseloomust, sest nii jalutamiseks, trenni 
tegemiseks kui läbi puhkeala kuhugi liikumiseks ei kulutata enamasti üle kahe tunni. 
Kõige kauem veedetakse aega rannaaladel, ligikaudu veerand vastanutest viibib 
rannas üle 4 tunni ning vaid kolmandik alla 2 tunni. Ujumiskohtades eelistatakse veeta 
vähem aega, 43% vastanutest alla tunni ja 69% alla 2 tunni. Ilmselt on üheks 
põhjuseks sealne teenuste, inventari ja rajatiste puudumine, mis piirab tegevusteringi, 
samuti ujumiskohtade kehv olukord.  
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Üle ühe päeva puhkealadel viibivad inimesed olid tulnud külastama, kas rannaala või 
tervisespordikeskust, peamise eesmärgiga teha trenni, jalutada või lihtsalt puhata.  
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Joonis 60. Külastajate viibimise kestus puhkeala tüüpide järgi (allikas: lühiküsitlus & põhjalik 
küsitlus). 

 

Puhkeala külastajate käitumise paremaks mõistmiseks paluti küsitletavatel nimetada 
puhkealale tulemise lähtekoht ning järgmine sihtkoht. 38% külastajate lähtekoht asus 
väljaspool puhkeala omavalitsust, eestimaalaste hulgas oli see näitaja veidi kõrgem 
(40%), välismaalastel madalam (18%). Suhteliselt sarnased näitajad iseloomustavad 
ka järgmise sihtkoha külastust: 38% inimestest (39% eestlastest ja 34% 
välismaalastest) lahkus pärast puhkeala külastamist puhkealaga samast 
omavalitsusest, 62% jäi samasse omavalitsusse (61% eestlastest ja 66% 
välismaalastest). Suurim oli vahe välismaalaste lähtekoha ja järgmise sihtkoha vahel. 
Puhkealale tuldi samast omavalitsusest (82%), puhkeala külastamise järgselt liiguti 
edasi järgmisse kohta mõnes teises omavalitsuses.  

Tabelis 16 on esitatud lähte- ja sihtkoha analüüsi tulemused omavalitsuse täpsusega. 
Lähtekoha ja sihtkoha omavalitsuste pingerida on suhteliselt sarnane. Mõlemate puhul 
on ülekaalukalt esikohal Pärnu linn ning teisel kohal Sindi linn. Esinelikusse kuuluvad 
veel Tahkuranna vald ja Paikuse vald. Selline tulemus tekitab küsimuse, kui paljude 
inimeste puhul kattuvad lähtekoha ja järgmise sihtkoha omavalitsus ning kui suur 
osakaal inimeste nimetatud lähtekohtadest ja järgmistest sihtkohtadest kattub inimese 
elukoha omavalitsusega. 
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Tabel 16. Külastajate puhkealale tulemise lähtekoha ja järgmise peatuskoha omavalitsus (allikas: 
lühiküsitlus & põhjalik küsitlus).  

Eelmine koht Järgmine koht 
KOV Arv % KOV Arv % 

Pärnu linn 228 56 Pärnu linn 238 58 
Sindi linn 32 8 Sindi linn 32 8 
Paikuse vald 24 6 Tahkuranna vald 29 7 
Tahkuranna vald 24 6 Paikuse vald 21 5 
Tallinna linn 17 4 Audru vald 12 3 
Audru vald 15 4 Ei tea 13 3 
Tartu linn 8 2 Sauga vald 8 2 
Sauga vald 7 2 
Teised 55 13 

Teised 57 14 

Kokku 410 100 Kokku 410 100 

 

Uuringu tulemused näitasid, et 79% küsitletute lähtekohaks ja järgmiseks sihtkohaks 
oli sama omavalitsus. Eestlaste puhul oli sama omavalitsuse osatähtsus veidi suurem 
(81%) kui välismaalastel (61%). Lähtekoha omavalitsus kattub elukoha 
omavalitsusega 63% vastanutest ja järgmise sihtkoha omavalitsus elukoha 
omavalitsusega 55% vastanutest. Eestlaste puhul on need näitajad kõrgemad, vastavalt 
70% ja 62%.  

Vaadates veelgi täpsemalt selgub, et inimeste osakaal, kelle lähtekoha, järgmise 
peatuskoha ja elukoha omavalitsus langeb kokku puhkeala omavalitsusega, moodustas 
35% kogu küsitletute hulgast. Vaid ligikaudu neljandik puhkeala külastajatest (23% 
s.h 12% eestlasi ja 11% välismaalasi) elas väljaspool puhkeala omavalitsust ega olnud 
lähtekoha ja järgmise sihtkoha poolest seotud elukoha omavalitsusega.  

 

2.7.3. Teiste puhkealade külastamine  

„Teiste“ puhkealade all on mõeldud kõiki neid puhkealasid, mida vastaja harilikult 
Pärnus või selle lähiümbruse omavalitsustes külastab v.a see puhkeala, kus ta 
küsitlemise hetkel viibis. Analüüs põhineb põhjalikus küsitluses osalenud inimeste 
vastustel. Peatüki esimene osa keskendub lähima elukohajärgse puhkeala 
külastamisele, kus antakse ülevaade sellest, kas inimesed külastavad kõige lähemal 
asuvat puhkeala kõige enam ning mis on selle põhjused. Teises osas antakse ülevaade 
sellest, milliseid teisi puhkealasid uurimisalal külastatakse ja tuuakse välja peamised 
põhjused.  

Küsimustele lähima elukohajärgse puhkeala kohta vastasid inimesed, kes elavad 
Pärnu maakonnas. Vastas 74 inimest, kellest 56% elavad Pärnu linnas, 13% Sindi 
linnas, 12% Paikuse vallas 5% Tahkuranna vallas ja ülejäänud teistes Pärnumaa 
valdades. Kuna vastajate seas olid ülekaalus Pärnu linna elanikud, siis nimetati ka 
lähimate puhkealadena kõige enam Pärnu linna puhkealasid. Pingerea eesotsas olid 
Jaansoni rada (20%), Pärnu rand (19%) ja 7%-ga Pärnu jõgi, Reiu-Rae puhkeala, 
Sõpruse park ning 5%-ga Seljametsa karjäär. Teiste puhkealade osakaal oli väiksem.  

Tabelis 17 on toodud vastajate nimetatud lähimate puhkealade nimed, vastanute arvud 
ja osakaalud (kogu vastajate arvu suhtes) ning jaotatud kahte gruppi selle järgi, kas 
puhkeala külastatakse kõige enam „Külastab“ või mitte „Ei külasta“. Enamus (62%) 
vastanutest külastab oma elukohale kõige lähemat puhkeala ka kõige sagedamini. 
Põhjusena nimetatigi kõige rohkem (56% vastustest) selle lähedust elukohale, mis 
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teeb puhkeala kasutamise mugavaks. Teisena (28% vastustest) toodi välja puhkeala 
erilised konkreetse tegevusega seostuvad jooned, mis võimaldavad just seal 
meelistegevust harrastada, näiteks Jaansoni rada ainukese rulluisutamise, hea 
treeningu ja rattasõidu rajana; Pärnu rand peamise „peaka“ hüppamise kohana, parke 
hea koeraga jalutamise paigana jt. Kolmanda põhjusena toodi välja looduse ilu ja 
kauneid vaateid (6% vastustest). Vähem nimetati puhkealade puhtust ja heakorda, 
teenuste olemasolu ja privaatsust.  

38% vastanutest, ei külasta elukohale lähimat puhkeala kõige sagedamini. Põhjustena 
nimetati kõige enam tegevusetust puhkealal ja atraktiivsuse puudumist (18%) 
peamiselt Männi pargis ja Reiu-Rae puhkealal. Teisena toodi välja tegevusega seotud 
puuduseid (17%), näiteks, et pole lubatud koeraga jalutada või pole sobivaid tingimusi 
ujumiseks (Pärnu jõgi, Raeküla rand, Reiu-Rae puhkeala). Kolmandal kohal oli 
ülerahvastatus (14%), mida öeldi ainult Pärnu ranna kohta. Vähem nimetati korra 
puudumist (Jaama park, Pärnu jõgi), joodikuid (Kiriku park Sindis, Noorte väljak 
Pärnus), küllastumust, harjumuse või aja puudust ning puhkeala liiga lähedast 
asukohta elukoha suhtes.  

 
Tabel 17. Elukohale lähimad puhkealad, selle järgi, kas külastab kõige enam või mitte (allikas: 
põhjalik küsitus).  

Lähima puhkeala nimi Külastab % Lähima puhkeala nimi Ei 
külasta % 

Jaansoni rada 12 16 Pärnu rand 4 5 
Pärnu rand 10 14 Reiu-Rae puhkeala 4 5 
Sõpruse park 4 5 Jaansoni rada 3 4 
Seljametsa karjäär 3 4 Männi park 2 3 
Niidu park 2 3 Pärnu jõgi 2 3 
Pärnu jõgi 2 3 Raeküla rand 2 3 
Rae rand 2 3 Jaama park 1 1 
Reiu rand 2 3 Kiriku park 1 1 
Kiriku park 1 1 Männi park, Pärnu jõgi 1 1 
Mai rand 1 1 Noorte väljak 1 1 
Rahu järv, Sillaotsa järv, Kilingi-
Nõmme järv, Rae järv 1 1 Reiu rand 1 1 

Reiu-Rae puhkeala 1 1 Seljametsa karjäär 1 1 
Sindi forell 1 1 Soomaa 1 1 
Uulu rand 1 1 Sõpruse park 1 1 
Valgerand 1 1 Valgerand 1 1 
Vallikääru park 1 1 
Vana-Pärnu rand 1 1 

Võidu park 1 1 

Kokku 46 62 Kokku 28 38 

 

Tabelis 18 näeme, et populaarsemad on rannaalad: Pärnu rand, Valgeranna puhkeala 
ja Reiu rand. Neile järgnevad: Pärnu rannapark, Reaküla rand ja Vana-Pärnu rand. 
Teisi puhkealasid nimetati vähem. 

 
Tabel 18. Teised puhkealad, mida külastatakse.  

Puhkeala nimi Arv Osakaal vastajate arvu suhtes 
Pärnu rand 49 54 
Valgeranna puhkeala 33 36 
Reiu rand 13 14 
Pärnu rannapark 6 7 
Raeküla rand 6 7 
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Vana-Pärnu rand 5 5 
Jõulumäe Tervisespordikeskus 4 4 
Tahkuranna rand 4 4 
Vallikääru park  4 4 
Lastepark 3 3 
Raeküla jooksu- ja suusarajad 3 3 
Audru rand 2 2 
Jaansoni rada 2 2 
Koidula park 2 2 
Paikuse-Sindi kergliiklusteed 2 2 
Pärnu rannapromenaad 2 2 
Reiu jõgi 2 2 
Reiu-Rae puhkeala 2 2 
Seljametsa 2 2 
Tammiste terviserada 2 2 
Uulu rand 2 2 
Sindi linna pargid 1 1 
Munamäe park 1 1 
Männi park 1 1 
Pärnu jõgi 1 1 
Pärnu rannapargi renoveeritud osa 1 1 
Nurmenuku Puhkekeskus 1 1 
Kokku 91   

 
Teiste puhkealade külastamise põhjustena nimetati kõige rohkem suplemist ja 
päevitamist ning jalutamist s.h kõik jalutamise liigid (üksi, lapse, koera või 
seltskonnaga jalutamine) olid suhteliselt võrdselt esindatud (joonis 61). Trenni 
tegemine ja rattaga sõitmine paiknesid pingerea keskel. Vähem toodi välja liikumist 
puhekala kaudu ning sõpradega kokkusaamist ja ajaveetmist. Vastusevariandi „Muu“ 
alla koondati järgmised vastused: kalapüük, tööl käimine, lõõgastumine, puhkamine, 
ilma nautimine, raamatu lugemine ja suusatamine. 
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Joonis 61. Teiste puhkealade külastamise põhjused.  
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2.7.4. Ajaline kasutatavus 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade inimeste ajalisest viibimisest puhkealadel. 
Analüüs aastaaegade lõikes põhineb põhjaliku küsitluse andmetel, kus osales 108 
inimest (vt peatükist Andmed ja metoodika alapeatükk 1.4. Põhjalik küsitlus. 
Ülevaade päevade ja kellaaegade lõikes tugineb nädala jooksul kogutud 
loendusandmetel infrapunaloenduritega (vt lähemalt peatükist Andmed ja metoodika 
alapeatükk 1.3. Loendus infrapunaloenduritega). Mõlemad uuringud viidi läbi 2010 
aasta suvel 7 puhkealal, millest 5 omavahel kattuvad (tabel 1).  

Neljal joonisel (joonised 62–65) on toodud puhkealade külastamise sagedused 
aastaaegade kaupa. Kõikide puhkealade puhul joonistub välja inimeste sesoonne 
käitumine, suvel külastatakse puhkealasid sagedamini ja talvel harvemini. Kevad ja 
sügis on puhkeaaladel viibimise poolest suhteliselt sarnased, erinevus nende vahel 
sõltub tõenäoliselt ilmadest (kui soe, päikseline ja sademeteta aastaaeg on). Ka „Teiste 
puhkealade“ külastamises on näha samasugust seost. Inimeste osakaal, kes puhkeala 
külastavad on suurim suvel (87%) ja väikseim talvel (46%). Ülemineku aastaaegadel 
(kevadel ja sügisel) külastatakse teisi puhkealasid pigem sarnaselt talveperioodile, 
kevadel sagedamini kui sügisel (mitte külastamise osakaalud vastavalt 40% ja 47%) 
(joonised 62–65).  

Võrreldes teiste puhkeala tüüpidega on rannaalad kõige suurema sesoonsusega. 
Külastajate suur varieeruvus aastaaegade lõikes on ka loogiline, sest suplemas ja 
päevitamas, mis on rannaaladel peamiseks tegevuseks, on võimalik Eesti kliimas käia 
tavaliselt suvekuudel. Sarnase külastatavusega on ka Seljametsa karjäärijärv, mis 
puhkealade kvalifikatsioonis on liigitatud ujumiskohtade alla, kuid eesmärgi või 
tegevuse poolest on võrreldav rannaaladega. 

Randadest sagedasema külastatavusega on Seljametsa karjäärijärv ja Pärnu rand, kus 
suveperioodil käib vähemalt korra nädalas vastavalt 78% ja 65% vastanutest, talvel 
vähemalt korra kuus 7% ja 35% vastanutest. Neile järgnevad valdade rannaalad Rae, 
Reiu ja Valgeranna rand (järjestatud suvise külastatavuse sageduse järgi) (joonised 
62–63). Kevadel ja sügisel külastatakse puhkealasid suhteliselt sarnase sagedusega s.h 
valdades paiknevaid rannaalasid tunduvalt vähem võrreldes Pärnu rannaga: vähemalt 
korra kuus puhkealal viibimise osakaal varieerub 25%-st 0-ni, Pärnus aga on osakaal 
35% vastanutest (joonised 64–65 ). Erandiks on Seljametsa karjäär, kus külastatavuse 
sagedus on valdades paiknevatest rannaaladest kõrgem ja kevadise ning sügisese 
külastatavuse vahel joonistub välja selge erinevus. Kevadel käiakase puhkealal 
rohkem kui sügisel: vähemalt korra kuus külastab kevadel puhkeala 35% vastanutest 
sügisel aga 21%. 

Väiksema sesoonsusega on Sõpruse park ja Jaansoni rada, mis puhkeala tüüpide järgi 
klassifitseeruvad vastavalt pargi ja terviseraja alla. Neid puhkealasid külastatakse 
aastaringselt sagedamini kui rannaalasid. Selle põhjuseks on puhkeala kasutamise 
eesmärk ja seal harrastatavate tegevuste väiksem sõltuvus aastaaegadest. Pargiteid 
kasutatakse sageli liikumisel erinevate kohtade vahel või kokkusaamiskohana, 
mistõttu viibitakse seal hea ilma korral aasta ringi isegi mitu korda päevas. Sõpruse 
pargis käib vähemalt korra nädalas suveperioodil 90% vastanutest, nagu kevadelgi 
(suurem on aga mitu korda päevas liikujate osakaal), talveperioodil 70% nagu sügisel. 
Jaansoni rajal on suve ja talve võrdluses varieeruvus veidi suurem vastavalt 100% ja 
75% (joonised 64–65). Mõlemal ülemineku aastaajal külastab puhkeala vähemalt 
korra nädalas 90% vastanutest.  
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„Teisi puhkealasid“ külastab suveperioodil vähemalt korra nädalas 46% ja 
talveperioodil 19% vastanutest. Kevadel ja sügisel jääb osakaal 38% juurde.  
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Joonis 62. Puhkeala külastamise sagedus suvi (allikas: põhjalik küsitlus). 
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Joonis 63. Puhkeala külastamise sagedus talv (allikas: põhjalik küsitlus). 
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Joonis 64. Puhkeala külastamise sagedus kevad (allikas: põhjalik küsitlus).  
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Joonis 65. Puhkeala külastamise sagedus sügis (allikas: põhjalik küsitlus). 
 

Puhkealade külastatavust nädalapäevade ja kellaaegade lõikes analüüsiti 
loendusandmetel, mis koguti Pärnu rannapromenaadil, Valgeranna puhkealal, 
Jaansoni rajal, Raeküla jooksu- ja suusaradadel, Pärnu rannapargis, Reiu rannas ja 
Seljametsa karjäärijärve ääres (vt peatükk Andmed ja metoodika osa 1.3. Loendus 
infrapunaloenduritega).  

Nädala jooksul loendati puhkealadel kokku 26 649 inimest, jagunemine puhkealade 
lõikes on esitatud joonisel 66. Vaatamata sellele, et Pärnu rannapromenaadil jäid 
kogumata nii laupäevased kui pühapäevased andmed, oli sealne külastajate hulk 
suurim (52% kogu loendatud inimeste hulgast). Suhteliselt võrdsete osakaaludega 
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järgnesid Valgeranna puhkeala ja Jaansoni rada. Kõige vähem loendati inimesi 
Seljametsa karjäärijärve ääres ja Reiu rannas (mõlemas vaid 1% kogu hulgast). 

