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1. Sissejuhatus 
 

Linnaplaneerimise- ja arendamise seisukohalt peetakse oluliseks siselinna atraktiivsuse säilimist, 

turvalisuse tagamist, ebavõrdsuse vähendamist ja majandusliku heaolu ning keskkonnaolude 

parandamist (Couch & Dennemann, 2000). Siselinna struktuuri ühe osa moodustab kesklinn, mis on 

linna üheks tähtsamaks keskseks piirkonnaks, mistõttu selle arendamine ja planeerimine mõjutab linna 

üleüldist arengut.  

 

Antud uurimistöö kontekstis vaadeldakse Pärnu kesklinna piirkonna ajaloolist linnasüdant, mille 

keskmes asub Rüütli tänav. Teooria osas antakse ülevaade kesklinna üldisest olemusest, sellega seotud 

arendus-ja planeerimissuundadest teistes Euroopa riikides ning lisaks vaadeldakse kesklinnas elamise 

positiivseid ja negatiivseid külgi. Töö tulemuste osas analüüsitakse linnapoliitika mõjusid uuritavale 

alale ja selgitatakse välja kesklinna arendamise ja planeerimise peamised kitsaskohad.  

 

Töö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnu linnasüdame arendustest ja planeerimisest alates 2006. aastast 

ning analüüsida tehtud otsuste tagajärgi linnasüdame arengule. 2006. aasta oli Pärnu kesklinnale 

oluline, kuna siis lõppesid Rüütli tänava täielikud rekonstrueerimistööd, mille tulemusena loodeti 

sealse ettevõtluskeskkonna ning külastatavuse paranemist. 

 

 Vastavalt töö eesmärgile püstitati järgmised uurimisküsimused. 

 

• Millised on Pärnu kesklinna ajaloolise linnasüdame peamised arengutendentsid alates 2006. 

aastast? 

• Millised on suuremad linnapoliitilised otsused, mis on Pärnu linna ajaloolist linnasüdant enim 

mõjutanud? 

 

Uurimise käigus on oluline teada saada, kuidas on linnavalitsuse poolt tehtud otsused vaadeldava 

piirkonna kohta mõjutanud ala arengut ning samuti seda, kuidas suhtuvad kohalikud elanikud 

ajaloolises linnasüdames toimunud arendus- ja planeerimistegevusse. Uurimisküsimustele vastuste 

leidmiseks viidi läbi intervjuud piirkonna elanikega, samuti analüüsiti Pärnu linna kehtivaid 

arengudokumente ning ajalehes Pärnu Postimees ilmunud artikleid uuritava ala kohta.  

 



2. Teoreetiline ülevaade 

2.1. Kesklinn ja selle üldised arengusuunad 
 

Kesklinn on iga linna jaoks üks olulisemaid piirkondi, kuna see on kogu linnasüsteemi tuumaks, mille  

piirid üldjuhul vastavalt ajaloolistele linnapiiridele. Kesklinna kirjeldatakse enamasti ka kui linnaliste 

teenuste, linna identiteedi ja ühiskondliku elu keskust, kust tihti ei puudu ka ajalooline turuplats (Nagy, 

2001). Praegusel ajal on kujunenud probleemiks kesklinna tähtsuse langus tänu linnaruumi 

laienemisele linna äärealadele ning eeslinnadesse, mille juurde kujunevad omakorda väikesed 

piirkonnakeskused suurte kaubanduskeskuste ning ärihoonete näol. Ettevõtete ja teenuste väljakolimise 

puhul kesklinnast mängivad olulist rolli sealsed kõrged rendihinnad, mistõttu on ettevõtetel soodsam 

büroopindu rentida sealt eemal (Nagy, 2001). Kesklinna piirkonda koonduvad aja jooksul ettevõtted, 

kellel on kesklinna pindadest reaalselt kasu, üheks selliseks on näiteks kallite brändide poed (Kovacs, 

2009), mistõttu muutub tarbimine kesklinnas võimalikuks ainult kõrgema sissetulekuga inimestele, mis 

omakorda tekitab elanike seas ebavõrdsust. Seega on igasugused uusarendused teistes linnaosades  

kesklinnale konkurentsiks, kuna uusarenduste puhul on võimalik planeerida elamualasid ja sellega 

kaasnevaid suuri kaubanduspindu põhimõtteliselt nullist, mida kesklinna puhul enamasti teha pole 

võimalik, kuna sealne ruum on suures enamuses juba kasutust leidnud (Nagy, 2001). Uusarendustele 

planeeritud kaubanduskeskuste rendihinnad on omakorda madalamad, mis muudavad sealsed teenused 

ja kaubad inimestele kättesaadavamaks, kuna ettevõtjatel tekib pindade vastu huvi. Varasemad 

uuringud Ungari kohta on kinnitanud kesklinnast eemal asuvate kaubanduspindade populaarsust, 

nimelt tehti Budapestis uuringu järgi aastatel 1996-2000 enam kui pooled ostud kesklinnast eemale 

arendatud uuemates kaubanduskeskustes, üheks selliseks ketiks on näiteks Tesco (Nagy, 2001). Seega 

on oluline planeerimis- ja arendustegevuses pöörata rõhku kesklinnale, et säilitada selle keskne roll 

linnasüdamena.  

