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Sissejuhatus
Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade Hirvepargi elamurajooni rajamise käigust ning kuidas
sealsed elanikud on rahul arendaja tööga. Anda ülevaade Sauga valla arenguprojektidest, mis
on seotud Hirvepargi elamurajooniga. Uurimustöö jaoks on tehtud intervjuu kohalike
elanikega, kelle objektiivne arvamus aitas kaasa hetkeolukorra hindamisele ning
ettepanekutele, mis võiks olla elamurajoonis paremini tehtud olla. Viidi ka läbi osalusvaatlus,
kus läbiti elamurajooni ala.
Töö on ülesehitatud kahes osas. Esimeses osas antakse ülevaate linnapoliitika muutustest
viimastel aastakümnetel ja Sauga valla linnapoliitikast. Kirjeldatakse ka uurimismeetodeid
ning uuringu piirkonda. Töö teises osas antakse ülevaade hirvepargi elamurajooni arendusest.
Lõpuks tehakse lühikokkuvõte uuringu tulemustest.
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Teoreetiline taust
Trendid ja kontekst
Rääkides Hirvepargi elamurajoonist Sauga alevikus, tuleb seda piirkonda võtta kui Pärnu
lähitagamaa osa, mille areng on Pärnu eeslinnastumise protsessi osaks. Hirvepargi
elamurajooni arenemine elamurajooniks

on osa Pärnu eeslinnastumise protsessist. Kuna

Sauga aleviku ning Pärnu linna sotsiaalne kapital on omavahel tugevalt seotud, tuleb käsitleda
Hirvepargi arengut, arvestades ka Pärnu linna mõju sellele.
Eeslinnastumise käigus toimub nii rahvastiku kui ka majanduslikkuse areng linnakeskusest
kaugemal eeslinnas või keskuse lähedal olevas tagamaas. Alguses toimus relatiivne
detsentralisatsioon ehk suhteline hajumine, kui kogu linnalise aglomeratsiooni rahvaarvu
kasv hakkab aeglustuma. Lõppfaasis linnakeskuse rahvaarv langeb ja toimunud absoluutne
detsentralisatsioon ehk määraline hajumine. Perifeeriast rändetase eeslinnadesse ja tagamaale
ning rändevool keskusest välja ületab sisserändamise (Jauhiainen, 2005).

Linnapoliitika
Tänapäeva ühiskond on linnastunud ühiskond. Linnade areng on muutunud väga oluliseks –
linnad on ühiskonna majanduslikud vedurid. Linnad on innovatsiooni ja teadmiste keskused,
kohad, kus arenevad kultuurid ja sünnivad sotsiaalsed ja poliitilised liikumised. Samal ajal on
linnades vaja toime tulla keeruliste probleemidega, nagu segregatsioon, halvenev
keskkonnaseisund, liiklusummikud ja tööpuudus. Tänapäeva globaalne infoühiskond esitab
linnadele uusi väljakutseid. Kuna masstootmine on asendunud paindliku teadmiste põhise
tootmisega, siis konkureerivad linnad paremate töötaja ja firmade nimel. Ka Eesti pole siin
mingisugune erand. Eesti linnad on viimase paarikümne aastaga teinud läbi suured muutused.
Tallinn ja Tartu on integreeritud globaalsesse majandusse, konkureerides samamoodi
investeeringute, firmade ja heade töötajate pärast. Hästi arenevad linnad on vajalikud Eesti
sihipärase, kestva ja innovaatilise arengu jaoks.
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Globaliseerunud ühiskonnas peetakse linnaregioone majandusliku ja sotsiaalse arengu
mootoriteks.(Jauhiainen 2005). Linnapoliitika peab olema linnaregioonidele abiks nende
arenemisel. Nagu Eesti regionaalpoliitikat, mõjutab ka linnapoliitikat Euroopa Liit.
Euroopa Liidu linnapoliitikas on pearõhk pööratud neljale tähtsamale valdkonnale:


Globaliseerumise väljakutse: majandusliku heaolu ja tööhõive parandamine linnades ja
tasakaalustatud linnadesüsteemis. Regionaalpoliitikas ja tööhõivepoliitikas peab olema
kindel linnadimensioon. Vajadus toetada linnade rolli innovatsiooni ja ettevõtluse
keskkonnana.



Ümberstruktureerimise väljakutse: segregatsiooni ja polariseerumise leevendamine
sotsiaalse partnerluse ja sotsiaal-füüsiliste linnade renoveerimisega. Selleks on vaja
solidaarset ühiskondlikku ja kohalikku poliitikat.