 

Reiu rand
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suusarajad
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Pärnu rannapark
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21%

Pärnu promenaad
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Joonis 66. Loendatute külastajate osakaal kogu loendatud inimeste arvust puhkealade lõikes. 

 

Kuna Pärnu rannapromenaad, Valgeranna puhkeala ja Jaansoni rada on ülejäänud 
puhkealadest oluliselt suurema külastatavusega (külastatavamal päeval keskmiselt 
195, 46 ja 41 inimest tunnis), siis koostati andmestikust parema ülevaate saamiseks 
kaks joonist. Ülejäänud uuritud puhkealadel jäi külastajate hulk inimeste rohkeimal 
päeval alla kaheksa inimese tunnis.  

Joonistel 67 ja 68 on toodud puhkealade külastatavus nädalapäevade lõikes. Kõiki 
puhkealasid iseloomustab suurem külastajate arv nädala esimesel poolel ja 
nädalavahetusel ning madalseis neljapäeval või reedel. Ilmselt on see nädalane rütm 
suuresti sõltuv aastaaegadest. Loenduse ajal juulis ja augusti esimeses pooles on 
paljudel inimestel suvepuhkused, teistel aastaaegadel kasvab tõenäoliselt 
nädalavahetuse külastuste arv ning väheneb argipäevade osatähtsus.  
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Joonis 67. Puhkealade külastatavus nädalpäevade lõikes Pärnu rannapromenaadil, Valgeranna 
puhkealal ja Jaansoni rajal (külastajate keskmine arv tunnis; allikas: loenduritega lendus). 
*Nädalavahetuse külastajate andmed rannapromenaadil puuduvad (vt lähemalt metoodika peatükist 
1.3. Loendus infrapunaloenduritega) 
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Joonis 68. Puhkealade külastatavus nädalpäevade lõikes Raeküla jooksu- ja terviseradadel, Pärnu 
rannapargis, Reiu rannas ja Seljametsa karjäärijärve ääres (külastajate keskmine arv tunnis; allikas: 
loenduritega lendus). 

 

Maksimum külastajate arvuga päevad olid loendusperioodil puhkealade lõikes 
suhteliselt erinevad. Pärnu rannapromenaadil oli külastatavamaks päevaks esmaspäev 
(joonis 67). Kuna loenduri tehnilise rikke tõttu puudub sellelt puhkealalt nädalalõpu 
andmestik, siis on raske öelda, kas teada olev maksimum oli ka tegelik või ületas 
nädalavahetuse külastatavus esmaspäevase külastajate arvu. 
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Esmaspäev osutus külastatavamaks päevaks ka Jaansoni rajal ja Raeküla jooksu- ja 
suusaradadel, kust saadi kätte pidev aegrida. Reiu rannas ja Valgeranna puhkealal oli 
rahvarohkeimaks päevaks aga pühapäev, mis lubab arvata, et rannakülastajate 
suurema arvu tõttu võis ka promenaadi külastatavaim päev olla nädalavahetusel. 
Seljametsa karjäärijärve ääres ja Pärnu rannapargis käis kõige enam külastajaid aga 
vastavalt teisipäeval ja kolmapäeval (joonised 67 ja 68).  

Kõige varieeruvama külastustrendiga (maksimum ja miinimum päeva erinevussuhte 
järgi) puhkealad nädala lõikes olid Reiu rand ja Pärnu rannapark (tabel 19). See on 
osaliselt põhjustatud väikesest külastajate arvust, vahe inimarvudes ei ole tegelikult 
suur. Stabiilsema külastatavusega puhkealaks võib lugeda Jaansoni rada, samuti 
Seljametsa karjäärijärve, kus keskmiselt liikus 1–2 inimest tunni jooksul.  

 
Tabel 19. Külastajate maksimum ja miinimum tunnikeskmine, arvuline vahe ja protsentuaalne erinevus 
puhkealade lõikes (allikas: loenduritega loendus).  
 

Puhkeala nimi Maksimum arv Miinimum arv 
Erinevus 

(arv) 
Erinevus 

(%) 

Pärnu rannapromenaad 195 92 103 53 

Valgeranna puhkeala 46 22 24 52 

Jaansoni rada 41 25 16 39 

Raeküla jooksu- ja suusarajad 6 3 3 52 

Pärnu rannapark 7 1 5 83 

Reiu rand 5 1 5 90 

Seljametsa karjäärijärv 2 1 1 70 

 

Puhkealade külastamise kellaajaline varieeruvus on mõjutatud eelkõige ööpäevasest 
rütmist. Öösel liigub inimesi vähem ja päevasel ajal rohkem. Samas eristuvad 
puhkealad, kus liikumine algab hommikul teistest puhkealadest varem ja/või lõppeb 
õhtul hiljem. Näiteks võib hommikust liikumist täheldada juba kella 6–7 ajal Pärnu 
rannapargis, Jaansoni rajal ja Raeküla jooksu- ja suusaradadel, ilmselt on seal 
tegemist, kas varajaste tööle minejate või trennitegijatega, kes enne palavat suvepäeva 
või tööpäeva algust sportimas käivad. Õhtuse hilisema külastatavusega on eelpool 
nimetatuist Raeküla jooksu- ja suusarajad ja Pärnu rannapark. Neile lisandub veel 
hiliste öötundideni kestva külastatavusega Pärnu rannapromenaad (joonised 69 ja 70).  

Külastusmaksimumid on puhkealade lõikes väga erinevad ja väikese külastatavusega 
puhkealadel (joonis 70) päeviti tõenäoliselt üsna muutuvad. Loendusandmete järgi 
võib sarnasust näha Raeküla radade ja Pärnu rannapromenaadi külastatavuses. 
Mõlemal esineb kaks maksimumkülastatavusega ajavahemikku üks päevane 
(Raekülas 10–11, promenaadil 12–14) ning teine hilisõhtune (Raekülas 19–21, 
promenaadil 21–23). Valgeranna puhkeala külastatavam periood jääb vahemikku 13–
16, Jaansoni raja külastatavus on aga konstantselt kõrge vahemikus kell 11–21-ni. See 
on ka kõige vähem varieeruva külastustrendiga puhkeala.  
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Joonis 69. Puhkealade külastatavus kellaaegade lõikes Pärnu rannapromenaadil, Valgeranna puhkealal 
ja Jaansoni rajal (külastajate keskmine arv tunnis; allikas: loenduritega lendus). 
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Joonis 70. Puhkealade külastatavus kellaaegade lõikes Raeküla jooksu- ja terviseradadel, Pärnu 
rannapargis, Reiu rannas ja Seljametsa karjäärijärve ääres (külastajate keskmine arv tunnis; allikas: 
loenduritega lendus). 
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2.8. Rahulolu ja vajadused  

Puhkeala külastamine sõltub paljudest erinevatest teguritest: puhkeala asukohast, 
ligipääsetavusest, seal harrastavate tegevuste valikust ja iseloomust, pakutavatest 
teenustest, heakorrast jms. Paremate puhkevõimaluste loomise eesmärgil on oluline 
teada külastajate eelistusi ja vajadusi. Käesolev peatükk annabki ülevaate uurimisala 
puhkealade heakorrast ja külastajate vajadustest, analüüs tugineb põhjaliku küsitluse 
andmetele, milles osales 108 inimest (vaata lähemalt peatükk Andmed ja metoodika 
1.3. Loendus infrapunaloenduritega). 

Külastajate arvamuse teada saamiseks puhkeala heakorra kohta paluti neil hinnata 
puhkeala seisundit valdkondade kaupa kolmepallilisel skaalal halb (1) - rahuldav (2) -
hea (3) ja soovikorral oma vastust lühidalt kommenteerida. Need, kes ei olnud vastava 
teenuse olukorraga kursis, said selle eraldi ära märkida. Samuti tehti vastav märkus 
kui puhkealal hinnatav valdkond puudus. Tabelis 20 on toodud keskmised hinded 
puhkeala seisundile valdkondade kaupa puhkealade lõikes, kõige viimases veerus on 
esitatud uuritud puhkealade keskmine hinne. Vastajate arvud on näha tabelis 21. Kuigi 
kõik valdkonnad on keskmisena hinnatud rahuldava või sellest kõrgema hindega, 
näeme puhkealade lõikes ka madalama hindega valdkondi. Oluline on meeles pidada 
seda, et hinnata sai vaid seda objekti/valdkonda, mis puhkealal olemas on. Vastajate 
poolt lisatud kommentaaridest selgus, et kõige kehvem on olukord enamasti 
puhkealadel, kus see objekt/valdkond üldse puudub. 

 

Käimlad ja inventar  
Puhkealadel hinnati kõige kehvemaks käimlate ja muu inventari olukorda (keskmine 
hinne 1,9) (tabel 20). Pärnu rannas jäädi tualettide heakorraga enam-vähem rahule, 
pigem toodi välja pikki järjekordi naiste käimate uste taga tipptunniajal. Valgerannas 
on aga probleemiks just puhtuse ja korra puudumine. Praegused avaliku ranna 
plastikust käimlad haisevad palavaga ja saavad külastajate sõnul ruttu täis. Mitmed 
vastajad oleks nõus maksma tasulise teenuse eest, kui käimlaid hoitaks puhtana. Koos 
tasulise käimlaga võiks olla ka dušši kasutamise teenus. Vaadeldud puhkealadest oli 
käimlate olukord halvim Seljametsa karjäärijärve juures. Käimlad on seal räpased ja 
hooldamata, millest annab tunnistust ka kuid usteta seisev käimla. Ka sinna kuluks 
korralik käimla ära.  

Puhkealadest, kus käimlat ei ole, on reaalne vajadus selle järele kõige suurem 
Jaansoni rajal ning Rae ja Reiu randades. Jaansoni rajal vajavad käimlat eelkõige 
sportlased ja kaugemalt tulijad, mitte kohalikud jalutajad. Kõigisse kolme kohta oleks 
käimlat tarvis kasvõi suveperioodiks. Reiu ranna puhul jääb praeguse käimla 
olemasolu ebaselgeks. Kohalikud inimesed räägivad, et kusagil on, aga keegi ei ole 
seal käinud ega oska hinnangut anda, kaugemalt tulijad aga käimla olemasolust ei tea. 
Ka uurimisalal läbiviidud inventuuri käigus käimlat ei leitud. Sarnaselt Valgeranna 
puhkajatele oleks ka Reiu ranna külastajad nõus korraliku wc eest tasuma. Sõpruse 
pargis oli tualett kunagi kõlakoja juures olnud, aga ebasobiva asukoha tõttu see 
eemaldati.  

 

.



Tabel 20. Keskmised hinded puhkeala seisundile valdkondade kaupa puhkealade lõikes (allikas: põhjalik küsitlus, kollase värviga on tähistatud hinnangud, kus vastajate arv 
< 5 inimest). Kollase värviga on tähistatud hinnangud, kus vastajate arv jääb alla 5 inimese. Tühjaks jäetud lahtrid märgivad vastava valdkonna puudumist.  

Hinnatav valdkond Valgerand Rae rand Reiu rand Pärnu rannaala Seljametsa karjäär Sõpruse park Jaansoni rada Keskmine 
Käimlad 2,2     2,3 1,2     1,9 
Muu Inventar 2,5 1,3 1,6 2,9 1,4 2,3 1,7 1,9 
Prügikastid 2,4   2,3 2,6 1,4 2,0 1,5 2,0 
Ühistransport 3,0     2,0 1,0 2,8 2,3 2,2 
Infotahvlid 2,4 2,6 2,0 2,5   2,0   2,3 
Laste atraktsioonid 2,5     2,9 1,9     2,4 
Parkimine 2,8 2,4 2,3 2,2 2,3 2,6 2,4 2,4 
Teed 2,9 2,2 2,4 2,8 2,0 2,3 2,5 2,5 
Valgustus 2,7     2,7   2,6 1,9 2,5 
Viidad 2,8   2,4 2,7 3,0   1,7 2,5 
Taimestik 2,8 2,8 2,0 2,9 2,3 2,8 2,4 2,6 
Teenused 2,7   2,5 2,9       2,7 

 
 
Tabel 21. Puhkeala seisundil hinde andnud külastajate arv valdkondade kaupa puhkealade lõikes (allikas: põhjalik küsitlus, kollase värviga on tähistatud hinnangud, kus 
vastajate arv < 5 inimest). Kollase värviga on tähistatud hinnangud, kus vastajate arv jääb alla 5 inimese. Tühjaks jäetud lahtrid märgivad vastava valdkonna puudumist.  

Hinnatav valdkond Valgerand Rae rand Reiu rand Pärnu rannaala Seljametsa karjäär Sõpruse park Jaansoni rada Summa 
Käimlad 14 0 0 16 5 0 0 35 
Muu Inventar 13 9 7 20 5 8 16 78 
Prügikastid 13 0 7 20 8 8 14 70 
Ühistransport 1 0 0 7 2 5 6 21 
Infotahvlid 7 9 2 11 0 2 0 31 
Laste atraktsioonid 11 0 0 14 8 0 0 33 
Parkimine 14 15 11 13 13 7 7 80 
Teed 15 17 11 20 13 10 20 106 
Valgustus 6 0 0 10 0 5 15 36 
Viidad 11 0 7 12 1 0 9 40 
Taimestik 15 16 11 19 13 9 16 99 
Teenused 12 0 6 17 0 0 0 35 



Enamus puhkealadel hinnati kasutada oleva inventari olukorda samuti kehvaks 
(keskmine hinne 1,9) (tabel 20). Muu inventari all mõeldi puhkealal tasuta kasutada 
olevate esemete kogumit (s.h ka riietumiskabiinid) v.a viidad, infotahvlid ja 
prügikastid, mis toodi välja eraldi valdkonnana. Kõrgeima hinde pälvis Pärnu rand. 
Madalaim hinne anti Rae ranna inventarile (1,3), mille all peeti peamiselt silmas vana 
ja pillroogu kasvanud kasutamiskõlbmatut riietumiskabiini. Sarnased on probleemid 
ka Seljametsas, kus riietumiskabiin ja lauad-pingid on vanad ja lagunevad ning 
rohtukasvanud. Lisaks on nii Seljametsas, Sõpruse pargis kui Jaansoni rajal suureks 
probleemiks rüüstamine. Lõhutakse ja soditakse kõike, mis puhkealale tuuakse. Väga 
kehvas seisus on Sõpruse pargi kõlakoda ja pingid, samuti pingid Jaansoni rajal. 
Inimesed arvavad, et nendel kahel puhkeala on süüdlaseks kohalikud noored. 
Seljametsas on küll pingid terved, kuid varjualusest on jäänud järele vaid karkass. 
Kõikidel puhkealadel on vajadus inventari järele, neist kõige väiksem on vajadus 
Pärnu rannas. 

Vajatavast inventarist nimetati kõige enam pinke ja riietumiskabiine. Pinkide vajadust 
nimetasid nii jalutajad kui lastega pered kõikidel puhkealadel peale Pärnu ranna. 
Suurim vajadus näis olevat Jaansoni rajal, kus praegu on pinkidega varustatud vaid 
üks raja lõik, Valgeranna, Rae ja Reiu randades. Trenni tegevate inimeste seisukohalt 
on Jaansoni rajal oluline panna paar pinki kummasegi raja otsa, et rulluisutajad- ja 
suusatajad saaksid vahetada jalanõusid. Ka Seljametsa ja Sõpruse pargi külastajad 
vajaksid istumiskohti juurde.  

Riietumiskabiinide vajadus on suurim Rae ja Reiu rannas ning Seljametsa 
karjäärijärve ääres. Ka Jaansoni rajale oleks trenni tegevate inimeste jaoks hädavajalik 
paigaldada riiete vahetamise koht. Inimesed pakkusid välja, et see võiks olla tasulise 
teenusena, kus ühes kohas on nii riietusruumid, pakihoid kui tualett. Valgeranna 
rannas jäid vastajad kabiinide arvuga enam-vähem rahule, rahulolematud oldi nende 
paiknemisega. Riietuskabiinid võiksid olla ranna peale ära hajutatud. 

Kõikidel puhkealadel nimetasid inimesed varjualuste vajadust, kuhu saaks minna 
vihma või päikese eest varju, teha lõket või grillida. Rannaaladel tunnevad 
varjualustest puudust eelkõige vanemad inimesed, kes kuuma ilmaga ei jõua otsese 
päikese käes kaua vastu pidada. Sama palju toodi varjualuste vajadust välja nii 
Valgeranna ja Pärnu randades kui Jaansoni rajal, vähem mainiti selle vajadust Sõpruse 
pargis, Rae ja Reiu randades ning Seljametsas.   

Piknikualadest koos laudade ja pinkidega tuntakse puudust Jaansoni rajal ja 
Valgeranna rannas, ka Seljametsa järve äärde võiks neid juurde lisada. Lõkkekohtade 
vajadust nimetasid küsitletud inimesed Rae rannas ja samuti Seljametsas. 

Jaansoni rada ja Sõpruse park asuvad Pärnu jõe kaldal, inimesed sooviksid sinna 
korralikku ujumiskohta. Jaansoni rajal näiteks on inimesed tekitanud sõudebaasi 
lähedusse ise ujumiskoha ja kipuvad seetõttu sõudebaasi territooriumile, segavad seal 
sportlaste tegevust ja seavad oma elu seal viibimisega ohtu. Jaansoni rajal näeksid 
sporti harrastavad külastajad puhkealal hea meelega ka atraktsioone jõutrenni 
tegemiseks, koeraomanikud pakkusid välja koertejalutuskoha eraldamise Niidu pargi 
juurde. Valgeranna rannas võiks olla võrkpalli väljakud. Seljametsa karjääri kasutajad 
tegid ettepaneku metsaradade rajamiseks. Enamus Rae ranna kasutajatest arvasid, et 
randa pole tulevikus vaja suuri atraktsioone, sest need meelitaksid kohale rohkem 
rahvast ja kaoks ranna privaatne keskkond.  