 

Kui vaadelda kesklinna arengulugu Nõukogude Liidus, siis selle poliitika üheks suunaks oli tsentraalne 

planeerimine, mille tagajärjed saadavad meid tänaselgi päeval. Tsentraalse planeerimise süsteemis 

toimub pidev linnaruumi maakasutuse kontrollimine ning ehitusregulatsioonide loomine läbi kõrgema 

tsentraalse võimuladviku (Nagy, 2001), mistõttu võime öelda, et ajalugu mängib sotsialismijärgse 

linnaplaneerimise puhul olulist rolli (Kovacs 2009). 

Nagy järgi (2001) toimus pärast liidu lagunemist pööre, mis viis linnasüsteemi täiesti uuele tasandile. 

Toimus üleminek tsentraalselt planeerimiselt lokaalsele. Võim ja otsustusõigus koondus väiksemate 



omavalitsusüksuste kätte, samal ajal sai alguse suuremahuline erastamiste laine, mis tekitas teatavad 

kaotajate ja võitjate leerid elukoha mõistes (Nagy, 2001). Erastamise puhul olid võitjateks need, kes 

elasid püsivalt näiteks kesklinna piirkondades ning kellel võimaldati sealne kinnisvara erastada. Tihti 

oli tegemist niikuinii juba paremal järjel inimestega (Kovacs, 2009), kes said endale kesklinna korterid 

tänu oma heale ametikohale näiteks mõnes riigiametis. Kuna linnakeskuses asuv kinnisvara oli hinnas, 

kerkisid sealsed hinnad pärast liidu lagunemist kiirelt teistest linnaosadest kõrgemaks ning omanikel oli 

võimalus kortereid müües teenida märkimisväärset kasumit (Nagy, 2001). 

Ühe näitena kinnisvara müügi koha pealt võib Kovacs-i järgi (2009) tuua Budapesti, kus pärast 

kesklinna elamute ja korterite erastamist müüdi need aja jooksul edasi erinevatele ettevõtjatele ja 

investoritele, kellel oli vaja äripindu. Ajaloolised elamualad, eriti kesklinn, on aja jooksul seeläbi 

kaotanud suure osa oma elanikkonnast ning samuti on päevakorral sealse elanikkonna vananemine. 

Teisalt pärast Ungari ühinemist Euroopa Liiduga 2004. aastal hakati ostma kesklinna kortereid ka 

Lääne-Eurooplaste poolt, kes nägid selles investeerimisvõimalusi (Kovacs, 2009). 

 

2.2. Kesklinna planeerimine 
 

Kuna üldiselt on lääneriikides võetud suund kesklinna kui linnakeskuse majandusliku- ja kultuurielu 

säilitamise poole, samas püüdes sinna meelitada ka uusi elanikke, on oluline pöörata tähelepanu 

avaliku- ja erasektori koostööle kesklinnade arendamisel, sest see viib parimate lahendusteni (Couch & 

Dennemann, 2000). Teiseks on kesklinna ja üldse siselinna alade planeerimisel võetud suund linna 

tihendamise poole, kuna see läheb kokku jätkusuutliku arengu strateegiatega, mida rõhutatakse eriti just   

Suurbritanniaga seotud linnakeskuste uuringutes (Couch & Dennemann 2000, Bromley et al 2005). 

Jätkusuutlik areng linna mõistes tähendab eelkõige seda, et linnaruumis tuleb kasutada arendus- ja 

planeerimistegevuses juba olemasolevaid alasid linna sees, mitte perifeerseid piirkondi linna äärealadel, 

sest sel viisil on võimalik luua kompaktsemat linna, muutes selle sedasi paremaks töö- ja 

elukeskkonnaks, arvestades samal ajal keskkonnaga, sest linnaäärsed alad, mis on üldiselt veel 

looduslikud rohealad, jäetakse ehitustegevuse poolt puutumata (Couch & Dennemann, 2000).  