Linnakeskkonna väljakutse: ehitatud keskkonna arengu koordineerimine ja transpordi
küsimused. Oluline on kohalik ja kõikehõlmav säästlik areng, infrastruktuuri
taaskasutamine ning energia säästlik tarbimine.



Kohaliku võimu ja kodanike aktiivne osalemine linnapoliitikas, tulevikuplaanide
arendamises ning otsuste langetamises. Oluline on partnerlusele toetuv linnapiire ületav
haldamine (Jauhiainen 2005).

Rahvastiku arvu ja majanduse struktuuri poolest on erinevatele linnadele rakendatud erinevat
poliitikat. Kasvule suunatud strateegia on suunatud senise rahvastiku hoidmise ja uute elanike
ligitõmbamisele. Alalhoidmise strateegia on suunatud olemasolevate elanike elukvaliteedi
parandamisele. Vähenemisele suunatud strateegia eesmärgiks on infrastruktuuri, teenuste,
puhkevõimaluste

ja

eluasemete

kohandamine

vastavalt

rahvaarvu

prognoositavale

vähenemisele.
1/3 linnadest kahaneb oma rahvaarvult, mis omakorda põhjustavad sotsiaalseid, füüsilisi,
majanduslikke ja keskkonnalisi tagajärgi. Kahanemise põhjuseks võivad olla demograafilised:
leibkondade suuruse vähenemine, elanikkonna vananemine,

sündivuse järsk langus;

majanduslikud: jõukuse ja ebavõrdsuse kasv, globaliseerimine; sotsiaalsed: rahvusvähemuste
koondumine, elustiilide muutumine; poliitilised: maksud, regulatsioonid. Ruumilise protsessi
tagajärjeks on välja ränne või eeslinnastumine. Uusasumisse elamise asumise positiivseks
külgedeks on suurlinna lähedus, puhas looduskeskkond, infrastruktuuri olemasolu, piirkonna
turvalisus ning kinnisvara hind on odavam kui siselinnas. Järgi jäävad kahanevad linnad, kus
elanike arv väheneb, tühjaks jäävad mitmed eluruumid ja kinnisvara väärtus väheneb
linnades.
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Kasvavate linnade puhul on linna füüsiline määratlus keeruline, sest piirid on hägused.
Linnade füüsiline ulatus võib olla kümneid kuni sadu kilomeetreid. Tallina ja selle
lähiümbruse piiritlemine on muutunud keerulisemaks seoses uusasumite ehitusega 2000.
aastatel (Jauhiainen, 2005).

Eestis toimub hetkel kompleksne majanduse ruumiline areng. Kuna Eesti integreerub üha
enam Euroopa majanduslike ja poliitiliste struktuuridega, on selge, et hierarhilist
keskuskohtade mudelit ei ole enam võimalik rakendada. Linnade ja nende tagamaade suhted
muutuvad ning linnade rahvastiku arvul põhinev hierarhilisus kaob. Kas Eestis liigutakse ühe
suure keskuse suunas või proovitakse arendada oskuspõhist linnavõrgustikku – see on
poliitilise valiku küsimus (Jauhiainen 2005).
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Linnapoliitika Sauga vallas
Hirvepargi elamurajoon asub Sauga alevikus ning on Sauga valla osa. Sauga Vallavalitsus
tegeleb kõigi oma mõjupiirkonda jäävate külade ning alevike elu korraldamisega.

Sauga valla visiooniks on kvaliteetse elukeskkonna, heal tasemel avalike teenuste,
mitmekesise majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga omavalitsus, kus

väärtustatakse

haridust, kultuuritraditsioone, elanike sotsiaalset ühtekuuluvust ning aktiivset ja tervet
eluhoiakut.

Hirvepargi elamurajooni puudutavad olulisemad dokumendid linnapoliitika elluviimisel
Sauga vallas:

Sauga valla üldplaneering määrab Sauga valla üldised arengusuunad ning maakasutus-ja
ehitustingimused.
Sauga valla arengukava 2011-2020 on kirjas üldised valla arengu eesmärgid.
Suga valla Ühise Veevärgi- ja Kanalisatsiooni arendamise kava- ÜVK kohaselt on planeeritud
Hirvela KPJ ja Pärnu linna reoveekollektori vahelise kanalisatsiooni survetorustiku rajamine.
Tulemuseks on Sauga asula keskuse ning individuaalelamute piirkonna reoveepumpade
koormuse vähenemine ning sotsiaalse keskkonna paranemine.
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Uurimismeetodid

Uurimaks Hirvepargi elamurajooni arenduse mõjusid kasutati uurimismeetoditeks: intervjuud
elanikega, kes osutusid valituks lumepalli meetodil, osalusvaatlust ning tekstianalüüsi.
Viidi läbi struktureerimata individuaalintervjuud 5 kohaliku elanikuga, kes osutusid valituks
lumepalli meetodi teel. Intervjuude eesmärgiks oli saada Hirvepargi elamurajooni kohta
informatsiooni, kuidas on elanikud rahul arendaja tööga.