 



 

Prügi 
Kolmandaks probleemsemaks valdkonnaks on prügi. Prügikastide olukorda hinnati 
keskmiselt hindega 2,0 (tabel 20). Seisukorda hinnati kehvemaks Seljametsa 
karjäärijärve ääres ja Jaansoni rajal. Seljametsas on olemas üks väike prügikast, mis 
saab kiirest täis, sest paljud inimesed (eriti just lapsed) veedavad rannas kogu päeva 
ning võtavad endaga kaasa toitu, mille pakenditest soovitakse vabaneda. Jaansoni 
rajal paiknevad prügikastid vaid ühel raja lõigul. Kui tekib vajadus prügi ära 
panemiseks, peab ekstra minema seda kohta otsima. Prügikastide olemasolu ja suurem 
arv Jaansoni rajal on olulised just jalutajatele, trenni tegijad neist puudust ei tunne. 
Prügikastidest on puudus ka Sõpruse pargis. Vastanud soovitasid need paigutada tee 
äärde, mis jääb kõlakoja vastu, see on piirkond, kus palju liigutakse.  

Reiu ja Pärnu rannas on suureks probleemiks üleajavad prügikastid. Pärnu ranna 
puhul ei ole asi mitte prügikastide vähesuses, pigem tuleks prügikaste päeva jooksul 
sagedamini tühjendada. Reiu ranna probleem seisneb aga vastanute sõnul selles, et 
kohalikud, kes ei taha endale prügiveoteenust koju tellida, toovad prügi Reiu rannas 
olevasse prügikonteinerisse. Rannakülastajad, kes tahavad endast maha jätta puhta 
platsi, on sunnitud oma prügi konteineri kõrvale maha jätma, kust tuul ja loomad selle 
mööda rannaala laiali pillutavad. Mitmed vastajad soovisid prügikaste ka metsa alla ja 
ranna äärde. Valgeranna puhkealal on prügikastid olemas, kuid mitte rannaalal, kus 
samuti prügi tekib.  

Kuigi Rae rannas prügikastid puuduvad, ei ole seal prügiga probleeme. Tegemist on 
väikese ja privaatsema rannaga, mis küll ei ole ainult kohalike elanike kasutuses, kuid 
ilmselt vähestele teada. Inimesed oskavad randa hoida ja võtavad prügi rannast 
lahkudes endaga kaasa. Siiski arvasid külastajad, et parklaalal võiks olla vähemalt üks 
suur prügikonteiner. 

 

Ühistransport 
Vastajate hinnangul on neljandal kohal probleemsuselt ühistransport (keskmise 
hindega 2,2). Tähelepanuväärne on see, et ühistranspordile hinnangu andnud vastajate 
arv oli kõige väiksem. Siinkohal ei ole põhjuseks ühistranspordi puudumine, 
bussiühendus on olemas kõikide vaadeldud puhkealadega. Pigem on põhjuseks 
ühistranspordi vähene kasutamine, nagu veendusime eespool peatükis 7.2. puhkealale 
tulemise vahendite juures (joonis 56). Ka vastanute poolt antud kommentaarid olid 
suhteliselt napisõnalised. Avaldati arvamust, et bussiühendus Jaansoni raja ja Pärnu 
rannaalaga ei ole piisav. Samas oli küsitluse põhjal nõudlus kõige suurem Seljametsa 
karjääri külastajatel, kelleks peamiselt on Paikuse aleviku elanikkond (s.h käib palju 
lapsi). Kuigi vahemaa Paikuse aleviku ja karjääri vahel on vaid 3km (vahemaa poolest 
hästi liigeldav rattaga) soovitakse tihedamat bussigraafikut eelkõige laste turvalisuse 
pärast. Nii Paikuse kui Sindi inimesed nimetasid ka hõredat bussiliiklust Tahkuranna 
vallaga, mistõttu on Reiu ja Rae rannas käimine neil raskendatud.  

 

Infotahvlid 
Infotahvlid on olemas kõikidel vaadeldud uurimisaladel peale Seljametsa karjäärijärve 
ja Jaansoni raja. Infotahvlite olukorda hinnati keskmise hindega 2,3 (tabel 20). 
Külastajate vastustest jäi mulje, et puhkealadel ei ole probleemiks mitte tahvlite 
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olukord, vaid nende sisutus ja info puudumine. Näiteks toodi välja, et Valgerannas 
puudub ala kohta kaart, Sõpruse pargis pidavat talvel olema üleval suusaradade info, 
kuid suvel seisab tahvel tühjana. Linnavalitsuse esisel pargil võiks ka infostend olla 
vastajate meelest esinduslikum: kajastada linnas ja lähiümbruses toimuvad 
kultuurisündmusi ja üritusi. Pärnu rannaalal on probleemiks infotahvlite vähesus, rand 
on suur ja inimesed ei leia kohti ja infot üles. Näiteks ei teadnud vähemalt pooled 
Pärnu ranna külastajad, et rannas on olemas pakihoid. Reiu ja Rae ranna infotahvlid 
seisavad enamus aega tühjana. Inimesed sooviksid seal näha infot selle kohta, kust 
midagi leida. Jaansoni rajal arvas aga enamus külastajaid, et infotahvlit raja äärde ei 
olegi mõtet panna, ei ole vajadust ja kui ka oleks, siis lõhutakse tahvel peatselt ära.  

 

Laste mänguväljakud 
Lastele mõeldud atraktsioonid või mänguväljakud puuduvad enamusel puhkealadest 
(tabel 20). Seetõttu oskavad Valgeranna ja Pärnu ranna külastajad seda hüve hinnata. 
Üldjoontes olid inimesed atraktsioonide heakorraga rahul: Valgerannas tehti märkus 
purunenud liuvälja kohta ja Pärnu rannas juhiti tähelepanu haisevale liivale liivakastis. 
Seljametsa karjääri atraktsioonide alla on arvatud spetsiaalselt vette hüppamiseks 
paigaldatud hüppelaudu, mida enamuses kasutavad lapsed. Üheks probleemiks on aga 
hüppelauani pääsemine, sest hüppelauad asuvad astangu all. Selleks, et jõuda alla 
hüppelauani, peab liikuma mööda väga järsku ja liivast nõlva. Teise probleemina 
toodi välja hüppelaua materjali libedus. Praegu proovivad lapsed libedust vähendada 
sellega, et veavad liiva hüppelauale, aga see seguneb kiirest veega ja moodustab 
libeda muda.  

Suurim nõudlus laste atraktsioonide järele oli Jaansoni rajal, järgnesid Reiu rand ja 
Rae rand. Sindi linnas on lastele mõeldud kohti piisavalt, seetõttu laste mänguväljaku 
rajamine Sõpruse parki ei ole ilmselt vajalik. Ka Pärnu randa sooviti atraktsioone 
juurde. Mitmed vastajad tõid välja kiikede vähesuse. Seljametsas arvasid hüppelaudu 
kasutavad lapsed, et paar hüppelauda võiks veel olla ja lisaks vee kohal kiik. 
Valgerannas peaks laste atraktsioone hajutama ja paigutama rannas erinevatesse 
kohtadesse.  

 

Parkimine 

Parkimisega puhkealadel oldi üldjoontes rahul (tabel 20). Positiivselt iseloomustati 
Valgeranna puhkeala parklat: suur, tasuta, parem kui Pärnus jms. Kõikide teiste 
rannaalade puhul kurdeti kohtade vähesuse üle päevitamise ja suplemise kõrghooajal. 
Reiu ranna puhul juhiti tähelepanu parkimismärgi puudumisele, kuid Seljametsas ja 
Rae rannas see inimesi ei häirinud. Tegelikult ei ole neis kummaski korralikku 
parklat, Seljametsas saavad inimesed sõita autoga kuni veepiirini ja Rae rannaalal 
toimib omavoliline parkimine metsa alla. Pigem tunnevad inimesed Seljametsa puhul 
muret maantee äärde parkides, sest see seab ohtu auto ümber askeldavad lapsed.  

Pärnu ranna külastajad peavad Pärnus parkimist liiga kalliks. Osad kohalikud arvavad, 
et neil peaks olema õigus tasuta parkimisele. Siiski nähakse positiivset edasiminekut 
tasuta parkimise võimalusest hommikuti. Kui varem pidi hommikul ujuma minnes 
auto parkimise eest maksma, siis nüüd algab tasuline parkimine kella kümnest 
hommikul ja kohalikud saavad nii tasuta ujumas ära käia.  
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Ilmselt tekib autoparkimise küsimus ka võõral inimesel, kes Sõpruse parki tuleb nt 
sõja mälestusmärki vaatama vms, sest puuduvad märgid, mis ütleks, kas parkida võib 
Sind linnavalitsuse ette või mitte. Tähistamata parklad on ka mõlemal pool Jaansoni 
raja alguses. 

 

Teed 
Teede, valgustuse ja viitade olukorda hindasid vastajad keskmise hindega 2,5 (tabel 
20). Teede heakord on parim Valgerannas ja Pärnu rannas. Viimase puhul nimetati, et 
teed on väga head rattasõiduks ja rohkem korras kui varasematel aastatel. Madalaim 
hinne anti Seljametsa teedele (2,0), järgnesid Rae rand, Sõpruse park ja Reiu rand. 
Rae randa viiv tee on auklik ja tolmab ning vaheldumisi kruusa ja asfalt kattega. 
Selline tee lõhub autot ja on halb jalgrattaga liikujale, lisaks toodi välja ohtlik 
väljasõit Pärnu-Ikla maanteele. Tähelepanu juhiti ka laudteele, mis viib metsa alt 
rannani, see võiks olla kindlama konstruktsiooniga ja varustatud käsipuuga (praegu 
vesi alt mädandab).   

Kuigi Jaansoni rada sai keskmiseks hindeks 2,5. Toodi selle puhkeala juures välja 
kõige rohkem kommentaare ja märkusi. Trenni tegevad raja külastajad sooviksid, et 
rada hooldataks regulaarselt, sest tee äärtest rajale tungiv kruus ja puuoksad 
muudavad raja kasutamise ohtlikuks ja ebamugavaks, eriti rulluisutajatele ja 
jalgratturitele. Samuti on mõnes kohas tee hakanud lagunema ning osades kohtades on 
asfalt rulluiskude ja -suuskadega sõitmiseks liiga vana ja konarlik. Oluliseks peetakse 
ka jalakäijate ja jalgratturite liikumisradade eristamist eraldusriba ja vastava 
märgistusega. Praegust olukorda peetakse väga ohtlikuks, sest rajal liiguvad segiläbi 
nii sportijad rataste, rulluiskude ja ruladega, kepikõndijad kui jalakäijad laste või 
koertega. Olulise puudusena jäi veel kõlama asjaolu, et rada pole ühendatud teiste 
läheduses olevate kergliiklusteedega. Ideaalis võiks rada olla osa kergliiklusteede 
võrgustikust. Oluliseks peetakse samasuguse korraliku kergliiklustee rajamist teisele 
poole jõge, Jaansoni raja vastu, ja nende kahe omavahelist ühendamist.  

 

Valgustus 

Osaline Valgustus on uuritud puhkealadest Valgeranna ja Pärnu rannas, Sõpruse 
pargis ning Jaansoni rajal. Rannaaladel ja Sõpruse pargis ollakse valgustusega enam-
vähem rahul (tabel 20), ilmselt on nendel aladel õhtuti ka vähem liikumist. 
Rahulolematud on inimesed Jaansoni raja valgustusega, mis sai ka kõige madalama 
hinde (1,9). Rajal treenivatele inimestele on oluline, et rada oleks valgustatud kogu 
ulatuses. Praegu on Tallinna mnt poolne ots valgustamata. See muudaks raja 
kasutatavamaks nii kevad-sügishooajal kui talvel, sest tööl käivad inimesed tahaksid 
nendel aastaaegadel rada kasutada just õhtupoole.  

 

Viidad 
Suunaviitade all mõeldi nii puhkealale suunavaid viitasid maanteel, puhkeala 
nimetähistusi kohapeal kui puhkeala siseseid viitasid objektidele ja rajatistele. Ilmselt 
on viitade olukord hinnatud tegelikust veidi positiivsemaks, sest inimesed, kes on 
mitu korda puhkealal käinud, teavad juba teed sinna ja oskavad leida üles ka olulised 
objektid puhkeala sees. Kommentaaride järgi jäi mulje, et kõige kehvem on olukord 
Reiu rannas. Viit rannale, mis asub maanteel, on küll olemas, kuid paikneb teeotsale, 
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kus tuleks maha keerata, liiga lähedal ning hoo maha saamiseks tuleb järsult 
pidurdada. Pärnu-Ikla maantee on üsna suure liikluskoormusega ja mitmed vastanud 
nimetasid tagant sissesõitmise ohtu väga suureks. Teelt maha keerates on probleemiks 
ranna ülesleidmine, sest pärast hobuste talli ei ole ühtegi viita, mis juhataks inimesed 
õige teeotsa peale. Kuigi mõlemad teed viivad randa, on vaid üks koht varustatud 
parklaga, teises on kehvad ka teeolud. Viitade olemasolu päästaks inimesed 
valestisõitmisest ja autoga kinnijäämisest. Puhkealasisestest viitadest võiks olemas 
olla viit käimlale, kui käimla rannas olemas on, nagu mõned kohalikud inimesed 
väidavad (inventuuri käigus käimlat ei leitud).  

Ka Rae randa on keeruline üles leida, sest viidad puuduvad juba maanteel. Paljude 
vastanute jaoks on see aga positiivne tegur, sest nii tuleb randa vähem inimesi ja säilib 
ranna privaatne olemus. Samuti on tähistamata ja viitamata Sõpruse park, kuid 
peamiselt kohalikus kasutuses oleva puhkealana ei peeta viitade olemasolu ka 
vajalikuks. Jaansoni rajal tunnevad treenimise eesmärgiga külastajad puudust 
peamiselt kilomeetritähistest, hetkel on vaid üksikud Rimi kilomeetritähised asfaldil. 
Valgeranna külastajad tõid välja kehvasti viidatud parkimise ja puuduliku objektidele 
viitamise rannaalal. Viidad on olemas ainult peasissekäigu juures. Viitamine ja info 
kättesaadavus on probleemsed ka Pärnu rannaalal. Rannaala on suur ja inimesed ei ole 
teadlikud, milliseid teenuseid rannast leida võib ja kuhu poole minna, et vastavaid 
teenuseid leida.  

 

Taimestik 
Taimestiku alla arvati igasugune taimkate: pilliroog, hein, haljastus jne. Taimkatte 
heakord sai teenuste järel ühe kõrgeima keskmise hinde 2,6 (tabel 20). Kõrgeim hinne 
(2,9) anti Pärnu rannaalale, järgnesid Valgeranna rand, Rae rand ja Sõpruse park. 
Positiivsete teguritena nimetati Valgeranna ja Rae kaunist loodust ning männimetsa, 
Pärnu ranna paremat haljastust võrreldes eelmiste aastatega. Miinustena toodi välja 
vetikaid Valgeranna ja Rae rannas ning mädanenud puid Sõpruse pargis. 
Kommentaaride põhjal saab öelda, et suur pilliroo ala enne liivaranda ja merepiiri 
inimestele isegi meeldib. Teed on sinna hästi sisse niidetud ja pilliroog pakub varju nii 
riiete vahetamisel kui „häda tegemisel“ (käimla rannaalal puudub). Kehvemaks 
hinnati taimestiku olukorda Reiu rannas ja Seljametsas, kus mõlemal pool nimetati 
vetikate vohamist veepiiril. Reiu rannas peeti häirivaks ka võsa ja Seljametsas 
laienevat roostikku ja kõrget heina. Ka Jaansoni rajal juhiti tähelepanu võsastele 
kohtadele. 

 

Teenused 
Kõige kõrgema hindega (2,7) hinnati puhkealadel pakutavaid teenuseid. Teenuseid 
pakuvad 7 vaadeldud puhkealast kolm: Pärnu, Valgeranna ja Reiu rand (tabel 20). 
Neist viimases on võimalik saada vaid toitlustust ja sedagi hooajaliselt ning mitte iga-
aastase järjepidevusega. Küsimusele „millistest teenustest kõige enam puudust 
tunnete?“ vastas 108-st 100 inimest. Tulemused on toodud joonisel 71. 

Küsitlusest selgus, et ligikaudu kolmandik vastanutest ei vaja puhkealal teenuseid. 
Puhkealade lõikes tuleb välja, et kõige väiksem on vajadus teenuste järele Pärnu 
rannaalal, see on mõistetav, sest Pärnu rand on teenuste poolest kõige mitmekesisema 
valikuga. Peaaegu sama suur hulk külastajaid tunneb puudust müügikioskist, mille 
peamise vajadusena toodi jäätise ja karastusjookide ostmist, ning laenutustest, kust 
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oleks võimalik laenutada paate, rulluiske, vesirattaid, rannatoole jms. Korraliku 
toidukoha vajadus võrreldes eelmistega oli ligikaudu kolm korda väiksem, see on ka 
mõistetav, sest 74% puhkeala külastajatest ei veeda puhkealal üle 4 tunni (joonis 59).  

Jaansoni rajal kasutajad, nii trennitegijad kui ka rajal jalutajad, on üldjoontes 
arvamusel, et raja ääres peaks olema vaid elementaarsed praegustele raja kasutajatele 
vajalikud teenused. Sealsed külastajad ei soosi enamasti teenuste toomist raja äärde, 
kuna see meelitaks kohale rohkem muude huvidega inimesi. Tegelikkuses on kõik 
olulised teenused Kesklinnas ja Rannaalal olemas (joonis 71). Ka osa Rae ranna 
kasutajatest arvasid, et randa pole tulevikus vaja ei teenuseid ega suuri atraktsioone, 
sest need meelitaksid kohale rohkem rahvast ja kaoks ranna privaatne keskkond.  
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Joonis 71. Teenused, millest tuntakse puudust (allikas: põhjalik küsitlus). Arv märgib vastajate hulka 
ning värv näitab osatähtsust vastaval puhkealal. 
 