Jätkusuutlikku arengut on Couch ja Dennemann (2000) kirjeldanud ka kui arengut, mis vastab hetkel 

elavate põlvkondade vajadustele, kuid ei ole koormav järeltulevate põlvede elukvaliteedile (Couch & 

Dennemann, 2000). Suubritannia linnade puhul toimus linnaruumi tihendamine ka seetõttu, et 1990. 

aastatel andis endast tunda tugev eluasemepuudus linnades. Kasutusele hakati seetõttu võtma näiteks 

vanu tööstus- kui büroohooneid ning samuti ehitati neile siselinna aladele, mis ei olnud veel kasutust 



leidnud. Hoonete planeerimisel, eriti kesklinnas ja selle ümbruses, üritati arvestada sellega, et pärast 

renoveerimist omaksid hooned multifunktsionaalset tähendust, mis tähendab, et need ühendavad endas 

nii eluasemeid kui büroo- ja äripindu (Bromley et al, 2005). Sellist arendustegevust praktiseeriti osalt 

ka seetõttu, et 1994. aastal võeti vastu Suubritannia Ühendkuningriikide Strateegia Jätkusuutlikuks 

Arenguks (Suistainable devekopment: The UK Strategy) (Couch & Dennemann 2000, Tallon & 

Bromley 2004). Linnakeskuste regenereerimine ning jätkusuutlik areng käivad seega käsikäes.  

 

Teadlased on linnaruumi populaarsuse tõusuga seonduvale andnud nime linnaline renessanss, mis 

tähendab, et inimesed tulevad taas linna elama, kuna linn ja sealjuures linnakeskus näivad atraktiivse 

elu- ja töökeskkonnana, kus on pidev melu ja alati võimalused erineteks tegevusteks (Tallon & 

Bromley, 2004). Linnalise renessansiga kaasneva planeerimise puhul peetakse mõistlikuks seda, et 

kesklinnas asuvate äri- ja büroohoonete katusealustesse ruumidesse ja üleüldse kõrgematele korrustele 

luuakse võimalusel elamiseks kasutatavad korterid, mis soodustaksid jube eelmainitud pindade 

multifunktionaalset kasutamist (Bromley et al, 2005). Oluline on ka võimalusel uute hoonete ehitus 

olemasolevate asemele või niiöelda linnasisestele kasutamata tühermaadele, sest see meelitab ligi uusi 

investoreid ning ettevõtjaid (Kovacs, 2009), mis parandab linnakeskuse majanduslikku heaolu. Linna 

majandusliku käekäigu säilitamine on oluline ka seetõttu, et majanduslikult edukas linn on edukas 

ilmselt ka tulevikus ning seega pärandatakse edukus edasi ka järeltulevatele põlvedele, mis läheb kokku 

jätkusuutliku arengu strateegiaga. Lisada ja parendada tuleb muidugi veel keskkondliku 

jätkusuutlikkuse aspekti, kuid ka seda saab teha kohati paremini siis kui majandulikult läheb hästi 

(Couch & Dennemann, 2000), kuna keskkonnasäästlikud lahendused on tihti väga kapitalimahukad.  

 

Nagu juba eelnevalt mainitud, nõuab linnakeskuse arendamine tihedat koostööd avaliku- ja erasektori 

vahel (Couch & Dennemann, 2000). Avalik sektor saab kaasa aidata eraettevõtluse arendamisele ja 

heale käekäigule linnas, samas kui erasektor saab kaasa aidata linnakeskuse elu toimimisele ja teatavale 

gentrifikatsioonile kesklinnas. Võib öelda, et majade ja elamufondi uuendamise ja renoveerimise puhul 

on esirinnas olnud just ajaloolised elamualad, kuhu on koondunud rohkem kapitali, välismaiseid 

investeeringuid tänu ettevõtluse arendamisele ja asukohale (Kovacs, 2009). Üheks Suurbritannia 

linnapoliitika märksõnaks ongi majandustegevuse soodustamine ja propageerimine kesklinnas, mis 

paneks elu kesklinnas käima. Selleks, et elu kesklinnas toimiks peaksid seal olema nii poed, kohvikud 

kui vaba aja veetmise võimalused, mis tekitaksid inimestes soovi ja vajaduse kesklinnas olla (Tallon & 

Bromley, 2004). Tähelepanu tuleb pöörata nii päevasele kui öisele majandustegevusele. Öine 

majandustegevus tähendab siinkohal majanduslikke äritegevusi, mille teenuseid tulevad inimesed 



tarbima õhtuti pärast tööpäeva lõppu (Bromley et al, 2005). Hoides elu kesklinnas käimas nii päeval 

kui öösel, lisades sinna juurde kesklinnas elavate inimeste osakaalu, tekitab see inimestes teatava 

turvalisuse tunde, sest nähes end ümbritsevat pidevas liikumises, tekib teatav visuaalse turvalisuse 

efekt. (Tallon & Bromley, 2004), mis tähendab, et tänavatel liikuv rahvahulk tekitab inimestes pigem 

rohkem turvatunnet kui tühi tänav.  