Uurimistöö käigus viidi läbi ka osalusvaatlus, kus vaadeldi elamurajooni ala. Osalusvaatluse
käigus läbiti terve elamurajooni ala. Vaatluse käigus jälgiti inimesi, kes elasid tõenäoliselt
selles piirkonnas ja elamurajooni ehituslikku poolt. Vaatluse käigus tehti ka fotosid, mille
tegemisel jälgiti eetika aspekte.
Uurimustöö jaoks koguti informatsiooni tekstianalüüsi käigus. Vaatluse alla jäid kohaliku
ajalahe Pärnu Postimehe artiklid, Sauga valla üldplaneering ja Sauga valla arengukava.
Tekstianalüüsi eesmärgiks oli saada ülevaadet arendustööde kajastumist meediaallikates.
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Uuritav piirkond
Uuritav piirkond asub Sauga vallas Tallinna-Pärnu-Ikla mnt ääres Hirvela tänaval. Hirvepargi
elamurajoon jääb Pärnu südalinnast vaid 5 km kaugusele ning linna piirini on vaid 1,5 km.
Sauga vald asub Pärnumaa keskosas. Valla lõunanaabriks on Pärnu linn, läänepoolseks
naabriks Audru vald, põhjaosas piirneb Halinga ja Are vallaga, idaosas Tori valla, Sindi linna
ja Paikuse vallaga.
Geograafiliselt jääb Sauga valla territoorium Pärnu madalikule, Pärnu ja Sauga jõgede
alamjooksude vahelisele alale, haarates lääneosas suurema osa Nurme rabast ja kogu Rääma
raba. Soo ja mets hõlmavad valla territooriumist ca 58 %, siit ka valla peamine maavara turvas.
Valla üldpindala on 16482,3 ha, mis on 3,9 % Pärnumaa maavaldade pindalast.
Valla territooriumil paikneb 10 küla ja 1 alevik, kus kokku elab ~4485elanikku (01.01.2013).
Sauga alevikus elab 1260 inimest 01.01.2013 seisuga. Tihedamini on asustatud valla lääne- ja
idaosad, teede ja jõgede ümbrused.
Valda läbivad liiklusteed soodustavad ühendust lähemate linnade ja naabervaldadega.
Põhimaanteedest läbivad Sauga valda Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 7,5 km ja Pärnu-RakvereSõmeru mnt 13,5 km ulatuses, lisaks kohalikud maanteed.
Vallas tegutseb üks põhikool: Sauga Põhikool Nurme külas, Sauga alevikus asub Jänesselja
Lasteaed, Tammiste külas Tammiste lasteaed. Raamatukogusid on kaks: Urge külas ning
Sauga alevikus, raamatukogudes saab kasutada ka internetiühendusega arvutit. Spordisõpradel
on treeninguteks võimalik kasutada Sauga Vallavalitsusega ühe katuse all olevat spordisaali,
valla noored saavad koos käia ja huvitegevust harrastada Urge Vabaajakeskuses ning Sauga
Avatud Noortekeskuses. (Sauga valla…, 2013)
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Sauga aleviku rahavastik
Sauga aleviku rahvaarv on 01.01.2013 aasta seisuga 1260 elanikku. Kümne aastaga on see
tõusnud 11% nii et kasv on olnud suhteliselt tagasihoidlik. Sauga alevikus elab 33% kogu
valla elanikest. Laste osakaal kogurahvastikust on 23,5%. Tööealiste elanike osakaal kokku
64,7%. Pensionäride osakaal Sauga alevikus on 11,8%. Need on väga lähedased Sauga
keskmistele näitajatele. Sauga alevikus elab väga suur hulk tööealisi elanikke. Nendest on
kõige suurem osa 25-29 aastaseid elanikke. Väga suur on ka laste ja noorte osakaal. Kõige
enam on 0-4 aastaseid lapsi. Üldkokkuvõttes võib öelda, et oodata on laste arvu tõusu kuna
suur hulk naisi on sünnitusikka jõudmas. Kümne aastaga on suurenemas ka pensionäride
hulk, mil hetkel 55-59 vanuserühmas olevad elanikud jõuavad vastavasse ikka. (Sauga valla,
2013)