Üheks nõutavamaks teenuseks just rannaaladel, kus soojadel suvepäevadel soovitakse 
osta jäätist ja külmi karastusjooke, oli müügikiosk. Seda nimetati kõikidel 
puhkealadel v.a Pärnu rand. Väiksem oli kioski soov ka Reiu rannas, kus küsitluse 
läbi viimise ajal (2010. aasta suvel) tegutses väike müügitelk. Samuti on olemas 
toitlustusteenus kohvik-restorani näol Valgerannas, kuid seal on järjekorrad liiga 
pikad ja ilmselt teenindatakse rohkem kohapeale jääjaid. Seetõttu soovivad puhkeala 
külastajad eraldi kohta, kus oleks võimalik osta väiksemaid suupisteid, jäätist ja 
jooke. Rannaaladel oleks tervitatavad ka ringiliikuvad jäätise ja jookide müüjad.  

Suur on nõudlus ka laenutuste järele eriti Sõpruse pargis, Jaansoni rajal ja Seljametsa 
karjäärijärve ääres. Kuna Sõpruse pargi juures on Pärnu jõgi, siis tegid osad vastanud 
ettepaneku avada seal vesirattalaenutus, suvel võiks pargis olla lastele batuudid ning 
talvel tegutseda uisu- ja suusalaenutus, sest heade talveoludega tehakse parki 
korralikud suusarajad. Jaansoni raja kasutajad tõid kõige enam välja rulluisulaenutust, 
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kuid nimetati ka jalgratta, paadi-, skuutri- ja vesirattalaenutust, kuna rada asub Pärnu 
jõe kaldal. Seljametsas tehti ettepanek samuti veesõidukite ja suplemistarvikute 
laenutuseks. Reiu ja Rae rannas vajatakse aga eelkõige rannatoolide/mattide laenutust. 
Valgeranda soovitakse paadilaenutust, sest rannatoole, purjetamisvarustust ning 
vesirattaid on võimalik juba laenutada.  

Käimlate vajaduse all teenuste hulgas mõeldi tasulist wc-d, mida hoitaks puhtana ja 
korras, nõudlus oleks eelkõige Jaansoni rajal, Seljametsa karjääris, Rae ja Valgeranna 
rannas. Praegune käimlate olukord on puhkealadel üsna halb (tabel 20).  

Olulisel kohal käimlate järel on nõudlus pakihoiu ja rannavalve järele. Kõige suurem 
nõudlus pakihoiu järele oli Pärnu rannas, kus inventuuri andmetel on pakihoid olemas. 
Selline tulemus on põhjustatud üheltpoolt sellest, et paljud inimesed ei ole teadlikud 
pakihoiu olemasolust (kehv informeerimine ja viidad) ning teiselt poolt selle teenuse 
paiknemisest ühes kohas (terviseparadiisi poolses otsas). Hoiustamise vajadus oleks 
ka Jaansoni rajal, kuhu sportlased saaksid jätta vahetusriided või -jalanõud, samas 
võiks olla ka riiete vahetamise koht.  

Rannavalvet sooviti nii Jaansoni raja juurde kui Reiu ja Seljametsa randadesse. 
Reaalne vajadus on ilmselt kahes viimases, sest Jaansoni raja ääres ei ole olemas 
korralikku ujumiskohta. Seljametsas on aga tänu hüppelaudadele ja arvukale lastest 
külastajaskonnale rannavalve järjest kasvav vajadus.  

Regulaarset puhkeala korrastus/puhastus teenust vajatakse 3 puhkealal. Jaansoni rajal 
oleks vaja eelkõige regulaarset teehooldust, mis puhastaks raja puuokstest ja muust 
rämpsust, Sindi linnas rüüstamisjälgede likvideerimiseks ja Valgeranda ranna 
korrashoidmiseks. Osad inimesed loodavad, et Valgeranna ja Seljametsa alad läheksid 
RMK valdusse, kes hoolitseks heakorra eest ja paigaldaks vajalikud atraktsioonid. 

Pesemisvõimalusest tuntakse puudust nii Reiu kui Valgeranna rannas. Kuna suur osa 
rannas viibinud inimestest ei olnud kohalikud, sooviks ilmselt paljud neist enne 
Pärnusse või koduteele asumist end soolasest mereveest puhtaks pesta.  

Muudest soovitustest tehti Reiu ranna külastaja poolt ettepanek luua surfaritele Reiu 
rannas eraldi tsoon. Samuti tuntakse puudust teenustest, mis on suunatud noortele. 
Reiu rannas on probleemseks valdkonnaks ka telkimine, kuna rannas ööbivad 
inimesed ei korista enda järelt ära prügi. Mitmed ranna külastajad on arvamusel, et 
randa tuleks teha tasuline telkimisala ja riputada välja alapuhtust nõudvad reeglid.  

 

Arvamused kogu piirkonna puhkealade kohta 

Üldhinnangu saamiseks kogu uuritava piirkonna puhkealade kohta, paluti puhkeala 
külastajatel nimetada Pärnu linna ja selle lähiümbruse hästi ja kehvasti korrastatud 
puhkealasid. Hästi korrastatud puhkealade nimetamisega saadi üldjuhul edukalt 
hakkama (vastuseid andis 89% vastanutest), kehvasti korrastatud puhkealade 
nimetamine tundus vastajatele ebameeldiv ning ka vastuseid anti vähem (vastuseid 
andis 38% vastanutest). Tulemused on esitatud tabelis 22. 8 puhkeala (tabelis 
märgitud kollasega) on nimetaud nii hästi kui kehvasti heakorrastatud puhkealade all. 
Ilmselt sõltub see palju inimese väärtushinnangutest ja emotsioonidest, mis vastava 
kohaga seostuvad, samuti puhkealaest, kus vastaja varem käinud on.  

Heakorrastatud puhkealade esiviisiku moodustavad kõik ka uuringus käsitletavad 
puhkealad. Ülekaalukalt peetakse kõige parema heakorrastusega puhkealaks Pärnu 
rannaala, järgnevad Valgeranna puhkeala, Pärnu rannapark (s.h ka Pärnu rannapargi 
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renoveeritud osa), Jaansoni rada ja Jõulumäe tervisespordikeskus. Kõige kehvema 
heakorrastusega puhkealaks peetakse Reiu randa, järgnevad Valgeranna puhkeala, 
Jaansoni rada ja Pärnu jõe teine kallas. Hästi heakorrastatud puhkealade hulgas 
nimetati ka mõned puhkealad, mis jäävad uuritavalt alalt välja (nt Kabli, Lemme, 
Treimanni rannad, Tolkuse raba), kuid asuvad naabruses ning võivad uurimisala 
puhkealade külastatavust mõjutada.  

 
Tabel 22. Hästi ja kehvasti heakorrastatud puhkealad Pärnu linnas ja selle lähiümbruses, arv ja vastuste 
osakaal vastajate arvu suhtes (allikas: põhjalik küsitlus). 
 

Hästi heakorrastatud puhkealad Halva heakorrastusega puhkealad 

Puhkeala nimi 
Vastuste 

arv % Puhkeala nimi 
Vastuste 

arv % 
Pärnu rannaala 48 49 Reiu rand 11 27 
Valgeranna puhkeala 28 29 Valgeranna puhkeala 5 12 
Pärnu rannapark 13 13 Jaansoni rada 3 7 
Jaansoni rada 7 7 Pärnu jõe teine kallas 3 7 
Jõulumäe tervisespordikeskus 6 6 Mai rand 2 5 
Kabli rand 6 6 Noorte park 2 5 
Vallikääru park 5 5 Pärnu promenaadi lõpp 2 5 
Pärnu rannapromenaad 5 5 Pärnu rannaala 2 5 
Villa Andropoff (rand) 3 3 Reiu-Rae puhkeala 2 5 
Reiu rand 3 3 Seljametsa karjäär 2 5 
Lemme rand 2 2 Männi park 1 2 
Rae rand 2 2 Rae rand 1 2 
Tolkuse raba 2 2 Reiu puhkekeskus 1 2 
Munamäe park 1 1 Rääma raba 1 2 
Pärnu jõgi 1 1 Sindi Konsumi tagune park 1 2 
Pärnu Kuursaali&Jahisadama ümbrus 1 1 Sindi linna pargid 1 2 
Raeküla piirkond 1 1 Tallinna mnt park Pärnus 1 2 
Soomaa 1 1 Ujula park Sindi linnas 1 2 
Raeküla rand 1 1 Uulu rand 1 2 
Vana-Pärnu rand 1 1 Vallikääru park 1 2 
Raeküla jooksu- ja suusarajad 1 1 Vana-Pärnu rand 1 2 
Sõpruse park 1 1 
Treimani rand 1 1 
Võiste rand 1 1   

Vastajaid kokku 97 Vastajaid kokku 41 

 

Pärnu ja selle lähiümbruse puhkealade suurimateks puudusteks nimetati käimlate 
puudumist (24% vastanutest), prügiprobleemi (23% vastanutest), räpasust ja 
järjepideva heakorrastamise puudumist (16%), parkimisprobleeme ja ülerahvastatust 
Pärnu linnas seoses rannaala külastamisega (11%) ning toitlustusteenuse, 
riietumiskabiinide ja pinkide vähesust puhkealadel (kõiki 5%). Üldprobleemidena 
toodi vähem välja laste atraktsioonide puudumist, kehva bussiühendust, vandalismi, 
vetelpääste, pakihoiu ja informatsiooni puudumist ning kergliiklusteede võrgustiku 
puudumist Pärnu linna ja lähivaldade vahel jms.  
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2.9. Arengupotentsiaalid 

Käesoleva peatüki eesmärgiks on analüüsida puhkealade kavandatavaid kasutusi ja 
arengupotentsiaali omavalitsuste üldplaneeringute, arengukavade ja tegevuskavade 
põhjal. Kuna erinevate omavalitsuste arengut ja tegevust kajastavad dokumendid on 
koostatud erinevatel põhimõtetel, osad dokumendid toovad välja konkreetseid 
arengusuundi, teised üldistavad, siis andmeanalüüsis on keskendutud pigem 
üldistustele. 
 

2.9.1. Puhkealasid käsitlevad mõisted ja taustainfo 

Puhkealad on suuresti seotud puhkemajandusega. Kuna uuritud omavalitsuste 
arengukavad ja üldplaneeringud on üles ehitatud enamasti erinevaid teemavaldkondi 
üldiselt käsitletavaks, siis tuleb tõdeda, et antud dokumentides on puhkealasid 
puudutavaid mõisteid välja toodud suhteliselt vähe. Samas pööratakse suuremat 
tähelepanu puhkemajandusele kui olulisele turismimajanduse osale, mille selge 
definitsioon on välja toodud vaid Pärnu maakonna puhke- ja turismimajanduse 
arengustrateegias (ning lisaks sellele ka mõiste „kuurort“). Ka „puhkeala“ 
definitsiooni leiab vaid ühe valla, Tahkuranna valla, üldplaneeringust. 

Puhkeala (ja –rajatiste reservmaad) võib defineerida kui puhkuse veetmise ja turismi 
jaoks ettenähtud maa-ala, kuhu reeglina ei ole lubatud ehitada hooneid (lubatud on 
ainult väikeehitised või ajutised ehitised, mis teenindavad puhkajaid), kuid kuhu on 
lubatud rajada puhkeotstarbelisi rajatisi (nt seikluspark, mänguväljakud, lõkkekohad, 
matkarajad vms). Selle ala maakasutus haakub ala funktsioonist lähtuvalt kas 
üldkasutatava maa või ärimaa sihtotstarbega (nt golfiväljak või seikluspark, kui neid 
kavandatakse). 

Vaatamata sellele, et mõistet „puhkeala“ on omavalitsuste dokumentidest vähe 
käsitletud, on oluliselt rohkemad omavalitsused välja toonud puhkeala reserveerimise 
põhimõtte. Mõiste „alade reserveerimine“ on lahti seletatud Paikuse valla 
üldplaneeringus. Sauga, Paikuse, Audru valla ning Sindi linna üldplaneeringute 
kohaselt on puhkealad reserveeritud põhimõttel: 

 P1 – puhkeala hoonete ehitamise õiguseta: looduslik, väärtuslik, säilitatav 
maaala, kuhu võib ehitada vaid rajatisi;  

 P2 – eriotstarbeline puhkeala, reserveeritud krossiraja tarbeks. 

Mida aga P1 või P2 täpsemalt enda alla hõlmavad, võib lugeda vaid Audru valla 
üldplaneeringust. 

 Reserveeritud puhkemaale ilma hoonete ehitamise õiguseta (tähisega P1) võib 
rajada puhkealaseid rajatisi, nt golfiväljakud või spordiväljakud, erinevad 
vaba-aja veetmise jaoks kavandatud matkarajad koos vaatlustornidega jms, 
mis haakub üldkasutatava maa sihtotstarbega. Alal võib olla ärimaa 
kõrvalsihtotstarve, kui kogu ala ei ole täielikult avalikult kasutatav (nt 
golfiväljaku vms puhul). 

 Reserveeritud puhkemaale hoonete ehitamise õigusega (tähisega P2) võib 
rajada ainult puhke- või turistide teenindamise alase äritegevusega seotud 
hooneid ja rajatisi (sh majutushooned, söögikohad, kauplused, teenindust 
pakkuvad ruumid, ujulad, spordisaalid, muuseumid vms). St siia on lubatud nii 

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

103



ühiskondlike ehitiste kui ka puhkemajandusega seonduvaid teenuseid 
pakkuvate ärihoonete rajamine. 

Puhkealadel lubatud maakasutuse sihtotstarve võib olla nii ärimaa, üldkasutatav maa, 
transpordimaa, kaitsealune maa kui ka maatulundusmaa (Audru üldplaneering 2010; 
Paikuse üldplaneering 2007/2009; Sauga üldplaneering 2009; Sindi üldplaneering 
2005). Nende maakasutuse juhtfunktsioonide sisu on käsitletud vaid Pärnu ja Sindi 
linna üldplaneeringutes. Kaitsealuse maa täiendavate mõistetena on defineeritud 
„maastikukaitseala“ (Sauga üldplaneering 2009), „kaitseala“ (Sauga üldplaneering 
2009; Sindi üldplaneering 2005), „hoiuala“ (Sauga üldplaneering 2009) ning 
„väärtuslikud maastikud“ (Audru üldplaneering 2010). Sotsiaalmaa klassifikatsiooni 
(alaliigiks üldkasutatav maa) kuuluvatest aladest on mõistena välja toodud vaid 
„kallas“ ja „kallasrada“ ning ka „veekogu avalik kasutamine“ (Sauga arengukava 
2007). 

Üldplaneeringutes tuleb välja puhke- ja rohealade tähtsus, seetõttu on välja toodud ka 
arengusuunad nende kvaliteedi tõstmiseks: 

 rohevõrgustikus (sh rohestruktuuri koridorides) tuleb säilitada olemasolev 
väärtuslik kõrghaljastus (Sindi üldplaneering 2005; Audru üldplaneering 
2010); 

 puhkealad tuleb ühendada roheliste vöönditega, mis pakuvad alternatiivseid 
liikumisteid jalakäijatele ja jalgratturitele ning samas seovad olemasolevad ja 
planeeritud haljastud roheliseks võrgustikuks (Sindi üldplaneering 2005; 
Audru üldplaneering 2010); 

 olemasolevatele puhkealadele tuleb tagada hõlbus kergliikluse juurdepääs ja 
turvalised jalgrattaparklad (Sindi üldplaneering 2005; Audru üldplaneering 
2010); 

 linnakodanike tervise huvides tuleb mitmekesistada puhkamis- ja 
sportimisvõimalusi ning rajada uusi mängu- ja spordiväljakuid (Sindi 
üldplaneering 2005; Audru üldplaneering 2010); 

 kompaktselt asustatud aladel tuleb läbi edaspidiste planeeringute koostamise 
kindlustada ühendus erinevate rohealade vahel ja juurdepääs avalikele 
haljasaladele (Paikuse üldplaneering 2007/2009). 

 

Nagu eelnevast selgub, on enamus mõistetest kajastatud vaid Sauga valla 
arengukavas. Ehkki ka teistes omavalitsuste dokumentides on välja toodud mitmed 
erinevaid arengusuundi, puuduvad siiski puhkemajandust käsitlevad ülevaatlikud ja 
konkreetsed mõistete definitsioonid. Teise probleemina võiks välja tuua 
olemasolevate mõistete laialipaisatuse ehk iga omavalitsuse arengudokumentides on 
natukene, kuid kompaktset mõistete kogu ei leia ühegi omavalitsuse 
arengudokumentidest. Üldiselt võib öelda, et puhkealade osatähtsus omavalitsuste 
arengudokumentides on suhteliselt väike. Enamasti keskendutakse siiski turismi kui 
üldisema valdkonna arendamisele, sealhulgas pööratakse tähelepanu ka 
puhkemajandusele. 

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

104



2.9.2. Puhkealade arendamise prioriteetsed suunad – 
arengudokumentide ühtivus 

Puhkealasid käsitletakse erinevate omavalitsuste arengukavades, tegevuskavades ja 
üldplaneeringutes küllaltki erinevalt. Mõned omavalitsused annavad selge ja 
konkreetse ülevaate võimalikest arengusuundadest ja tegevusplaanidest, teiste puhul 
võib teemakäsitlus olla väga napisõnaline.  

Järgnevalt on omavalitsuste kaupa välja toodud linnade ja valdade hetkeolukord, 
tugevused ning nõrkused puhkemajanduse ja -alade seisukohalt. 

Pärnu linna turismi- ja puhkemajanduses tegutsevad valdavalt eraettevõtted. Linnas 
on olemas taastusravikeskused, sportlikud meelelahutuskohad (sh väljakud, 
spordikompleksid ja -baasid), supelrand, puhkekohad ja matkarajad. Suure osa linna 
territooriumist moodustavad rohealad (pargid, haljasalad, metsad, raba), Pärnus on 
looduskaitse alla võetud 8 parki. Linna üheks territoriaal-majandusliku arengu 
põhisuunaks on Pärnu kui turismikeskus ja kuurortlinn. Pärnu linna üldplaneeringus 
on rõhk asetatud rannapiirkonna säilitamisele koos vähese uusehituse ja 
olemasolevate asutuste arengupotentsiaali maksimaalse ärakasutamisega; 
olemasolevate parkide ja puiesteede võrgu säilitamisele (ka võimalused uute parkide 
loomiseks), rohekoridoride võrgustiku (koos jalakäijate ja jalgrattateedega) 
väljaarendamisele (Pärnu arengukava 2004). 