Kesklinnade puhul on samuti positiivne nende ühendus teiste linnaosadega. Üldjuhul on kogu 

ühistranspordivõrgustik seotud kesklinnaga, sest varasematel aegadel toimus põhiline teenuste 

pakkumine ja äritegevus just kesklinnas. Seetõttu on kesklinn kaugemal elavatele inimestele hästi 

kättesaadav (Nagy, 2001). Kuna kesklinnu üritatakse viimase aja praktikate puhul muuta vähem 

autostunuks, eriti selle ajaloolisi osasid, siis pööratakse suurt tähelepanu just ühistraspordi olemasolule 

kesklinnas ning piirangute seadmist autodele. Luuakse jalakäijate alasid ning üritatakse vähendada 

õhusaastet (Nagy, 2001). 

 

Tulles tagasi avaliku- ja erasektori koostöö juurde kesklinna arendamisel, siis näiteks Couch'i ja 

Dennemann'i järgi (2000) loodi Suurbritannias Liverpooli linnas võimude poolt teatav partnerluse 

organ, mis koordineeriks ja suunaks ala arengut nii, et kõik osapooled saaksid selles kaasa rääkida. 

Näiteks kahe tänava- Duke'i ja Bold'i – arendamiseks ja majandustegevuse hoogustamiseks kesklinnas 

lasi valitsus parandada sealseid teid, paigaldada pinke ja parandada tänavate üldilmet. Sedasi üritati 

parandada sealsete ettevõtete majanduslikku heaolu, mis omakorda tekitab piirkonda rohkem töökohti. 

Ettevõtjaid üritati julgustada uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja loovate ettevõtete rajamisel, samuti 

elamute renoveerimisel. Lisaks hakkas linnavalitsus korraldama niiöelda planeerimisseminare 

nädalavahetustel, kuhu kutsuti kohalikke arutlema kesklinna arengu üle ning arvestati kohalike elanike 

ettepanekutega, sest see kõik annab linna, eriti kesklinna, aregule tõuke (Couch & Dennemann, 2000). 

 

2.3 Kesklinn elukohana 
 

Elukohana on kesklinn küllaltki erinev teistest linnaosades, juba oma elamute ning igapäevase 

inimtegevuse poolest. Kesklinna elama kolides väheneb inimeste autokasutus, väheneb näiteks 

vajaminevate sõitude kestvus, kõike seda juba seetõttu, et tihti asuvad ka inimeste töökohad kesklinnas 

(Couch & Dennemann, 2000). Leitud on ka, et linnakeskuste elanike seas on autode osakaal väiksem 

kui teiste linnaosade elanike seas, sest käiakse rohkem jala või kasutatakse ühistransporti (Bromley et 

al, 2005). Linnakeskuse igapäevase kasutamisega seotud uuringus Suurbritannia linnade Swansea ja 



Bristoli kohta (Bromley et al, 2005) leiti, et linnakeskust kasutavad sealsed elanikud enamasti 

igapäevaste ostlemisvajaduste rahuldamiseks, samal ajal külastatakse tihti ka kohvikuid, kuna 

linnakeskuses on selline võimalus. Vähem käiakse elanike poolt kesklinnas lihtsalt vaba aega veetmas, 

seega lähtub nende tegevus üldiselt siiski otsesest vajadusest. Kui kesklinna elanikud domineerivad 

sealsete külastustega päevasel ajal, siis õhtusel ajal on kesklinnas rohkem teiste linnaosade elanikke, 

kes soovivad õhtustest ja öistest teenustest ja lõbustustest, nagu pubid ja ööklubid, osa saada. Õhtused 

ja öised külastajad kasutavad kesklinna liikumiseks erinevalt kohalikest elanikest rohkem autot 

(Bromley et al, 2005). 

 

Kesklinna kolijate jaoks on atraktiivseks just ööpäevaringne melu, mistõttu on suur osa kolijatest 

noored lasteta perekonnad ja paarid, kes ei vaja väga palju eluruume (Tallon & Bromley, 2004). Samas 

tuleks kesklinna planeerimisel arvestada, et seal säiliks teatav sotsiaalne segregatsioon, mis tähendab, 

et ühe põlvkonna kontsentratsioon kesklinnas ei tohiks minna teistest palju kõrgemaks (Bromley et al, 

2005). Kui kesklinna piirkonda koondub väga palju nooremapoolseid elanikke, kes on huvitatud 

pidutsemisest ja sealse meluga kaasa minemisest, võivad nad oma tegevusega hakata häirima 

vanematesse vanusegruppidesse kuuluvaid elanikke. Samas kui kesklinna elanikud moodustavad 

suuremas osas vanemad inimesed, siis ärritab neid pidev lärm ning purjus inimesed. Seega kesklinn 

peaks olema kõigile kättesaadav, et säiliks teatav sotsiaalne segunemine (Tallon & Bromley, 2004). 