Joonis 1 Sauga valla elanike koosseis 2010

Üle Tallinna mnt jääb valla lasteaed ning läheduses on kool. Erinevalt Pärnus levinud
elamuehituse suunast, milleks on rajada valdavalt ühe-kahetoalisi suvituskorterid, kuid
Hirvepargi elamurajooni korterid on suuremad ning sobivad enamasti pereinimestele.
Korterite projekteerimisel lähtuti otstarbekusest ja mugavusest, Arhitektiuuri tüübiks on
kaldkatusega elamu, millel on suuremad rõdud, terrassid, aknapinnad
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Sauga valla ja Pärnu linna vaheline transpordi ühendus on keskmine. Bussiliikluses on käigus
6 liini, millest on 5 liini käigus igapäevaselt. Nendele Pärnu linnaliinidele lisanduvad kaks
Eesti-sisest liini, mis läbivad Sauga valda. Õppeperioodi ajal on ka käigus õpilastele mõeldud
bussiliinid.
Sauga valla teede ja kergliiklusteede olukord on kehva. Sauga vallas asub ainult üks ainuke
kergliiklustee, mis algab Sauga alevikust ning kulgeb Pärnu linna piirini.
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Arendus ja selle mõjud
Arenduse eesmärgiks oli põllumaa asemele rajada elamurajoon, mida ümbritseks roheline
ümbrus. Kortermajad ehitati energiatõhususe põhimõtteid järgides, mille tulemuseks on
kortermajadele madalamad halduskulud. Enne projekti algatamist asus sellel katastri üksusel
tühi põllumaa Hirvepargi elamurajooni arendus algatati ärimehe Tullio Libliku ja Andrus
Sukles koostööl, mida arendas AS Saarte Investeering. Elamurajooni ehitamiseks palgati
firma AS Tesman.
Elamurajooni ehitamist alustati 2005 aastal 2007 aasta juunis avati elamurajooni esimene osa
kus olid valminud 500-st korterist 156 korterit. Arendaja Tullio Liblik andis vallale tasuta üle
elamurajooni vee- ja kütuseterrassid ning väljaehitatud teed ja valgustuse.

2007 aasta

detsembris ehitati valmis järgmised 72 korterit. Peale seda jäi Hirvepargi elamurajooni ehitus
seisma kuna arendajatel tekkisid majanduslikud raskused. 2009 aastal alustati uuesti korterite
väljaehitamist. 2013 aastaks on Hirvepargi elamurajooni korterid välja ehitatud ning müüki
pandud. Elamurajooni on valmis ehitatud mänguväljak ja peagi valmib suurematele lastele
mõeldud palliväljak.
Hirvepargi elamurajooni ehituse käigus tekkisid probleemid arendajate endi vahel. Andrus
Suklas süüdistas Tullio Liblikut, et Liblik on põhjendamatult kulutanud põhjendamatult
elamurajooni ehitamiseks. Andrus Suklas kaebas Tullio Libliku kohtusse. Kohus otsustas, et
Tullio Libliku ettevõte on rikkunud lepingut ning tema ettevõttelt nõuti 0,5 miljonit krooni
kohtu kulude katteks. Tänu arendajate omavahelistele probleemidele kannatas elamurajooni
valmimine.
Tänu Hirvepargi elamurajooni rajamisele on kolinud mitmed pered sinna elamurajooni.
Hirvepargi elamurajooni välja ehitamisel ehitati välja arendaja kulul vee- ja kütuseterrassid
ning välja ehitati ka teed ja valgustus. Perekondade kolimine Sauga valda on hoidnud Sauga
valla elanikkonna noorena.
Elamurajooni parimaks omaduseks peetakse selle terviklikku lahendust, seda nii
arhitektuurselt kui ka infrastruktuurilt.
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Hirvepargi elamurajooni kajastamine meedias

Hirvepargi elamurajooni kajastumine
Pärnu Postimehes
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Joonis 2 Hirvepargi elamurajooni kajastumine Pärnu Postimehes

