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Vastus pöördumisele 
 
 
Olete 16.02.2012 esitanud Pärnu Linnavolikogu esimehe Vahur Mäe poole pöördumise nr  
1-7/2542 seoses linnaruumiga ning Pärnu jõe äärsete alade ja vaadete avamisega jõele.  
 
Esmalt tänan Teid, et tunnete suurt huvi Pärnus toimuva vastu ning olete Pärnumaa Naiste 
Ümarlaua aktiivne ning kaasamõtlev liige. Linnakodanike kaasamine on minu seisukohalt linnas  
toimuvate protsesside juhtimisel määrava tähtsusega.   
 
Täna kehtiv Pärnu linna üldplaneering arvestab omavalitsuse  pikaajalisi strateegilisi eesmärke 
ning annab juurde ka ruumilise aspekti. Üldplaneering määrab omavalitsuse territooriumi 
erinevate alade maakasutuse  sihtfunktsioonid ning ühtlasi kõikide eluvaldkondade territoriaal-
ruumilised arenguperspektiivid.  
 
Üldplaneeringut koostades on arvestatud kestva ja säästva arengu tingimustega ning seotakse 
need territoriaal-majandusliku arenguga. Üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringud 
peavad seega lähtuma neist samadest põhimõtetest, mille hulka kuulub kindlasti ka jõe äärsetele 
aladele avaliku ruumi jätmine ja tekitamine ning avalike vaadete avamine. Pärnu linn on oma 
strateegilistes dokumentides, sealhulgas arengukavas näinud samuti ette selliste põhimõtete 
hoidmise. 
 
Olete oma pöördumises teinud rida ettepanekuid ning viidanud Pärnumaa naisteühenduste 
võrgustiku arutelul tekkinud valupunktidele. Norra Drammeni linna näide on kõnekas 
perspektiivsete visioonide ellu rakendamisest, eelduseks poliitilised kokkulepped ning stabiilne 
keskkond omavalitsuse juhtimises. Kindlasti on Pärnul neilt palju õppida, vältides tehtud vigu 
ning arendades keskkonda võõrsil juba rakendatud edukate praktiliste näidete varal.  
Tervikuna on Pärnul aukartust äratav ressurss kaldajoone näol. Hetkel on sellest lõviosa välja 
arendamata ning see seab meid põnevate väljakutsete ette. Küsimus on suurtes visioonides ja 
nende realiseerimises. Tänavu liitus omavalitsus Rahvusvahelise Veeäärsete Linnade ühenduse 
(International Centre Cities on Water)  projektiga „WaRe-Waterfront Regeneration“, õppimaks 
rahvusvaheliste näidete varal. Juba märtsi lõpus saab Pärnu Uue Kunsti Muuseumi ning Pärnu 
Linnavalitsuse koostööna teoks koostööprojekti teine faas, millega Pärnu võõrustab Porto, 
Ljubljana, Praha, Veneetsia ja Bratislava linnaplaneerijaid. Tegemist saab olema mõnes mõttes 
visioonikonverentsiga, kuhu oodatakse ka Pärnu kodanikeühendusi. 
 
Oma 18.11.2010 otsusega nr 82 kehtestas Pärnu Linnavolikogu Pärnu jõe kallaste ja sadama 
akvatooriumi detailplaneeringu, mis tähendas otsustavat ja murrangulist sekkumist jõekallaste 
vaadete avamiseks.  



Detailplaneering http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/document.aspx?id=511522 
kehtestab avaliku ruumi kasutamise just sellisena, nagu olete ette kujutanud. Siinkohal teatavasti 
plaanitakse kallasraja avamist sel moel, et liikudes üle Vana silla Uuele, oleks tervenisti võimalik 
kallastele ring peale teha. Kui kõik läheb plaanipäraselt ning linnavalitsejad suudavad 
omavalitsuse netovõlakoormuse langetada maksimaalselt 60 %-ni eelarve kuludest, siis 
alustatakse juba 2013. aastal nn. Jaansoni raja ehitamist.  
 
Projekti realiseerimine loob eelduslikult alused piirkonna edasiseks arenguks – soodustab 
investeeringuid, arendab turismimajandust, sealhulgas jõeturismi teket ning annab praegustele ja 
tulevastele linnaelanikele võimaluse asuda elama looduskaunisse linnakeskkonda.  
 
Samas on vajalik arvestada, et Pärnu jõe kallaste lihkeohtlikkus muudab siinse avaliku ruumi 
parendamise ning investeeringute tegemise oluliselt kulukamaks. Viitate ühenduse valupunktide 
nimistus, et vajalik oleks rajada kaldakindlustused. Kõneka näitena võib välja tuua fakti, et kui 
kindlustada Vana ja Uue silla vaheline vasakkallas samasuguse betoonkindlustusega nagu 
uuenenud Vallikäärus, kujuneks tööde maksumuseks ca 5,5 miljonit eurot. Selliseid vahendid 
aga omavalitsusel puuduvad.  
 
Märgite ka, et jõekallastel on välja kujunenud mitmed avalikud rannad. Vastavalt kehtestatud 
detailplaneeringule arendatakse rahva poolt armastatud puhkekohad kaasaaegselt ka välja. 
Samuti on olemas potentsiaal jõeturismi arenguks. Jõetaksonduse teke on võimalik koostöös 
ettevõtjate ja mittetulundusühendustega. Vaadates hetkeolukorda, võib eeldada ja loota, et 
koostöös Paikuse valla, kallastel asuvate veespordiklubide ning turismisektoriga ei pruugi 
mainitud arengud mägede taga olla – kehtestades juba mainitud detaiplaneeringu, on Pärnu 
Linnavolikogu loonud eeldused nimetatud arengute tekkeks. 
 
Uue üldplaneeringu avalikustamine on planeeritud 2012. aasta sügisesse, loodame Teie 
konstruktiivseid ettepanekuid ka sel perioodil. Teie poolt 16.02.2012 tehtud ettepanekud on 
edastatud planeerimisosakonna vastava ala spetsialistidele, kes kindlasti võimalusel neid mõtteid 
arvesse võtavad. Soovin Teile ning kogu Pärnumaa Naiste Ümarlauale ka edaspidiseks julgust ja 
tahet linnas toimuvatele protsessidele kaasa mõelda. 
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