 

Suurbritannia kesklinna elanikega seotud uurimuses (Tallon & Bromley, 2004) selgub, et just noored 

peavad tähtsaks seda, et lisaks lõbustusasutustele oleks nende kodule lähedal ka töökoht. Töökoha 

lähedus on jällegi hea keskkonna seisukohalt, sest nii väheneb autokasutus kesklinna elanike seas. 

Samas on autokasutuse vähenemist näha eelkõige nooremate elanike seas, sest vanemad eelistavad 

liikumiseks endiselt autot. Kesklinna elanike puhul võib märgata ka seda, et enim eelistatakse 

elukohana või soovitakse elada just kesklinna ajaloolistes ennesõjaaegsetes piirkondades, kuna nendes 

on teatavat ajaloohõngu ning sealne kinnivara omab kõrgemat väärtust (Tallon & Bromley, 2004).  

Vanus määrab lisaks autokasutusele veel teisigi faktoreid. Nimelt võib kesklinna õhtuste ja öiste 

külastajate seas täheldada kõrgemat noorte osakaalu, noorte all mõeldakse siinkohal alla 30. aastaseid 

täiskasvanuid. Samas sõltub palju ka sotsiaalsest staatusest ja soost. On leitud, et näiteks ööklubisid 

külastavad pigem madalama sotsiaalse staatusega inimesed (eriti mehed), samas kui kõrgema 

staatusega inimesed külastavad õhtusel ajal pigem restorane ja teatreid (Bromley et al, 2005). 

 

Kesklinnas elamise puhul võib lisaks positiivsetele välja tuua ka negatiivset. Seal elamise halbade 



külgedena on näiteks välja toodud kuritegevus ja turvatunde puudumine (Tallon & Bromley, 2004), 

mis ei lähe küll kokku eelpoolmainitud visuaalse turvalisuse loomise kontseptsiooniga. Lisaks on välja 

toodud pidev liiklusmüra ja saastatus ning parkimisprobleemid. Lärm ja müra on muidugi kesklinnas 

elamise puhul kohati paratamatud, kuid need on tavaliselt elanike poolt esimesena välja toodud 

valupunktid. Lisaks ei meeldi kesklinna elanikele piirkonnas pidevalt ringi liikuvad kerjused ja purjus 

inimesed. Ka negatiivsete külgede puhul omavad eri vanusegrupid erinevat arvamust, nimelt on 

vanemate inimeste meelest suurim valupunkt turvalisuse puudumine, keskealiste puhul liiklusmüra ja 

saastatus ning nooremate elanike puhul linnas olevad kerjused ja purjus inimesed. Lärmi puhul on kõik 

vanusegrupid üldjuhul sarnasel arvamusel (Tallon & Bromley, 2004). 

 

2.4. Linnapoliitika Pärnu linnas 
 

Võttes üldise kesklinna arengu planeerimise teoreetilisele ülevaatele võrdluseks vaatluse all oleva 

Pärnu kesklinna, siis Pärnu muudab eriliseks just tema pikk ajalugu kuurortlinnana, mistõttu ka 

praegusel ajal käib arendus- ja planeerimistegevus suures osas suvele ja suvel pakutavale keskendudes 

ning kesklinn mängib rannarajooni kõrval selles suurt rolli. Vastavalt Pärnu linna kehtivale 

üldplaneeringule pannakse väga palju rõhku just mereäärsete alade planeerimisse, mis aitaksid kaasa 

turismi arendamisele piirkonnas. Kesklinna puhul peetakse oluliseks sealsete hoonete 

elamufunktsioonide säilitamist ning nõukogudeaegsete kortermajade asendamist sobivamate 

elamuhoonetega. Ajaloolist linnasüdant nähakse eelkõige turistide teeninduspiirkonnana, kus tuleks 

arendada neile suunatud äritegevust. Samuti soovitakse laiendada kesklinnas olevat jalakäijate ala, 

mistõttu soovitakse liiklus suunata kesklinnast eemale, muutes praegused tihedalt liikluseks 

kasutatavad alad autovabaks (Pärnu linna üldplaneering 2001-2025, 2001). Rüütli tänavat kui Pärnu 

südalinna põhiosa märgitakse üldplaneeringus vähe. Pärnu linna kehtiv arengukava rõhutab samuti 

linna tähtsust suvituspiirkonnana, samuti nenditakse dokumendis, et turismi tugev hooajalisus on 