Pärnu linna üldplaneeringu tugevuseks võib pidada puhkealade käsitlust linnaosade 
kaupa. Siinkohal on kokkuvõtvalt välja toodud linnaosade arengusuunad: 

 parkide, puiesteede, rannaniitude ja teiste haljasalade säilitamine, 
renoveerimine, laiendamine ja kaitsmine; 

 piirkondade kaitse alla võtmine (s.h ka pargid); 

 lastemänguväljakute rajamiseks on reserveeritud maa; 

 ette on nähtud määratleda ja rajada rohekoridorid; 

 ette on nähtud kalmistu säilitamine ja kallasraja rajamine;  

 igale linnaosale määratletud lähipuhkealad; 

 metsaalade ja raba säilitamine; 

 olemasolevate puhkealade säilitamine ja uute rajamine; 

 jõe kaldaala korrastamine ja avamine üldiseks kasutamiseks; 

 rannaalal planeeritud puhkeala maastikukaitseala piiranguga. 

 
Sindi linna arengudokumentide järgi võib kokkuvõtvalt öelda, et kõige enam 
tähelepanu pööratakse looduskeskkonna arendamisele ja puhkajatele avatuks 
muutmisele (pargid, rohekoridorid, supluskohad, jõeäärsed kaunid alad, matkarajad, 
jalgrattateed). Ära on mainitud ka forellikasvatuse muutmist kalastusturismi 
huviobjektiks ning samuti vabaõhulava ja spordikeskuse kasutamist puhkeeesmärkidel 
(Sindi üldplaneering 2005). 

Audru valla üheks arenguprioriteediks ja sellele vastavalt arengueesmärgiks on 
turismi, ökoturismi, puhkemajanduse (Pärnu ringrada, golfiväljakud, ratsutamisbaasid 
jm) ja teeninduse väljaarendamine ning väiksemate jahi- ja kalasadamate 
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väljaehitamine rannikule. Audru vald peab oluliseks oma vahelduvat 
looduskeskkonda (mere lähedus, pikk rannajoon, sookaitseala, suhteliselt tiheda 
sotsiaalse infrastruktuuri olemasolu), selle säilitamist ja arendamist puhkemajanduse 
eesmärgil (näiteks matkaradade loomine ilusatele teelõikudele) (Audru üldplaneering 
2010). 

Paikuse valla puhkemajandust soodustavateks tugevusteks on jõelt avanevad 
loodusvaated, väljakujunenud infrastruktuur (paadisillad, ujumiskohad, puhke- ja 
telkimiskohad, toitlustamine jne), lai valik toimuvaid üritusi-sündmusi (Enduro 
mitmepäevasõit motokrossiratastele; Seljametsa külalaat; mitmed Eesti rahvakalendri 
tähtpäevad jms: vastlapäev, Jüriöö jooks, jaanipäev, Mihkel Lüdigi 
sünnipäevakontsert; vabaõhuüritused koostöös Pärnu teater Endlaga jt) ning 
pakutavaid vaba aja veetmise, puhkuse- ja turismi tooteid-teenuseid. Arengukava järgi 
on olemas üks enim aastaringselt külastatav teemaala Pärnumaal (Soomaa 
Rahvuspark). Lisaks teemaaladele (Soomaa Rahvuspark ja Kiviaja teemapark) on 
Reiu ja Pärnu jõe kallastele rajatud paadisillad ja jõgedega seotud vaba aja veetmise 
võimalused, puuduseks jõeäärsete alade tähistuste puudulikkus ja raskesti 
ligipääsetavus (Paikuse puhkemajanduse ja turismi arengukava 2006). Paikuse valla 
linnalistes asulates on hooldatavate rohealade osakaal 10% rohealade pindalast. Vallas 
on palju metsi ja ilusat loodust, tegeletakse parkide ja haljasalade välja arendamisega 
(Paikuse puhkemajanduse ja turismi arengukava 2006), ehkki hetkeseisuga on 
puhkealade ja matkaradade arv püsinud muutumatuna. Valla peamisteks nõrkusteks 
on väljaehitatud ja turvalise ujumiskoha puudumine, valla matkaradade ja 
huviobjektide puudulik tähistamine, mänguväljakute ebapiisav hulk asulates (Paikuse 
arengukava 2006), kaasaja nõuetele vastavate tegevuskohtade (rahvusvahelistele 
standarditele vastav võimla, staadion, Seljametsa võimla, Noortekeskus, huvimaja, 
mänguväljakud, kooskäimiskohad külades) ning ka vahendite vähesus, 
välisspordirajatiste lühiajaline kasutuse võimalus ning vähesed võimalused aktiivse 
puhkuse veetmiseks vabas õhus (ehkki valla arengukavas tuuakse välja, et on olemas 
ujumisvõimalused, jalgrattateed ja metsarajad ning võimalus kanuu- ja 
rabamatkadeks) (Paikuse puhkemajanduse ja turismi arengukava 2006). Kuigi valla 
sportimisvõimalusi on oluliselt parandatud, oleks siiski vajalik vaba aja keskuse 
rajamine Paikuse alevikus. Raudteesilla lähedal on eraettevõttena olemas Reiu 
puhkekeskus, kus viimastel aastatel on välja ehitatud korralik vabaõhulava 
suurürituste korraldamiseks (Paikuse puhkemajanduse ja turismi arengukava 2006). 

Sauga valla strateegilised eesmärgid puhkemajandusest lähtuvalt on avaliku kultuuri- 
ja tervisespordikeskuse loomine ning puhke- ja turismipiirkondade välja arendamine. 
Tähelepanu pööratakse ka erinevate maastike säilitamisele ja arendamisele. Ühelt 
poolt peavad põllumajanduse ja taastatud maastikud pakkuma rekreatsiooni- ja 
puhkamisvõimalusi, teisalt aga tuleb hoida ja korraldada intensiivselt kasutatavaid 
puhkealasid nii, et nende väärtus külastajate suure arvu tõttu ei kannataks. Maastike 
kättesaadavuse suurendamiseks on soovitav kavandada ja tähistada jalgsimatkade 
ning jalgrattamatka marsruute. Valla üldplaneeringus mainitakse ära ka avalikud 
supluskohad, nende kasutus ja võimalike uute rajamine (Sauga üldplaneering 2009). 

Nii nagu Audru valla, nii ka Tahkuranna arengukavas on rõhutatud asustuse 
teadlikku suunamist läbi üldplaneeringute, et kaitsta ja säilitada toimivaid 
rohekoridore ja väärtuslikku loodust. Tahkuranna valla territooriumist moodustavad 
kaitstavad alad (kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid 
ja kohaliku tasandi objektid) ligi poole valla pindalast (Tahkuranna üldplaneering 
2009). Teiste seas on Tahkuranna vallas kaitse alla võetud ka Reiu jõe hoiuala. 
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Tahkuranna vallas asuvad ka mitmed silmapaistvalt ilusa vaatega kohad, mis 
paiknevad mererannal või jõekalda lagedamatel aladel (Tahkuranna üldplaneering 
2009). Samuti on Tahkuranna vallas olemas kultuuri- ja spordikeskus, mille näol on 
vallakodanikele loodud head tingimused vabaaja tegevuste harrastamiseks. Peale selle 
tegutsevad vallas ka mittetulundusühingud, mis pakuvad sportlikku tegevust. 
Detailplaneeringuga on kavandatud Reiu külla Pärnu linna naabrusesse täismõõtmetes 
golfiväljak koos vajalike teenustega (Tahkuranna arengukava 2009). Lisaks on 
Tahkuranna valla ühe võimalusena toodud turismi arendamine (suveturism, 
jalgrattateede rajamine, ujumiskohtade väljaarendamine, telkimiskohtade ja jahisadam 
loomine, Jõulumäe tervisespordikeskuse olemasolu jms) (Tahkuranna arengukava 
2009). Turistide jaoks on vajalik rajada läbisõitjaid teenindavaid objekte 
(turismiinfopunkt, infotahvlid, kaardid, prügikastid, WC-d) parklatesse ja 
suurematesse asulatesse. Kuna valda läbib Estovelo ja Eurovelo rattamarsruut, siis 
turvalisuse tagamiseks ja tervislike eluviiside toetamiseks on hädavajalik kõnni- ja 
jalgrattatee rajamine nii Via Baltica äärde kui ka küladesse (nt Võiste sadama tee 
äärde, Laadi tee). 

Järgnevalt on omavahel võrreldud puhkealade käsitlust erinevates omavalitsuste 
arengudokumentides. Arengu- ja tegevuskavasid võrdleva joonise aluseks (joonis 72) 
on omavalitsuste puhkealasid puudutavad peamised probleemid, visioonid ja 
arengueesmärgid. Kuna erinevad omavalitsused on puhkealade teemale lähenenud 
erimoodi, osad omavalitsused toovad välja üldised arengusuunad, teised konkreetsed, 
siis kõik käesolevad teemad on jagatud üldisteks teemavaldkondadeks. Seetõttu võib 
järgnevas loetelus olla välja toodud nii üldiseid kui ka konkreetseid arengusuundi (nt 
üldine vajadus arendada sportimisvõimalusi või konkreetsemalt ehitada ujula). 

Järgnevalt on esitatud puhkealadega seotud teemad omavalitsuste 
arengudokumentides. 

 Järjepidev koostöö asjakohaste organisatsioonidega – näiteks, MTÜ-ga 
Roheline Jõemaa, MTÜ-ga Eesti Maaturism, RMK-ga ja Soomaa RP-ga.  

 Viidasüsteemide väljatöötamine ja arendamine – puudulikult viitadega 
tähistatud alade (nt matkaradade) uuendamine. 

 Teemapargi arendamine – teemaparkide ja -alade arendamine (nt Pärnu kui 
ajaloolise kuurorti arendamine teemapargina). 

 Veeteede ja -liikluse arendamine – selle alla kuuluvad sadama laiendamine ja 
moderniseerimine, paadisildade rajamine ning muulide korrastamine ja 
atraktiivsemaks muutmine, samuti jõetranspordi arendamine ja korraldamine 
puhkemajanduse seisukohalt. 

 Sportlike tegevuste arendamine – antud juhul kuuluvad siia kaks konkreetset 
tegevust - ratsutamine ja jääpurjetamine. 

 Vabaõhulava kasutus ja arendamine – kasutamine või renoveerimine (sh ka 
teised vabaõhuürituste toimumispaigad, nt Võiste Suveaed Tahkuranna vallas). 

 Suusa-, tervise- ja matkarajad, jalgrattateed – nende projekteerimine ja 
väljaehitamine. 

 Puhkealade väljaehitamine ja arendamine – puhkealade planeerimine, 
väljaehitamine ja tegevuse korraldamine, s.o üldine puhkeala arendamise idee, 
mis kujutab endast detailplaneeringu ja arengustrateegia koostamist ning ala 
väljaarendamist ja edasist haldamist, ka piirangute seadmist puhkealadele (nt 
suuremate puhkealade edasise rajamise vältimine, puhkeala muutmine 
elamupiirkonnaks või säilitamine aianduspiirkonnana). 
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 Kaldaalade korrastamine ja arendamine – kallasrajad, promenaad; kaldaalade 
korrashoid. 

 Avalike supluskohtade loomine ja haldamine – selle all on mõeldud ka 
supluskohade laiendamist ja arendamist ning rannavööndi avatuse (nt merele 
juurdepääsu) tagamist. 

 Vabaaja veetmise võimaluste loomine ja arendamine – vabaaja- ja 
päevakeskuste loomine; siia alla kuulub ka noorte vabaaja sisustamise 
võimaluste loomine ja arendamine (Avatud Noortekeskuse ehitamine, 
laiendamine ja tegevus). 

 Sportimisvõimaluste loomine ja arendamine – spordikeskuste ja -komplekside 
rajamine ja hooldamine (nt sõudebaas), erinevate väljakute rajamine (nii 
mängu- kui ka välisspordiväljakute), ka ujula, staadionimaja, palliplatside 
ehitamine (sh ka saali põranda vahetus). Samas rõhutatakse ka seda, et juba 
olemasolevaid spordirajatisi tuleks maksimaalselt ära kasutada. 

 Haljasalade loomine ja arendamine – parkide, haljasalade, kaitsealade, 
platside loomine, korrastamine ja arendamine. Siia kuuluvad näiteks 
jaanituleplatsid ja dendropark. 

Joonis 72 näitab, mitu omavalitsust on ühte või teist puhkealasid ja nende tegevust 
puudutavaid teemasid käsitlenud. Lisaks tegevus- ja arengukavas kajastatule on 
joonisele märgitud ka n-ö kattuvate omavalitsuste arv. See näitab, kui paljude 
omavalitsuste tegevus- ja arengukavad omavahel kattusid ning kui mitme teema 
puhul. Näiteks vabaõhulava kasutust ja arendamist käsitles arengu- ja tegevuskavas 
kokku neli omavalitsust (Audru, Paikuse, Sindi, Tahkuranna). Neist neljast vaid üks 
vald (Audru) esitas teema nii arengu- kui ka tegevuskavas (Audru arengukava 2010; 
Audru investeeringute kava 2008). Teiste valdade puhul oli teema välja toodud kas 
arengu- või tegevuskavas. Selle paremaks mõistmiseks on esitatud ka tabelis 23 
teemade ja omavalitsuste kaupa. 

Kolm kõige olulisemat ja prioriteetsemat teemat arengukavades on haljasalade 
(pargid, kaitsealad ja erinevad platsid) loomine (joonis 72) ning sportimise ning vaba 
aja veetmise võimaluste loomine. Võib öelda, et omavalitsused näevad probleemi ja 
vajadust puhkealasid arendada, kuid paljudel juhtudel pole arengu- ja tegevuskavad 
omavahelises kooskõlas. Näiteks arengukavadesse on kirja pandud mitmeid 
puhkealasid käsitlevaid probleeme, kuid paljud neist ei leia käsitlust tegevuskavades 
või vastupidi, et on küll tegevuskavades kirjas, kuid arengukavades pole neile 
tähelepanu pööratud. Näiteks Audru vallas peetakse oluliseks arengusuunaks 
automoto ringraja väljaehitamist, kuid tegevuskavasse seda sisse kirjutatud ei ole. 
Teisest küljest aga näeb valla tegevuskava ette mõisakompleksi väljaehitamist, kuid 
arengukavas pole mõisa mainitud.  
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0 1 2 3 4 5 6 7

Haljasalade loomine ja arendamine

Sportimisvõimaluste loomine ja arendamine

Vabaaja veetmise võimaluste loomine ja arendamine 

Kaldaalade korrastamine ja arendamine

Suusa-, tervise- ja matkarajad, jalgrattateed

Avalike supluskohtade loomine ja haldamine

Puhkealade väljaehitamine ja arendamine

Veeteede ja -liikluse arendamine

Vabaõhulava kasutus ja arendamine

Teemapargi arendamine

Auto-moto ringraja väljaehitus

Golf iväljakute arendamine

Erinevate sportlike tegevuste arendamine

Kalaturismi ja jahinduse arendamine

Kämpingukohtade ja parklate ehitamine automatkajatele

Viidasüsteemide väljatöötamine ja arendamine

Ekstreemspordikeskuse rajamine

Järjepidev koostöö asjakohaste organisatsioonidega

Mõisakompleksi korrastamine

Omavalitsuste arv

Kattuvad arengu- ja tegevuskavad

Tegevuskava

Arengukava

  
Joonis 72. Arengu- ja tegevuskavade omavaheline võrdlus. 

 
Tabel 23. Teemade käsitlus omavalitsustes.  

 
  Arengukavas Tegevuskavas Kattuvad 

omavalitsused 

Vabaaja veetmise võimaluste loomine ja arendamine  
Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna 

Paikuse, Pärnu, 
Sauga, Sindi, 
Tahkuranna 

Paikuse, Pärnu, 
Sauga, 
Tahkuranna 

Haljasalade loomine ja arendamine 
Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sindi, 
Tahkuranna 

Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sauga, 
Sindi, 
Tahkuranna 

Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sindi, 
Tahkuranna 

Kaldaalade korrastamine ja arendamine 
Paikuse, Sauga, 
Sindi, 
Tahkuranna 

Paikuse, Pärnu, 
Sindi, 
Tahkuranna 

Paikuse, Sindi, 
Tahkuranna 

Paikuse, 
Avalike supluskohtade loomine ja haldamine 

Audru, Paikuse, 
Pärnu, 
Tahkuranna 

Tahkuranna 

Paikuse, 
Tahkuranna 

Sportimisvõimaluste loomine ja arendamine 
Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna 

Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sauga, 
Sindi, 
Tahkuranna 

Audru, Paikuse, 
Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna 

Suusa-, tervise- ja matkarajad, jalgrattateed Audru, Paikuse, 
Sindi 

Audru, Paikuse, 
Sindi 

Audru, Paikuse, 
Sindi 

Puhkealade väljaehitamine ja arendamine Audru, Paikuse, 
Sindi 

Audru, Paikuse, 
Tahkuranna Audru, Paikuse 

Veeteede ja –liikluse arendamine Audru, Paikuse, 
Sindi Paikuse, Pärnu Paikuse 

Vabaõhulava kasutus ja arendamine Audru, Sindi Audru, Paikuse, 
Tahkuranna Audru 
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Viidasüsteemide väljatöötamine ja arendamine Paikuse Pärnu, 
Tahkuranna   

Teemapargi arendamine Pärnu Paikuse, Pärnu  Pärnu 

Ekstreemspordikeskuse rajamine - Pärnu, Sindi   

Golfiväljakute arendamine Audru Tahkuranna   

Erinevate sportlike tegevuste arendamine Audru -   

Kämpingukohtade ja parklate ehitamine 
automatkajatele Sindi -   

Kalaturismi ja jahinduse arendamine Audru -   

Auto-moto ringraja väljaehitus Audru -   

Järjepidev koostöö asjakohaste organisatsioonidega - Paikuse   

Mõisakompleksi korrastamine - Audru   

 

Vaadeldavat 21 teemat mainiti erinevate omavalitsuste poolt kokku 42 korda 
arengukavades ning 44 korda tegevuskavades. Kuna iga teema puhul olnuks 
maksimaalne mainimiste arv 6 (uuritavate omavalitsuste arv), siis kõikide teemade 
puhul kokku oleks see vastavalt 6x21=126. See tähendab, et käesoleval juhul 
moodustasid teema mainimised arengukavades vaid 33% ning tegevuskavades 35% 
maksimaalsest mainimiste arvust, mis omakorda näitab teemade vähest populaarsust 
omavalitsustes. Kõige enam nimetatud teemadest oli kirjas Audru valla arengukavas 
(12 teemat 21-st) ning Paikuse valla tegevuskavas (11 teemat 21-st). Kõige vähem 
kajastasid antud teemasid Sauga valla arengukava ja tegevuskava (mõlemas 
dokumendis vaid 3 teemat 21-st). 