Hirvepargi elamurajooni rajamise sündmuste kajastatavus meedias võeti vaatluse alla Pärnu
kohalik ajaleht Pärnu Postimees. Vaatluse ajavahemikuks on 2005-2012 aasta. Vaatlust on
alustatud 2005. Aastaga, kuna siis alustati Hirvepargi elamurajooni ehitamisega.
Aastal 2005 kajastati ajalehes kõige enam, sest sellel aastal alustati Hirvepargi elamurajooni
ehitamisega. 2007 aastal kajastati Hirvepargi elamurajooni Pärnu Postimehes ühe korra, kuna
esimene osa sellest elamurajoonist valmis selle aasta juunis. 2009 aastast alates on mainitud
Pärnu Postimehe artiklites aastas korra Hirvepargi elamurajooni. Artiklites kirjutatakse kuidas
on Hirvepargi elamurajooni arendus kulgenud.
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Arutelu
Linnakeskkonna uuendamise poliitika, peaks moodustama uue mudeli aluse, hõlmama
meetmeid alates linnaruumi taaselustamisest ja lõpetades olemasoleva hoonestuse
taastamisega ning asendama valglinnastumist ja ebaühtlast maa- ja ressursikasutust
soodustavad mudelid. Samuti peaks uus säästva linna mudel põhinema linnakeskkonna
uuendamise innovatiivsel ja terviklikul lähenemisviisil, mis oleks kooskõlas Leipzigi hartaga,
ning võtaks arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja majandusaspekte. Mudel ei tohiks soodustada ei
linnade piiramatut kasvu ega haljasalade täisehitamist, vaid just vastupidi asetama rõhu
linnade

laienemise

olemasolevate

kontrolli

elamuparkide

all

hoidmisele,

ja

valglinnastumise

sotsiaalstruktuuride

vältimisele,

taaselustamisele,

linnade
linnade

keskkonnatõhususe tõstmisele ning säästvamate transpordiliikide edendamisele (Linnade
taaselustamise tähtsus…, 2010).
Hirvepargi elamurajooni piirkonnas oleks saanud paremini läbi mõelda ehituslikumad pooled.
Intervjueeritavatest neljast ei olnud rahul korterite ehitusliku poolega. Näiteks ei ole vannitoa
põrandal õiget kallet, mille tagajärjel ei voola vesi otse vannitoa trappi. Enamikel majadel on
katustel mingisugused vead tänu millele laseb katus läbi. Arendajad pole ka arvestanud sealse
Sauga rabaga, mis tekitab suuri üleujutusi kevadeti.
Arenduse puhul on positiivne külg sellel, et arendajad on mõelnud lastega peredele

Hirvepargi elamurajooni rajamise positiivsed mõjud :


Sauga valla elanikkonna noorenemine



Haljasala otstarbekas ära kasutamine

Hirvepargi elamurajooni rajamise negatiivsed küljed:


Kiiruga valmis ehitatud majad



Planeeringu ebapiisav läbi mõtlemine
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Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade Hirvepargi elamurajooni arenduse käigust ning
kuidas on sealsed elanikud rahul arendaja tööga . Töö raames teostati vaatlus ning intervjuud,
lisaks uuriti planeeringuid ning meedias kajastatut. Tulemuseks on, et Hirvepargi
elamurajooni rajamine kulges takistuste rohkelt kuid aastaks 2013 on saanud enamus maju
valmis. Teiseks uuriti kuidas on elanikud rahularendaja tööga. Enamus intervjueeritavaid ei
olnud rahul ehitusliku poolega. Näiteks vannitoa põrandad pole õige kalde all. Tänu sellele
voolab vesi vannitoas laiali mitte trappi kuhu vesi peaks otse voolama. Teiseks suureks
probleemiks on vee lekkimine läbi katuse. Põhjuseks on valesti ehitatud korstnate
ventilatsioonisüsteemid. Kolmandaks suurimaks probleemiks on kevadised üleujutused.
Arendaja pole arvestanud elamurajooni läheduses asuva Sauga rabaga, mille üleujutused
kevadel jõuavad paljudesse korteritesse. Positiivseteks külgedeks peetakse Hirvepargi
elamurajooni

looduslähedast

keskkonda,

linna

lähedust,

eraldatust,

arhitektuurset

lähenemisviisi, maanteest piisavat kaugust.
Probleemide lahendamiseks üritab arendaja teha parendusi kohtades kus on see võimalik.
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http://www.parnupostimees.ee/164920/tullio-liblik-laristas-saugas-elamurajooni-rajamisel-14miljonit-maha/
Tullio Liblik rajas Sauga vallale tasuta infrastruktuurid,
http://ehitusinfo.ee/index.php?aid=3077
Täna avati Sauga vallas Hirvepargi elamurajoon,
http://wwx.parnupostimees.ee/080607/parnuparnumaa/10075391.php
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Lisad

Lisa 1 Hirvepargi elamurajooni

Lisa 2 Hirvepargi elamurajoon
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Lisa 3 Hirvepargi elamurajoon

Lisa 4 Hirvepargi elamurajoon
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