piirkonna nii tugevuseks kui nõrkuseks. Rüütli tänav ja kogu südalinna osa peetakse selle järgi 

sümboolseks ja ajalooliseks linna osaks, mis on kahjuks kaotamas oma olulisust ja kvaliteeti 

kaubatänavana. Selle tulemusel on Rüütli tänav ja selle ümbrus hooajaväliselt tihti inimtühi ning see 

kahjustab piirkonna mainet. Olukorra parandamiseks rekonstrueeriti 2006. aastal küll Rüütli tänav, kuid 

loodetud efekti see kaasa ei toonud, kuna kiirelt arenes kaubandus linna äärealadel (Pärnu linna 

arengukava aastani 2025, 2011). 

 



3. Metoodika 
 

Uurimise keskseks teemaks on Pärnu kesklinna ajaloolise linnasüdame arengu uurimine alates 2006. 

aastast. Uurimises vaadeldav piirkond ühib suuremalt jaolt ajaloolise linnamüüri asukohaga ning 

seetõttu on uurimisala piirid moodustatud vastavalt. Lisaks on arvestatud piiride märkimisel hetkel 

toimivat tänavate liigendust (joonis 1). Uurimisala piir jookseb ühelt poolt mõõda Pikka tänavat, mis 

jaotab Pärnu kesklinna sümboolselt kaheks osaks ehk teisisõnu uueks ja vanaks kesklinnaks. Uue 

kesklinna piirkonda jäävad suured kaubanduskeskused nagu Port Artur 1 ja 2 ning Pärnu Keskus, vana 

kesklinna all mõeldakse uuritavat piirkonda, mida töös on nimetatud ka südalinnaks ning Pärnu 

kesklinna ajalooliseks osaks. Uurimisala piir jookseb mööda Pikka tänavat kuni Ringi tänavani, Ringi 

tänavalt Kuninga tänavani, edasi mõõda Koidula pargi äärt Lõuna tänavalt kuni Akadeemia tänavani 

ning sealt edasi mõõda Tallinna väravate ja vallikääru äärt Pikale tänavale tagasi. Uurimisala sisse 

jäävad tähtsamatest objektidest näiteks Pärnu bussijaam, vana raekoda, Rüütli tänav, Eliisabeti kirik, 

Rüütli plats ning Endla teater. 

 

Joonis 1. Pärnu linna ajalooline linnasüda 

 

Uurimistöö on oma olemuselt kvalitatiivne ülevaateuurimus, mis keskendub piirkonnast ülevaate 

andmisele ajaleheartiklite, Pärnu linna arengudokumentide ning intervjuude analüüsi kaudu. Ajalehe 

artiklite põhjal tulemuste koostamiseks võeti aluseks alates 2006. aastal ilmunud Pärnu Postimehe 

artiklid, mis leiti ajalehe arhiivist vastavalt otsingumärksõnadele “Pärnu kesklinn”, “Pärnu südalinn” 

ning “Rüütli tänav”. Nende seast selekteeriti artiklid, mis olid seotud linnaplaneerimise- ning 



arendamisega. Samuti analüüsiti Pärnu linna kahte kehtivat arengudokumenti, milleks olid Pärnu linna 

arengukava aastani 2025 (Pärnu linna arengukava 2025, 2011) ning Pärnu linna üldplaneering 2001-

2025 (Pärnu linna üldplaneering 2001-2025, 2001). Lisaks artiklite ja arengudokumentide 

analüüsimisele viidi läbi 3 struktureerimata intervjuud Pärnu kesklinna elanikega, kellest 2 olid 

naissoost isikud vanuses 51 ja 25 ning 1 meessoost isik vanuses 26 aastat. Intervjueeritavate valim 

koostati vastavalt uurimistöö koostaja teadmistele tema tutvusringkonnas kesklinnas elavate inimeste 

kohta ehk teisisõnu kasutati suvalist valimit. Intervjueeritavatelt küsiti kolm põhiküsimust.  

1) Mil määral on Pärnu südalinn teie arvates viimase 7 aastaga muutunud? 

2) Mis on teie arvates Pärnu südalinna arengu seisukohalt positiivne ning mis negatiivne? 

3) Mis häirib teid Pärnu südalinnas liikudes hetkel kõige rohkem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tulemused 

4.1 Südalinna areng ja planeerimine 2000. aastatel 
 

Vastavalt Pärnu Postimehes ilmunud artiklitele ja arvamuslugudele peetakse Pärnu kesklinna ajaloolist 

osa, mille südameks on Rüütli tänav, suhteliselt negatiivseks näiteks linnaplaneerimisel ja -

arendamisel, kuna sealne kunagine pidev kesklinnale omane melu ja ettevõtluskeskkond on hääbumas. 