Tabelis 23 tulevad selgesti välja ka teemavaldkonnad, mis on omavalitsuste endi seas 
prioriteetsed (tegevus- ja arengukava kokkulangevus, s.o joonisel 72 punased tulbad). 

1. Haljasalade loomine ja arendamine (Audru, Paikuse, Pärnu, Sindi, 
Tahkuranna) 

2. Sportimisvõimaluste loomine ja arendamine (Audru, Paikuse, Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna) 

3. Vabaaja veetmise võimaluste loomine ja arendamine (Paikuse, Pärnu, Sauga, 
Tahkuranna) 

4. Kaldaalade korrastamine ja arendamine (Paikuse, Sindi, Tahkuranna) 
5. Suusa-, tervise- ja matkarajad, jalgrattateed (Audru, Paikuse, Sindi) 
6. Avalike supluskohtade loomine ja haldamine (Paikuse, Tahkuranna) 
7. Puhkealade väljaehitamine ja arendamine (Audru, Paikuse) 
8. Vabaõhulava kasutus ja arendamine (Audru) 
9. Veeteede ja -liikluse arendamine (Paikuse)  
10. Teemapargi arendamine (Pärnu) 

Eelnevast kokkuvõttest on näha, et kõige suurem arengu- ja tegevuskavade ühtivus on 
Paikuse vallas (7 puhkealasid puudutavat teemat on käsitletud nii arengu- kui ka 
tegevuskavas). Sellele järgnevad Audru ja Tahkuranna vald (5 teemat), Pärnu linn (4 
teemat). Sindi linn (3 teemat) ning viimaks Sauga vald (2 teemat). 
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2.9.3. Oluliste puhkealade käsitlus arengukavades ja üldplaneeringutes 

Käesolevas osas analüüsitakse, kui suures ulatuses on eelnevalt koostöös 
omavalitsustega välja valitud avalikke puhkealasid (21) kajastatud kehtivates 
üldplaneeringutes ning arengu- ja tegevuskavades. Tabelis 24 on toodud puhkealade 
mainimise korrad arengudokumentides.  

Tabelis on märgitud: 

a) puhkeala puudutav konkreetne kommentaar (tähis „X“) – siia alla 
kuuluvad kõik kommentaarid, kus puhkeala on nimeliselt mainitud; 

b) üldine kommentaar, mis samuti laieneb vaadeldavale puhkealale (tähis 
„O“) – selle all on kokku loetud mainitud korrad, mis seostuvad 
vaadeldava puhkealaga kaudselt (näiteks matkaradade rajamise ja 
arendamise tähtsus, kuid välja pole toodud konkreetset matkarada, mida 
silmas peetakse). 

 
Tabel 24. Oluliste puhkealade kajastatus arengudokumentides. 

Olulised puhkealad Vald Üldplaneering Arengukava Tegevuskava 
Mainimisi 
kokku 

Valgeranna puhkeala Audru X, O X, O   2/2 
Pärnu lennuvälja krossirada/motopark Sauga       0/0 
Seljametsa karjäärijärv Paikuse X, O X, O X, O 3/3 
Paikuse vabaõhulava ja selle ümbrus Paikuse X X, O X 3/1 
Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad Paikuse   X   1/0 
Ringi tn 15 kinnistu lastestaadion Pärnu     O 0/1 
Pärnu rannapark Pärnu X, O   X, O 2/2 
Pärnu rannapargi renoveeritud osa Pärnu X, O   X, O 2/2 
Vallikääru park Pärnu X, O O X, O 2/3 
Munamäe park  Pärnu X, O O O 1/3 
Jaansoni rada  Pärnu     O 0/1 
Pärnu kesklinna rannaala Pärnu X, O X O 2/2 
Pärnu rannapromenaad Pärnu     O 0/1 
Rae rand Tahkuranna   O    0/1 
Reiu rand Tahkuranna X, O X, O X, O 3/3 
Raeküla jooksu- ja suusarajad Tahkuranna       0/0 
Jõulumäe tervisespordikeskus Tahkuranna O X, O O 1/3 
Tahkuranna rand Tahkuranna O O O 0/3 
Sõpruse park Sindi X  X   2/0 
Tiigi park  Sindi    X   1/0 
Ujula park Sindi    X   1/0 

Mainimisi kokku  10/10 10/9 6/12 26/31 

 

Arengudokumentides on käsitletud välja valitud puhkealasid suhteliselt vähe. Nii 
mõnegi puhkeala kohta puudub täielikult informatsioon (Pärnu lennuvälja 
krossirada/motopark, Raeküla jooksu- ja suusarajad). Mõningal juhul saab välja tuua 
vaid üldised arengusuunad, mis küll ei puuduta konkreetset puhkeala, kuid 
iseloomustavad üldiseid sihte. Näiteks, Sindi linna parke on käsitletud linna 
arengukavas vaid nii palju, et on ära märgitud arengukava lisas olevale kaardile. Sindi 
arengukava oli ka ainus dokument, kus oli kaardil välja toodud linna investeeringute 
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ruumilised prioriteedid (jalgrattateed, kaldaalad, pargid ja haljasalad, mänguväljakud, 
supluskohad).  

Tabeli 24 põhjal võib öelda, et inventuuri käigus väljavalitud 21 puhkealast mainiti 
67% omavalitsuste üldplaneeringutes, 43% arengukavades ja 67% tegevuskavades. 
Paljude omavalitsuste dokumentides on vaadeldavaid puhkealasid mainitud üldiselt, 
kui neid alasid, mis on konkreetselt arengukavas või üldplaneeringus kajastatud ja 
samamoodi ka tegevuskavas, on suhteliselt vähe, nendeks on: Seljametsa karjäärijärv 
(Paikuse vald), Paikuse vabaõhulava ja selle ümbrus (Paikuse vald), Pärnu rannapark 
(Pärnu linn), Pärnu rannapargi renoveeritud osa (Pärnu linn), Vallikääru park (Pärnu 
linn) ja Reiu rand (Tahkuranna vald). Loetletud alasid võib pidada prioriteetseteks, 
sellele annab tunnistust nende kajastamine kõikides analüüsitud dokumentides 
(üldplaneering, arengukava ja tegevuskava). See näitab, et tegemist pole ainult 
ideedega, vaid ka reaalselt ellu rakendatavate tegevusteega. Samas aga moodustavad 
antud puhkealad vaid 29% kõikidest inventuuri käigus väljavalitud aladest. Seega 
vähem kui pooled nendest aladest on omavalitsustes prioriteetseteks. Paljud 
puhkealad võivad olla arengukavas küll kajastatud, kuid tegevuskavasse ei jõua. 
Vaadates neid puhkealasid omavalitsuste kaupa selgub, et antud nimekirjas on 
esindamata Audru vald, Sauga vald ja Sindi linn. Kuna eelnevast analüüsist selgus, et 
antud omavalitsustel on olemas siiski prioriteetseid teemavaldkondi, siis võib oletada, 
et nendeks on teised puhkealad, mida käesoleva uuringu oluliste puhkealade seas välja 
ei toodud.  

 

2.9.4. Kokkuvõttev hinnang 

Kokkuvõtteks võib öelda, et enamus arengukavasid ja üldplaneeringuid käsitlevad 
puhkealasid suhteliselt üldises plaanis, konkreetseid alasid, objekte ja piirkondi 
tuuakse välja vaid üksikutel juhtudel. Puhkealasid käsitletakse pigem 
turismikontekstis kui avalike puhkealadena kohalikule elanikkonnale. Näiteks Pärnu 
maakonna puhke- ja turismimajanduse arengustrateegia aastateks 2009–2013 käsitleb 
vaid Pärnumaad üldises võtmes, antud töös uuritavaid omavalitsusi ja nende 
puhkelasid eraldi esile ei tõsteta. 

Samuti võib öelda, et arengukavades ja üldplaneeringutes pööratakse kõige enam 
tähelepanu rohe- ja haljasalade, kallasradade ja randade (sh erinevate supluskohtade) 
loomisele ja uuendamisele. Väga olulise aspektina tuuakse välja ka 
sportimisvõimaluste parandamist nii erinevate spordikeskuste kui ka matka- ja 
terviseradade näol. 

Arengudokumendid andsid kõige põhjalikuma ülevaate Pärnu linna puhkealade 
olukorrast ja tulevikuplaanidest, kuna linna üldplaneeringus on vaadeldud iga linnaosa 
puhkealasid eraldi. Samas aga ilmnes, et Paikuse valla puhul langevad arengu- ja 
tegevuskava kõige enam kokku s.t puhkealadega seotud teemasid käsitletakse 
mõlemas dokumendis. See näitab nende teemade olulisust valla jaoks, kuna ideed 
leiavad rakendust ka tegelikkuses. 

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

112



2.10. Töökohtade seotus puhkealadega 

Uuringu eelmistes osades on puhkealasid käsitletud meelelahutuslike tegevuste 
kontekstis, mis pakuvad külastajatele kohta lõõgastumiseks ja rekreatiivseteks 
tegevusteks. Selle kõrval sisaldavad puhkealad aga ka head potentsiaali töökohtade 
loomiseks kohalikele elanikele, mis sageli jääb märkamata ja võimalus seeläbi 
kasutamata. Potentsiaali realiseerimine sõltub paljuski (kohaliku) ettevõtluse 
aktiivsusest, aga ka omavalitsuse rollist ja soovist puhkeamajanduse arengule kaasa 
aidata. Just kohalik omavalitsus võiks olla see pool, kes teab inimeste vajadusi ja 
oskab ettevõtjaid suunata.  

Puhkealadel ja/või nende vahetus läheduses tegutsevaid ettevõtteid, kes pakuvad 
puhkeala külastajatele lisateenuseid, käsitletakse käesolevas uuringus puhkealadel 
töökohti loovate ettevõtetena ja vastavaid puhkealasid töökohti omavate 
puhkealadena. Näiteks võib Raeküla terviserajad ja Paikuse vabaõhulava arvata 
sisuliselt Reiu-Rae puhkeala alla, kus teenuseid pakub Reiu puhkekeskus, seetõttu on 
tabelis märgitud need kaks puhkeala töökohti omavateks puhkealadeks. Töökohtadega 
puhkealasid on uurimisalal 9 (tabel 25). Kahjuks ei olnud võimalik saada ülevaatlikku 
infot selle kohta, kui paju töökohti igal puhkeal on ja kuidas need hooaja lõikes 
jaotuvad. Seetõttu tugineb antud peatükk peamiselt puhkealade inventuuri ja 
küsitluste käigus saadud informatsiooni põhjal tehtud hinnangutele.  
 

Tabel 25. Töökohad ja hinnanguline töökohtade potentsiaal puhkealadel (* väike, ** keskmine, *** 
suur). 

Puhkeala nimi KOV Puhkeala tüüp Töökohad 
olemas 

Töökohtade 
potentsiaal 

Reiu rand Tahkuranna Ranna-ala x *** 
Seljametsa karjäärijärv Paikuse Ujumiskoht   ** 
Vallikääru park Pärnu Park   ** 
Reiu-Liiva karjäär ja krossirada Paikuse Moto/Ujumiskoht   ** 
Pärnu rannaala Pärnu Ranna-ala x * 
Rae rand Tahkuranna Ranna-ala   * 
Valgeranna puhkeala Audru Ranna-ala x * 
Jaansoni rada Pärnu Terviserada   * 
Tahkuranna rand Tahkuranna Ranna-ala   * 
Paikuse laululava Paikuse Ujumiskoht   * 
Raeküla jooksu- ja suusarajad Tahkuranna Terviserada x * 
Pärnu rannapromenaad Pärnu Terviserada x   
Pärnu Lennujaama motopark  Sauga Moto x   
Pärnu rannapargi renoveeritud 
osa Pärnu Park x   
Munamäe park Pärnu Park     
Pärnu rannapark Pärnu Park     
Jõulumäe tervisespordikeskus Tahkuranna Tervisespordikeskus x   
Ringi tn kinnistu lastestaadion Pärnu Mänguväljak x   
Ujula park  Sindi  Ujumiskoht     
Tiigi park Sindi  Ujumiskoht     
Sõpruse park Sindi  Park     
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Uuringus käsitletud töökohti loovate puhkealade ühine tunnus ja ilmselt ka üks 
suuremaid probleeme on töökohtade hooajalisus. See tuleneb külastatavuse 
hooajalisusest, sest enamus puhkealadel ei ole aasta ringselt huvitav aega veeta, 
puuduvad atraktsioonid ja võimalused vabaaja tegevusteks. Teisest küljest pakuvad 
aga hooajalised töökohad lisaraha teenimise võimalust (nt noortele või osalise 
tööajaga inimestele) või leevendavad tööpuudust kasvõi ajutiselt. 

Uurimisala puhkealadest on kõige vähem sesoonsusest sõltuv ilmselt Jõulumäe 
tervisespordikeskus, kuna talveperioodil on olemas suusarajad ja kõikidel 
aastaaegadel võimalik kasutada siseruume. Seetõttu võiks eeldada, et ka püsivate 
töökohtade arv on seal suurem. Samas ürituste arv, mille korraldamiseks kaastakse 
suveperioodil kindlasti ka abitööjõudu, on teistel aastaaegadel mõnevõrra väiksem.  

Töökohtade arvu poolest on kindlasti esikohal Pärnu rannaala, mis rikkaliku teenuste 
valikuga on ka kõige külastatavamaks puhkealaks (teenuste valikut on kirjeldatud 
peatükis 2.5.). Siia juurde võib arvata ka Pärnu rannapromenaadi, kuna promenaad 
paikneb sisuliselt rannaala territooriumil ja teenused on suunatud mõlema puhkeala 
külastajatele. Teisel kohal töökohtade arvu poolest võiks olla Valgeranna puhkeala, 
kus tegutseb 5 eraettevõtet (vt lähemalt peatükk 2.5.). Neist aastaringselt on avatud 
Villa Antropof. Teiste Valgeranna ettevõtete tegevus on rohkem hooajaline. White 
Beach Golf ja Valgeranna seikluspark on avatud sõltuvalt ilmast hiliskevadest sügise 
keskpaigani, Doberani rannamaja suvekuudel juunist augustini. Ettevõtjate andmetel 
varieerub Doberani rannamajas töökohtade arv kahest kuueni, Seikluspargis on 
hooajal püsivalt 9 töökohta. Jõulumäe keskmiseks töökohtade arvuks on juhataja 
andmetel 11. Sellest väiksema püsitöökohtade arvuga on Reiu puhkekeskus (6–8 
töökohta) ja Pärnu lennujaama motopark (6 töökohta). Kuna mõlemad puhkealad on 
tuntud ürituste ja võistluste toimumiskohana (nt Reiu Rock, suvelavastused, Pärnu 
kuningas jms), siis ilmselt on ka nendel puhkealadel osalise tööajaga töökohti. 

Kõige väiksem ja hooajalisem on töökohtade arv tõenäoliselt Pärnu rannapargi 
renoveeritud osas ja Reiu rannas, kus suveperioodil avatakse toitlustusega tegelev 
müügikiosk/-telk. Kindel ei ole töökoha olemasolu Ringi tn 15 kinnistu 
lastestaadionil. Puhkealal on olemas külastuskeskus/valvuriputka, kuid püsivalt seal 
kedagi kohal ei ole, putka aknaklaasi taga on kontaktid, mille teel saab 
mänguväljakute treeningaegu broneerida. Ilmselt on puhkealal olemas vähemalt üks 
osalise tööajaga töötaja, kes registreerimisega tegeleb ja võtmeid hoiab. Seetõttu on 
loetud ka see puhkeala töökohaga puhkealade hulka.  

Töökohtade potentsiaali hindamiseks uurimisala 21 puhkealal võeti appi uuringu 
käigus kogutud informatsioon. Vaadati potentsiaalse klientuuri suurust loenduse järgi, 
nõudlust teenuste järele ja inimeste kommentaare põhjaliku küsitluse andmetel, abiks 
olid ka puhkealade inventuuri aruanded ja fotomaterjalid. Tulemused on esitatud 
tabelis 25. Puhekalad on töökohtade potentsiaali järgi jaotatud kolme gruppi.  

 *** – märgib puhkealasid, millel on kõige suurem ettevõtluse arendamise ja 
töökohtade loomise potentsiaal. Uurimisala puhkealadest liigitati sellesse 
kategooriasse üks puhkeala – Reiu rand. Olemas on ulatuslik tarbijaskond (päevased 
külastajad ja telkijad) ja suur nõudlus erinevate teenuste järele (vt lähemalt ptk 2.8.). 
2010. aasta suvel tegutses rannas ainult üks toitlustusega tegelev väikeettevõtja, kes 
varustas külastajaid suupistete ja karastusjookidega, kuid nõudlus oli juba selles 
valdkonnas märksa suurem kui rahuldada jõuti. Suurimaks miinuseks praeguse ranna 
juures, mis ilmselt avaldaks mõju ka ettevõtlusele, on kehv heakord. Seda kinnitasid 
nii inventuuri kui külastajate rahulolu uuringu tulemused. Reiu rand pälvis kehvasti 
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korrastatud Pärnu linna ja selle lähiümbruse puhkealade pingereas esimese koha (tabel 
22).  