Olulise negatiivse sündmusena linna keskuse arengus nähakse linnavalitsuse üleviimist 2007. aastal 

raekoja hoonest vanalinnas endisesse linnapolikliiniku hoonesse, mis asub küll kesklinna vahetus 

läheduses, kuid on kolimisega kaasa viinud osa endisest kesklinna melust ja kesklinna külastamise 

põhjustest. Linnavalitsuse kolimisega seotud viga on tunnistatud mitmes artiklis. 

Linnavalitsuse kolimine kesklinnast oli viga. Mõte, et linnavalitsus tuleb ühte majja kokku panna, oli 

väga hea, ent raekoja mahajätmine suur viga. Rääkimata plaani teostamisest vales järjekorras. Palun 

mitte kividega loopida, aga see viga tuleb parandada. Linnavalitsus tuleb viia tagasi sinna, kuhu ta 

kuulub. Aga see saab teoks nii kümne aasta pärast (Toomas Kivimägi, Pärnu Postimees, 26.10.2012). 

 

Kui linnavõim 2009. aastal vahetus ja Toomas Kivimägi juhitud kabinet ettevõtjatega nõu pidades 

tõdes Rüütli tänava väljasuremise ohtu, siis seisti tegelikkuses tõsiasja ees, et linnakassa on tühi ja linn 

võlgades. Kõige suurema rahahäda põhjustas seejuures linnavalitsuse siirdumine vanalinnast 

Vanapargi taha. Vanalinnas oli küll 47 miljonit krooni maksma läinud uus raamatukogu, 131 miljonit 

krooni maksnud spordihall Riia maantee ääres, kuid kõigele pani krooni pähe siiski uus linnarae 

hoone, mis läks maksma 84 miljonit krooni, kolimiskulud peale selle (Tõnu Kann, Pärnu Postimees, 

21.10.2012). 

 

Linnavalitsuse kolimine ajaloolisest raehoonest ja teistest ajaloolise kesklinna osadest on vähendanud 

vajalike käikude arvu kesklinna. Raekoda on juba ajalooliselt olnud linna võimu keskus ning koos selle 

lahkumisega on kadunud ka osa kesklinna omapärast. Sinna juurde tuleb muidugi lisaga ka kolimisega 

kaasnenud suure rahakao, mis muutub linnapea Toomas Kivimägi soovi puhul linnavalitsus raekotta 

tagasi kolida, suhteliselt halvaks investeeringuks.  

 

Kesklinna peamiseks probleemiks võib aga pidada sealse ettevõtluse hääbumist ning vähest kesklinnas 

liikujate arvu turismihooaja välisel ajal. Suviti on nii Rüütli tänavale kui teistele vaadeldava piirkonna 

aladele püstitatud mitmeid kohvikute väliterasse kui erinevaid müügipunkte suveniiridega, talvel 



seevastu on tänavad suhteliselt inimtühjad. Kuna kesklinnas liikuvate inimeste arv mõjutab ka sealsete 

ettevõtete käekäiku, siis paistab olukord silma ka just erinevate müügiettevõtete lahkumise näol, kes 

võtavad suuna uue kesklinna suunas, mis on rajatud Pärnu jões kaldale mõnisada meetrit eemal. Pärnu 

Postimehes on probleemi süvendavad asjaolud kokku võetud järgmiselt. 

 

Kui ühelt poolt kõneldi Rüütli tänava väljasuremisest ostutänavana, siis teisalt on karmistatud tasulise 

parkimise korda vanalinnas, tõstetud reklaamitasu, keelatud vanalinna majade fassaadiremonti suvisel 

turismihooajal (kunas siis veel maju remontida, kui mitte suvel!) ja tagatipuks viidi vanalinnas Lõuna 

ja Kuninga tänavalt välja bussiliikluski, lahutades sellega Koidula pargi mugavast ühendusest teiste 

linnaosadega. Samal ajal tõusis liikluskoormus Vee ja Pikal tänaval, lõigates vanalinna veel enam 

lahti Pärnu uuest keskusest. Tendentsi võimendavad Pärnu keskusesse ehitatud Hansapordi ja 

kaubandushooned, mis seisavad linnasüdamest jõe äärde minejal kummuli keeratud tellistena ees ( 

Tõnu Kann, Pärnu Postimees, 21.10.2012). 