** – on tähistatud puhkealad, millel võib olla hea potentsiaal, kuid mis vajavad esmalt 
suuremat arendust ja/või arengustrateegiat. Selliseid puhkealasid on kolm: Seljametsa 
karjäärijärv, Reiu-Liiva karjäär ja krossirajad ning Vallikääru park. Kahel esimesel 
puhkealal on olemas väga hea looduslik ressurss (eriti Seljametsas), mida ära 
kasutades oleks mõlemast kohast võimalik arendada korralik puhkeala ning pakkuda 
sinna juurde teenuseid. Seljametsa järv ujumiskohana toob juba praegu kohale inimesi 
väljast poolt Paikuse alevikku, kogu külastajaskond on arvuliselt võrreldav 
mereäärsete rannaaladega Reiul ja Rael. Nõudlus teenuste järele on üsna suur. 
Ümbritsevad männimetsad lisavad puhkealale veelgi arenduspotentsiaali. Suurimateks 
segavateks teguriteks on vandalism, kehv heakord ja reguleerimata parkimine.  

Reiu-Liiva karjääris on olemas krossirajad ja potentsiaalne ujumiskoht, mille 
peamisteks kasutajateks on pigem kohalik elanikkond, motokrossi rada kasutavad 
inimesed ka kaugemalt. Kevadel ja sügisel toimuvad Paikuse vallas kestvuskrossi 
üritused, mis aastatega on kujunenud populaarseks ürituseks, kus osaleb ka inimesi 
väljas poolt Eestit. Argipäevadel on Reiu-Liiva karjäär vaadeldud puhkealadest 
tõenäoliselt kõige väiksema külastatavusega, kuna ilmselt pole olnud põhjust koha 
välja reklaamimiseks ja viidastamiseks. Reiu-Liiva krossiradade eelisteks Pärnu 
lennujaama motopargi ees on praegu see, et rajad on tasuta ja kogu aeg avatud. 
Suurim probleem seisneb aga selles, et krossiradadel pole kindlat hooldajat ning 
ujumiskoht inimeste endi poolt tekitatud ning ilma korraliku ettevalmistuseta.  

Kolmanda puhkealana arvati sellesse kategooriasse Vallikääru park, kus uuringu 
valmimise hetkel (2010 aasta sügis) juba renoveerimistööd käivad. Kuna park on 
looduslikult kaunis, asub atraktiivse koha peal (Pärnu kesklinnas, Tallina väravate ja 
sadama lähistel) ja saab uue ilme (taastatakse ajalooline sepikojahoone, rajatakse 
promenaadium, laste mänguväljak ja „lesimisala“, paigaldatakse kergliiklusteed ja 
jalgrattaparklad jms vt lähemalt Pärnu linna koduleht 2010), see suurendab kindlasti 
teenuste pakkumise ja töökohtade loomise potentsiaali. Projekti eesmärgi kohaselt ei 
soovita luua mitte ainult väärtuslikku puhkekeskkonda külastajatele, vaid ka 
atraktiivset ürituste korraldamise ja suvekaubanduse keskkonda ettevõtjatele. Lisaks 
on võimalik „pärast antud projekti elluviimist hõlpsasti piirkonda edasi arendada, 
luues veesõidukitele sildumiskohti, arendades Vallikääru piirkonnas ettevõtlust (nt 
suvekaubandust) ja kujundades piirkonnast terviklik kultuuri- ja 
vabaajakeskus”(Pärnu linna koduleht 2010). 

* – alla kuuluvad väikese potentsiaaliga 7 puhkeala. Kuigi Pärnu ja Valgeranna 
randade külastajaskond on üks suuremaid, on nendes randades paljud teenused juba 
olemas ja seetõttu nõudlus väiksem võrreldes randadega, kus teenused puuduvad. 
Neist kahest rannaalast on suurem nõudlus Valgerannas, vajatavatest teenustest annab 
ülevaate joonis 71. Ka Rae ja Tahkuranna rannas on teenuste nõudlus väike. 
Praegused puhkeala külastajad ei soovi nendel puhkealadel näha suuri atraktsioone ja 
rikkalikku teenuste valikut, sest need tõstaksid ranna külastatavust ja kaoks 
puhkealade privaatne õhkkond. Seetõttu on ka töökohtade potentsiaal neil aladel 
väiksem.  

Sarnane Rae ja Tahkuranna ranna taustaga on ka Jaansoni rada, kus oleks mõistlik 
pakkuda treenimisega seotud teenuseid (spordivahendite laenutus, dušš, pakihoid jne), 
et muude huvide, kui sportimine, külastajaskonda mitte liialt ligi tõmmata. Spordiga 
seotud teenuseid oleks mõistlik arendada koostöös Kalevi Sõudebaasiga, mistõttu uute 
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töökohtade loomise potentsiaal ei ole ilmselt väga suur. Paikuse vabaõhulava ja 
Raeküla terviseradade töökohtade loomise potentsiaal on kõige enam seostatav Reiu-
Rae puhkealal korraldavate ürituste ja Kiviaja teemapargi arenguga.  
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III Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu 
koostamiseks  

 
 

1.  Puhkealade võrgustiku välja arendamine 

Põhjendus Uuringu tulemused näitasid, et inimesed külastavad oma elukohale 
lähimat puhkeala teistest enam. Eluhoonete keskmine kaugus 
linnulennult lähimast puhkealast on 2,5 km, kompaktselt hoonestatud 
aladel 1,9 km ja hajaasustuses 5,7 km. Uute elamualade puhul on 
kaugus puhkealadeni suurem kui vanade elamualade puhul, seega on 
ka puhkealade kättesaadavus uutelt elamualadelt kehvem. Põhjusena, 
miks külastatakse elukohale lähimat puhkeala teistest vähem, nimetati 
tegevuste vähesust puhkealal.  

Probleemidena toodi välja laste atraktsioonide ning toitlustusteenuse 
vähesus või puudumine.  

Meede Arendada Pärnu linnaregioonis välja terviklik puhkealade võrgustik. 

a) Tagada puhkealade mitmekesisus (näiteks mänguväljakud, 
koduloomade jalutamine, jooksmine, rulluisutamine jne). 

b) Muuta puhkealad kättesaadavamaks tiheasustusaladel 
paiknevatele elukohtadele. 

c) Suurendada erinevate teenuste pakkumist puhkealadel. 

d) Arvestada planeeringutega kehtestatud, kuid seni hoonestamata 
aladest lähtuva vajadusega.  

e) Seirata valglinnastumisohuga puhkealade külastatavust ja 
vajadusel hajutada külastuskoormust. 

 

2. Puhkealade transpordi optimeerimine 

Põhjendus Uuringu tulemused näitasid, et vaid 3% puhkealade külastajatest tuleb 
sinna ühistranspordiga. Vähese ühistranspordi kasutamise põhjuseks 
on eelkõige bussigraafikute hõredus ning ebasobiv ajastus.  

Puhkealade kättesaadavus kergliiklusteid mööda on kehv, sest Pärnu 
linna ja lähiümbruse vahel puudub sidus kergliiklusteede võrgustik. 
Puhkealadele kättesaadavuse suurendamine kergliiklusteid mööda on 
oluline, sest 43% küsitletud inimestest läheb juba praegu puhkealadele 
kas jalgsi, jalgrattaga või rulluiskudega. Kergliiklusteede olemasolu 
suurendaks inimeste turvalisust ning seda tüüpi liikumisviiside 
osatähtsust. 

Olulise probleemina tõstatasid puhkealade külastajad suvise 
rannaalade ülekoormuse. 
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Meede a) Teostada olemasolevate ühistranspordiühenduste analüüs, et 
selgitada välja võimalused puhkealade paremaks teenindamiseks: 
peatuste paiknemine, liinide sagedus ja ajastus, marsruudid jms. 

b) Sesoonse kasutusega aladel (rannad suvel, Jõulumäe talvel jms) 
ajastada ühendused vastavalt kasutusajale. 

 

3. Puhkealadel parkimine 

Põhjendus Puhkealade inventuuri tulemused näitasid, et parkimine ei ole 
korraldatud 38% olulistest puhkealadest ning pooltel uuritud aladest 
on probleeme parkimiseks mitte ettenähtud alal parkimisega. Kuna 
51% puhkealade külastajatest tuleb puhkealale autoga, siis on 
parkimise korraldamine väga oluline. Parkimine on hinnatud kõige 
probleemsemaks Pärnu rannaalal, Reiu rannas ning Seljametsa 
karjääris. Probleemseks peeti rannaaladel parkimiskohtade vähesust 
suvisel kõrghooajal ning parkimisala ja märgistuse puudumist. 
Parkimise probleem puhkealadel on sesoonne, kui tipphooajal on 
kohalikke ja väljastpoolt pärit külastajaid väga palju. 

Meede Korraldada puhkealadel parkimine: piirata ja märgistada parkimisala. 

 

4. Veetranspordi arendamine 

Põhjendus Puhkealade mitmekesisuse suurendamiseks ja kättesaadavuse 
mitmekesistamiseks oleks vajalik arendada veetransporti nii merel kui 
jõgedel. Näiteks soodustada Sauga jõel laevaliiklust, Pärnu lahes 
liikumisvõimalust Audru ja Tahkuranna ühendamiseks. 

Meede Algatada arutelu veetranspordi arendamise vajadusest ja 
võimalikkusest Pärnu piirkonnas.  

 

5. Puhkelade tähistuse parandamine 

Põhjendus Puhkealadele suunavaid viitasid on väga vähe. Maanteel on 
suunaviidaga tähistatud vaid 4 puhkeala (Seljametsa järv, Reiu rand, 
Jõulumäe puhkekeskus ja Pärnu lennujaama motopark), Pärnu linnas 
on viit Pärnu rannale ja Vallikäärule. Omavalitsuste keskustes pole 
üheski viita ühelegi olulisele puhkealale. 

Meede Luua puhkealadele suunavate viitade süsteem, et puhkeala külastada 
soovijad puhkealad üles leiaksid. Panna puhkealadele suunavad viidad 
omavalitsuste keskusesse ning põhimaanteedele. 
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6. Puhkealade hooldamise parandamine 

Põhjendus Puhkealade külastajad olid puhkealade puhul kõige vähem rahul 
inventari olukorraga. Suurimateks puudusteks nimetati käimlate 
puudumist (24% vastanutest), prügiprobleemi (23% vastanutest) ning 
räpasust ja järjepideva korrastamise puudumist (16 vastanutest). 

Probleem on terav suvitushooajal kui on palju külastajaid ja 
koormused suured.  

Meede a) Tagada puhkealade inventari (käimlad, pingid, riietumiskabiinid 
jne) korrasolu.  

b) Vajadusel luua tipphooajaks piirkonda vastava seire teostamise 
sõltumatu institutsioon või arendada välja hooldusega tegelevate 
firmade kvaliteedijuhtimissüsteem. 
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Lisad 

Lisa 1. Puhkealade inventeerimise tabel 

Täida lüngad ja tabeli valged lahtrid. Kommentaarid lisa tabeli lõppu märkides ette vastava 
lahtri numbri, mille kohta kommentaar käib. 
 
Kuupäev................................ Saabumisaeg............... Inventeerija nimi..................................... 
Puhkeala ametlik nimi ................................................................................................................ 
1. Puhkeala tüüp: 1) park asula sees 2) metsapark 3) motopark 4) matkarada 5) terviserada 6) 
suusarada 7) õpperada 8) mänguväljak 9) golfiväljak 10) rannaala 11) muu (kirjeldada). 
...................................................................................................................................................... 
2. Kas on 1) avalik 2) tasuline puhkeala.  
3. Märkida töökohtade arv (s.h. kas on erinevusi hooajati?) ....................................................... 
4. Kes on peamine sihtgrupp 1) kohalikud (Elab samas kandis, kus paikneb puhkeala)  
2) siseturistid (kirjutada linn/maakond)........................................................................................ 
3) välisturistid (kirjutada riik) ...................................................................................................... 
5. Millised andmed on olemas ja saaksid uuringu tarvis anda?.................................................... 
 

Kättesaadavus ja ligipääsetavus  On 
Ei 
ole Arv 1=Hab 2=Rahuldav 3=Hea 

6. Viidad (hinnang objektide/teenuste ülesleidmise 
kohta)             
6.1.Puhkealasisesed viidad              
6.2. Loetelu, millele viidati (wc, lõkkeplats, rada jms)   
  
7. Ajaline piiratus             
7.1.Märkida lahtioleku ajad   
8. Ligipääs             
8.1. Ligipääs autoga kogu puhkeala ulatuses             
8.2. Ligipääs autoga puhkealale täielikult piiratud             
8.3.Ligipääs piiratud tõkkega/aiaga vms             
9. Parkimine             
9.1.Parkimine mitte selleks ettenähtud kohtades              
9.1.1.Märkid kus   
9.2.Kas parkimiskohtade arv piisav?             
9.3. Kas tasuline?             
9.4.Maksesüsteem (kirjutada)? 
9.5.Hind (kirjutada)   
10. Infotahvlid             
10.1. Puhkeala asukoha plaan/kaart             
10.2. Puhkealal kasutuseeskiri              
10.3. Õppeinfo/piirkonna info             
11.Valgustus             
11.1. Märkida, kas osaline või täielik   
12. Puhkealasiseste teede olukord             
12.1. Valdav pinnakate (asfalt, pinnaskate, saepuru)   
  
  
12.2. Pinnakate (kas korras ja kuiv või porine, 
aukudega)             
12.3. Niidetud tee ääred             
12.4. Puhkealasisesed kergliiklusteed?             
Pakutavad teenused ja heakord             
13. Wc-d             
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13.1. Wc paberi olemasolu             
14. Pikniku alad             
15. Varjualused             
16. Lõkke tegemise võimalus/lõkkekohad             
17. Lauad-toolid-pingid             
18. Laste atraktsioonid             
19. Telkimise võimalus/telkimiseks ettenähtud alad             
20. Ööbimismajakesed             
21. Laenutus             
21.1. Märkida mis laenutus(ed)   
    
    
22. Toitlustusteenus             
22.1. Märkida mis (välikohvik, putka vms &mida 
müüakse)   
23. Prügikastid             
24. Vandalismi jäljed             
24.1. Kirjuta kus   
25. Info- või külastuskeskus             
26. Kiik             
27.Vaatetorn             
28. Ajalooline, kultuuriline või looduslik 
vaatamisväärsus             
28.1. Märkida mis (mälestusmärk, mõis, puu, 
sünnikoht)             
              
              
              
29. Muu teenus/objekt              
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Lisa 2. Puhkealade lühiküsitluse ankeet 

Kuupäev _____________ Kellaaeg __________ Küsitleja nimi Puhkeala nimi __________________ 
Ilm (temp., sademed, pilvisus)__________________________________________________________ 
 

Küsitluseks on aega 1h. Kui palju inimesi, siis järgmine inimene küsitleda 10 sekundi pärast. 
Puhkealal viibimise põhjus – Tegevus: 1. läheb konkreetsesse kohta puhkeala kaudu, 2. üksi 
jalutamine, 3. lapsega jalutamine 4. koeraga jalutamine, 5. seltskonnaga (2 ja enam) jalutamine, 6. 
trenni tegemine (jooksmine, kepikõnd, rulluisud,-suusad, rula,), 7. trennitegemine (rattasõit) 8. trenni 
tegemine (ujumine) 9. meelelahutus (rattasõit) 10. meelelahutus (suplemine, päevitamine) 11. golf 
12. muu (kirjutada)_________________________________________________________________ 
Eelmine/järgmine koht – Kust inimene on samal päeval tulnud ja kuhu plaanib edasi minna 
(küla/linnaosa/tänava täpsusega) 
Aeg: Kui kaua puhkealal kokku viibib 
Staatus – 1. laps (ei käi koolis), 2. õpilane, 3. üliõpilane, 4. töötu, 5. pensionär, 6. kodune, 7. 
invaliid, 8. töötaja 
Elukoht – Märkida praeguse kodu KOV ja küla/tänav 
 

Nr Tegevus Eelmine koht Järgmine koht Aeg/min Sugu Sünniaasta Staatus Elukoht
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32  
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Lisa 3. Puhkealade põhjaliku küsitluse ankeet 

Pärnu linna ja selle lähiümbruse puhkealade külastusuuring 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liit koostab Pärnu valglinnastumise teemaplaneeringut, mille üheks osaks on 
avalike puhkealade uuring. Sooviksime küsida Teie arvamusi puhkealade kasutamise kohta ja hinnanguid 
nende seisundile. Oleme väga tänulikud, kui leiate paar minutit küsimustikule vastamiseks. Küsitlust teostab 
OÜ Positium LBS.  
 
Puhkeala ................................................    Kuupäev...................................................................... 
Küsitleja ...............................................     Kellaaeg (märkida täistund)........................................ 
 
I Puhkeala, kus küsitletakse 
 
1. Liikumise viis (mitte küsida):  

1. jalgsi    2. jalgsi-keppidega     3. jalgrattaga     4. rulluiskude, rullsuuskade, rulaga  
5. motorolleriga/tsikliga 6. muu (kirjutada)................................. ............................................................... 

 
2. Mis on Teie puhkealal viibimise põhjus praegusel hetkel?  
   1. puhkeala kaudu konkreetsesse kohta liikumine  6. trenni tegemine (jooksmine, kepikõnd,rulluisud)  

2. üksi jalutamine       7. trenni tegemine (jalgrattaga sõitmine)  
3. lapsega jalutamine        9. meelelahutus (rattasõit) 
4. koeraga jalutamine      10. meelelahutus (suplemine, päevitamine) 
5. seltskonnaga (2 ja enam) jalutamine      11. muu (kirjutada).................................................. 
       

3. Kui kaua Te puhkealal praeguse külastuskorra ajal viibite? ...................... min.  
 
4. Kuidas praegu puhkealale saabusite:  

1. jalgsi   2. autoga  3. ühistranspordiga  4. jalgrattaga   5. rulluiskude, rullsuuskade, rulaga  
6. motorolleriga/mootorrattaga 7. muu (kirjutada)........................................................................................  

 
5. Kui tihti Te seda puhkeala külastate?  
 
Keskmiselt aastaajal Kevad Suvi Sügis Talv 
1. mitu korda päevas         
2. iga päev         
3. mõned korrad nädalas     
4. mõned korrad kuus       
5. ei külasta üldse     
6. muu (kirjutada)     
      
6. Palun hinnake puhkeala seisundit skaalal 1 halb, 2 rahuldav, 3 hea, E ei tea/ei ole kursis. Kui puhkealal 
puudub vastav teenus, siis märkida 0!  

teed    0 1 2 3 E kommentaarid.............................................................................................. 
valgustus  0 1 2 3 E kommentaarid.............................................................................................. 
parkimine  0 1 2 3 E kommentaarid.............................................................................................. 
ühistransport 0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................... 
prügikastid 0 1 2 3 E kommentaarid.............................................................................................. 
wc-d   0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................... 
muu inventar 0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................... 
(puhkealal kasutatavate esemete kogum nt pingid, lauad, kiiged, riietumiskabiinid jms) 
viidad   0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................... 
infotahvlid  0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................. 
laste atrakts. 0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................ 
taimestik   0 1 2 3 E kommentaarid.............................................................................................. 
teenused   0 1 2 3 E kommentaarid............................................................................................. 
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muu    0 1 2 3 E (kirjutada)..................................................................................................... 
 

7. Millisest teenusest tunnete puhkealal puudust (laenutus, toidukoht, pood, lastehoid, pakihoid vms)? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
8.Millistest rajatistest/objektidest (pink, varjualune, riietuskabiin vms) tunnete puhkealal puudust?  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
II Teised Pärnu linna ja selle lähiümbruse puhkealad 
 
9. Kas elate Pärnu maakonnas? 1. Jah 2.Ei  
10. Kui jah, siis milline on teile lähim puhkeala elukoha järgi (KOV ja puhkeala nimi) ? 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
11. Kas külastate seda puhkeala kõige rohkem? 1. Jah 2.Ei (põhjendada) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
12. Milliseid puhkealasid te veel Pärnu linnas või selle lähiümbruses (Sindi, Audru, Paikuse, Sauga, 
Tahkuranna) külastate 
(nimetada)?...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
13. Millisel põhjusel puhkealasid kõige sagedamini külastate?  

1. puhkeala kaudu konkreetsesse kohta liikumine  6. trenni tegemine (jooksmine,kepikõnd,rulluisud)  
2. üksi jalutamine       7. trenni tegemine (jalgrattaga sõitmine)  
3. lapsega jalutamine        9. meelelahutus (rattasõit) 
4. koeraga jalutamine      10. meelelahutus (suplemine, päevitamine) 
5. seltskonnaga (2 ja enam) jalutamine      11. muu (kirjutada).............................................. 

 
14. Kui tihti Te Pärnu linna ja selle lähiümbruse puhkealasid külastate?  
 
Keskmiselt aastaajal Kevad Suvi Sügis Talv 
1. mitu korda päevas         
2. iga päev         
3. mõned korrad nädalas     
4. mõned korrad kuus       
5. ei külasta üldse     
6. muu (kirjutada)     
      
15. Millised on Pärnu ja selle lähiümbruse hästi heakorrastatud puhkealad? Nimeta puhkealad ja põhjenda. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
16. Milliste Pärnu ja selle lähiümbruse puhkealade heakorrastatus on halb? Nimeta puhkealad ja põhjenda. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
17. Millised on Pärnu ja selle lähiümbruse puhkealade olulisemad puudused? 
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............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 
III Vastaja andmed  
 
18. Eelmine koht, kust inimene on samal päeval tulnud (küla/linnaosa/tänava täpsusega) 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
19. Järgmine koht kuhu plaanib edasi minna (küla/linnaosa/tänava täpsusega) 
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
20. Vanus...................    21. Sugu....................   22. Rahvus................... 
23. Sotsiaalne staatus (võib esineda mitu varianti) 

1. laps (ei käi koolis)    6. pensionär 
2. õpilane (õpib üldhariduskoolis)    7. kodune 
3. üliõpilane      8.invaliid 
4. töötaja      9.muu (kirjutada) 
5. töötu  

24. Elukoht (vald/linn, küla/ tänav)…................................................................................................................. 
25. Töökoht/kool (vald/linn, küla/ tänav)…........................................................................................................ 
 

Täname Teid küsitluses osalemise eest! 



Lisa 4. Ühistranspordi lisatabelid ja -graafikud 

Tabel 26. Minimaalne bussipeatuste kaugus puhkealadest kilomeetrites linnulennult päeva, nädala ning aastaaja lõikes (H – hommik (4:00–09:59), P – päev (10:00–14:59), O - õhtu 
(15:00–19:59), OO - hilisõhtu (alates 20:00). 

Talveperiood Suveperiood 
E-R L P E-R L P Puhkeala nimi Vald 

H P Õ ÖÖ H E Õ ÖÖ H T Õ ÖÖ H K Õ ÖÖ H N Õ ÖÖ H R Õ ÖÖ 
Valgeranna puhkeala Audru 2.3 2.3 2.3 3.7 2.3 2.3 2.3 3.7 2.3 2.3 2.3 3.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.1 2.0 2.3 2.3 2.1 2.0 2.3 2.3 
Pärnu Lennujaama motopark 
(üritus) Sauga 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7 1.7 

Seljametsa karjäärijärv Paikuse 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 3.1 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 0.7 3.1 
Paikuse vabaõhulava Paikuse 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Reiu-Liiva karjäär ja krossirada Paikuse 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
Ringi tn kinnistu lastestaadion Pärnu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Pärnu rannapark Pärnu 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Pärnu rannapargi renoveeritud osa Pärnu 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 
Vallikääru park Pärnu 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 
Munamäe park Pärnu 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 
Jaansoni rada Pärnu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Pärnu rannaala Pärnu 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 
Pärnu rannapromenaad Pärnu 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Rae rand Tahkuranna 0.9 0.9 0.9 2.9 0.9 0.9 0.9 2.9 0.9 0.9 0.9 2.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Reiu rand Tahkuranna 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 4.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
Raeküla jooksu- ja suusarajad Tahkuranna 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Jõulumäe tervisespordikeskus Tahkuranna 1.2 1.2 1.2 10.7 1.2 1.2 1.2 10.7 1.2 1.2 1.2 10.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
Tahkuranna rand Tahkuranna 1.4 1.4 1.4 12.6 1.4 1.4 1.4 12.6 1.4 1.4 1.4 12.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Sõpruse park Sindi 0.7 0.7 0.7 2.7 0.7 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.7 0.2 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5 0.2 
Tiigi park Sindi 0.5 0.5 0.5 1.9 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9 
Ujula park  Sindi 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.9 0.5 0.7 0.5 0.9 
 



 
Joonis 73. Uurimisalal kõikide väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv argipäeviti aprillis 2010. 
 

 
Joonis 74. Uurimisalal kõikide väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv laupäeviti aprillis 2010. 



 
Joonis 75. Uurimisalal väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv pühapäeviti aprillis 2010. 

 

 
Joonis 76. Uurimisalal kõikide väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv argipäeviti juulis-augustis 2010. 

_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

130



 
Joonis 77. Uurimisalal kõikide väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv laupäeviti juulis-augustis 2010. 

 

 
Joonis 78. Uurimisalal kõikide väljaspool Pärnut peatuvate liinide arv pühapäeviti juulis-augustis 2010. 
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Lisa 5. Parkide inventeerimise tulemused  

Tabel 27. Uurimisala parkide koondtabel (allikas: puhkealade inventuur). 
 

Valdkond Sõpruse 
park Munamäe park Pärnu rannapargi 

renoveeritud osa 
Pärnu 

rannapark 
Vallikääru 

park 
Omavalitsus Sindi Pärnu Pärnu Pärnu Pärnu 
Puhkeala nr 23 14 12 11 13 

Puhkealavälised viidad Puuduvad Pärnu 
kesklinnas Puuduvad Puuduvad Pärnu 

kesklinnas 
Kohapealne tähistus puhkeala 
nimega Puudub Puudub Puudub Nimetus olemas 

asukohakaardil Olemas 

Valdav pinnakate  Asfalt Asfalt Killustikkate Asfalt Killustikkate 
Puhkealasisesed kergliiklusteed Olemas Olemas Olemas Olemas Olemas 

Valgustus Osaline Osaline Kogu puhkeala 
ulatuses Osaline Kogu puhkeala 

ulatuses 

Niidetud tee ääred Olemas Olemas Olemas Olemas Olemas 
Teede olukorra hinnang Rahuldav Hea Hea Hea Hea 
Autoga ligipääs piiratud Jah Jah Jah Jah Jah 
Parkimine korraldatud Jah Jah Jah Jah Jah 
Mitte ettenähtud kohtades 
parkimine Puudub Puudub Puudub Puudub Puudub 

Hinnang parkimisele Rahuldav Rahuldav Rahuldav Rahuldav Rahuldav 
Puhkealasisesed viidad Puudub Puudub Puudub Puudub Puudub 
Puhkeala asukoha plaan/kaart Puudub Puudub Olemas Puudub Olemas 
Infotahvlid Olemas Olemas Olemas Olemas Olemas 

Inventar Puudub Pingid Pingid, veevõtu 
koht Pingid Pingid 

Käimlad Puuduvad Puuduvad Olemas Puuduvad Puuduvad 
Laste atraktsioonid/mänguväljak Puudub Olemas Olemas Puudub Puudub 
Palliplats Puudub Olemas Puudub Olemas Puudub 

Muud rajatised Vabaõhulava Puuduvad Purskkaev Meremärk, 
skulptuurid 

Vabaõulava, 
purskkaev 

Teenused Puuduvad Puuduvad Toitlustuskiosk 
suvel Puuduvad Puuduvad 

Ajalooline, kultuuriline või 
looduslik vaatamisväärsus   

II 
maailmasõjas 
hukkunute 
mälestusmärk 

Puudub Puudub 
Estonia 
laevahuku 
mälestusmärk 

Tallinna 
väravad 

Prügikastid Olemas Olemas Olemas Olemas Olemas 
Hinnang prügiolukorrale Rahuldav Rahuldav Hea Hea Hea 

Vandalismi jäljed Vabaõhulaval Laste 
atraktsioonid Puuduvad Prügikastid, 

asfalt, meremärk Puudub 

Hinnang asukohaplaani/-kaardi 
heakorrale Puudub Puudub Hea Puudub Hea 

Hinnang infotahvlite heakorrale Hea Hea Hea Rahuldav Halb 
Hinnang käimlate heakorrale Puudub Puudub Hea Puudub  Puudub 
Hinnang pinkidele Puuduvad Hea Hea Hea Hea 

Hinnang laste 
atraktsioonidele/mänguväljakutele Puuduvad Hea Hea Puuduvad Puuduvad 



Lisa 6. Tellija kommentaarid uuringule koos täitja selgitustega 

1. Avalike rohealade ja puhkealade paiknemine 
 
Tellija. Uuringu kavas on kirjas, et kaardistatakse uurimisala omavalitsustesse jäävad kõik rohealad 
ja puhkealad põhikaardi, üldplaneeringute ja maakonnaplaneeringu põhjal.  
Uuringu pt II sissejuhatavas osas on kirjutatud, et esimene alapeatükk annab ülevaate uurimisala 
rohe ja puhkealade osakaalust ning paiknemisest omavalitsuste lõikes.  
Ootame, et uuringu koostaja leiaks viisi kuidas käsitleda (ühtlustada) planeeringutes olevat infot, et 
anda parem ülevaade rohealade ja puhkealade paiknemisest, kui seda on tehtud praegusel hetkel 
kasutades ainult põhikaarti. Kui kavas on määratud, et kõik rohealad ja puhkealad kaardistatakse, 
siis ootame ka täpsemat joonist, mitte üldistavat skeemi. Ootame, et uuringu peatükis käsitletu 
vastaks sellele, mida on sissejuhatavas peatükis kirjutatud.  
 
Täitja. Kasutasime rohealade ja puhkealade üldise ülevaate andmiseks põhikaardi andmeid, kuna 
need on kogu uurimisala territooriumi kohta üheselt defineeritud ning korralike kaardikihtidena. 
Maakonnaplaneeringut ei kasutanud kuna seal on kaitsealade ja hoiualade kaardikiht, mida ei saa 
üheselt mõista rohealadena. Lisaks pole maakonnaplaneeringu kaitsealade all osasid alasid, mis on 
üldplaneeringutes puhkealad. Üldplaneeringutes on rohe- ja puhkealad erinevates omavalitsustes 
erinevalt defineeritud ja esitatud. Puhkeaalade kaardikihid ei sisalda puhkealade nimesid ning piire 
erinevate puhkealade vahel.  
Kui endiselt on vajadus, et uuringutes oleks esitatud rohe- ja puhkealad üldplaneeringute põhjal, siis 
tuleks omavalitsustest vastavaid kaardikihte täpsustada ning küsida lisainformatsiooni. Analüüsi 
puhkealade osakaalu ja paiknemise kohta omavalitsuste lõikes võime välja võtta ning esitada 
suurema kaardi.  
Töö valmimine sõltub ajast, mil omavalitsused meile korralikud ja piisava hulga infoga kaardikihid 
edastavad.  
 
Tellija. Teemaplaneeringu eesmärk on süsteemselt välja arendatud puhkealade võrgustik, 
elamualadelt puhkealadele juurdepääsu tagamine, kõigi puhkealade omavaheline seostamine. Kui 
uuring jääb praegusele kujule-täpsemalt kaardistamata olemasolevaid rohealasid ja 
puhkealasid, tuleb teha rohkem tööd teemaplaneeringut koostades, et eesmärk täita. (Pärnu linna 
üldplaneeringus on rohealad määratud üldmaana ja iga asumi kohta tekstiliselt määratud asumi 
puhkeala). 
 
Täitja. Võetakse arvesse ja täiendatakse teemaplaneeringus. 
 
 
2. Seotus vaatamisväärsuste, kaitsealade ja väärtuslike maastikega ning huvide konfliktid  
 
a) Tellija. Uuringu kavas kirjeldatu põhjal ei saa päris täpselt aru, kuidas kavandati teemat 
käsitleda. Praegune käsitlus on väga üldine ja lihtsustatud, analüüsimata on see, kuidas puhkealad 
vaatamisväärsustega tegelikult seotud on. Välja peaks tooma puhkealal paiknevad ja puhkeala 
läheduses paiknevad vaatamisväärsused täpsemate ruumiliste seostega.  
 
Täitja. Kui Pärnumaa Omavalitsuste Liidul või omavalitsustel on olemas veel kaardikihte, mille 
põhjal puhkealade väärtust hinnata, siis palun saatke need meile, lisame need ka analüüsi. Palun 
täpsustage, kuidas tuleks täpsemalt analüüsida ruumilisi seoseid puhkealade läheduses olevate 
vaatamisväärsustega. 
 



_____________________________ 
Positium LBS 2010 © www.positium.ee 

134

Tellija. Täpsemate seoste all on mõeldud täpsemat pilti/kirjeldust - ühendused teede näol, vaated, 
läbimine, piirnemine, külgnemine, paiknemine ja muud võimalikud alade ja objektide vahelised 
seosed ruumis.  
 
Täitja. Nimetatud põhjalike kirjelduste esitamine väljub puhkealade uuringu kontekstist. Soovitame 
Pärnu linnal vaatamisväärsuste ruumiliste seoste ja toimimisvõrgustiku analüüsimiseks tellida eraldi 
uuring. 
 
b) Tellija. Defineerida vaatamisväärsus. Kas vaatamisväärsus on ainult kaitsealune objekt ja 
mälestusmärk?  
Looduslike vaatamisväärsustena vajavad käsitlemist kindlasti ka kõikvõimalikud õppe- ja 
matkarajad (N: tammiste matkarada). Konsulteerida tasuks kindlasti ka Pärnumaa 
külastuskeskusega.  
 
Täitja. Kui praegune uuringutes tehtud analüüs vaatamisväärsuste kohta ei sobi, siis peaks tellija 
täpsemalt defineerima, mida on vaatamisväärsuste all mõeldud. Lähteülesandes seda täpselt 
defineeritud ei ole. Lähtuvalt tellija poolt antud definitsioonist tuleb omavalitsustelt küsida andmed 
(kaardikihid) definitsioonile vastavate objektide kohta. Töö valmimine sõltub ajast, mil tellija esitab 
vaatamisväärsuste definitsiooni ning omavalitsused vastavalt sellele andmed (kaardikihid). 
 
Tellija. Ettepanek arvestada ka muude vaatamisväärsustega, mis ei ole kaitse all nagu loodus- ja 
matkarajad, Pärnu muulid, kauni vaatega kohad, vaatlustornid jm turismi mõistes olulist. Saame 
edastada Pärnu linna ja maakonna turismikaardi pdf kujul.  
On üleval aadressil: http://server.parnu.ee/merilin/turismikaardid/ 
Pärnus on välja töötatud ka mitmed temaatilised rajad- võimalusel edastame need ka järgmise 
nädala alguses.  
 
Täitja. Defineerimata on tellija poolt vaatamisväärsuste mõiste, mis on vajalik omavalitsuste 
võrreldavuse ja analüüsi üheselt mõistmise seisukohalt. Pärnu linna saadetud pdf kaart aitab 
analüüsi seisukohalt vähe edasi. Tarvis oleks konkreetseid kaardikihte koos vaatamisväärsuste 
nimedega ja atribuutandmetega, et nende paiknemine võimalikult täpselt välja tuleks. Samuti ei ole 
teada, millised andmed ja mis kujul on olemas vaatamisväärsuste kohta teistes omavalitsustes.  

http://server.parnu.ee/merilin/turismikaardid/
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