 

Kuna vana kesklinna atraktiivsus läbi kõrgemate kulude ning madalamate tulude pidevalt kahaneb, siis 

võib mingil ajahetkel olla tegemist väljasurnud piirkonnaga, millekohast kartust on väljendatud ka 

Pärnu linna arengukavas, mille järgi on ala sümboolse ja ajaloolise väärtusega ning mille väljasuremise 

puhul kannatab linna maine ning võib suureneda kuritegevus piirkonnas (Pärnu linna arengukava 2025, 

2011). Koos ettevõtete kadumisega kannatab ka kesklinna väline ilme, väheneb võimalus ja soov 

sealseid maju korrastada, sest puudub piisavalt kapitali. Tänavatele omased vaateaknad jäävad tühjaks 

ning tekib mulje nagu oleks tänavad maja jäetud. Seega on ettevõtluse soodustamine ja hoogustamine 

üks võtmeküsimusi linna arengu planeerimisel.  

 

Linn ise on aga suhteliselt laialivalguv juba oma struktuurilt, mistõttu mõjutab see ka kesklinna. 

Kesklinna probleemina nähakse ka seda, et seal puudub ühtne kese, nagu näiteks Tallinna ja Tartu 

vanalinnades olevad Raekoja platsid. Pärnus kesklinnas ega vanalinnas sarnast ühtset tsentrit välja 

kujunenud ei ole. Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoone arvates võiks linna planeerimisel mõelda just 

sellise tsentri kujundamise peale. 

Puudu on kesksest aktiivsest avaliku ruumi punktist, mis toimiks klassikalises mõttes 

turuplatsi või väljakuna, mis sobiks nii ürituste korraldamiseks kui tõmbaks inimesi 

keskusesse niisama olema[---].Olles küllaltki suurte muutuste faasis, ei ole siiski üheselt selge, 

kuhu kujuneb tulevase linnastruktuuri kese. Potentsiaalseid keskmeid võib olla mitu: Rüütli plats, 



Endla teatri esine, raamatukoguesine, kuid neil peaks olema selge identiteet (Karri Tiigisoon, Pärnu 

Postimees, 15.05.2010). 

 

Rüütli plats (joonis 2) renoveeriti 2001. aastal. Sinna loodi istumiskohad, kena muruplats ning 

purskaev. Sellel olid kõik eeldused keskse koha kujunemiseks linnas, kuid ometi see seda ei ole. 

Sarnaselt Rüütli ja teistele vaadeldava piirkonna tänavatele on plats hooajavälisel perioodil samuti 

inimtühi. Kasutust leiab see enim seoses erinevate üritustega, mille puhul on platsile võimalik püsti 

panna telke ja lavasid. Platsi ees asub ka suur ja ajalooline SEB panga hoone, mis eralda platsi 

bussijaamast ja üleülde suuremast liiklusmürast, samas on see justkui ka eraldaja vana ja uue kesklinna 

vahel, mis takistab nende ühtse terviku moodustamist. SEB panga hoonet nimetati ära ka läbiviidud 

intervjuudes, kus seda peeti pigem negatiivseks nähtuseks kesklinnas. Nii Pärnu linna arengukavast kui 

ajaleheartiklitest selgub (Elo Juursalu, Pärnu Postimees, 10.02.2006, Pärnu linna arengukava aastani 

2025, 2010), et Rüütli platsile kavandati pärast valmimist kohvikut, kuid see idee on siiani teostamata 

ning ilmselt ei teostu lähiajalgi, kuna vahepeal on platsile rajatud momument, mis kujutab endise Endla 

teatri hoone rõdu, kus kuulutati välja Eesti Vabariik. Kas ja kui palju kohvik kaasa aitaks kesklinnas 

valitseva pildi muutumisele, on keeruline prognoosida, sest praktika on näidanud, et Pärnu kesklinnas 

jäävad püsima just need toitlustusettevõtted, kellel on oma kindel nišš, mistõttu jagub neil ka teistest 

enam klientuuri. Sellised on näiteks Steffani pitsarestoran ja Lehtla lokaal Nikolai tänaval ning Vana 

Villemi pubid Munga ja Kuninga tänaval. Nimetatud toitlustuskohad annavad linnapildile tuntavalt 

juurde. Nende hooned on renoveeritud, neil on väljakujunenud sümbolid ning korrastatud väliterassid, 

mis kõik koos moodustavad juba visuaalselt positiivse ja kutsuva väljanägemise.  



 

Joonis 2. Vaade Rüütli platsile. 

 

Lisaks Rüütli platsile renoveeriti 2005. aastal terve Rüütli tänava jalakäijate tsoon, mille äärde jääb 

suurem osa tänaval tegutsevatest kaubandusettevõtetest. Tänaval vahetati tänavasillutis, loodi tänavat 

läbiv muul, mis on Pärnu linnale üks iseloomulikke tunnuseid. Tänavale lisati valgusteid ning 

merelaineid meenutavad pingid. Sellega loodeti parandada kesklinna mainet ning hoogustada sealset 

ettevõtlust. Samal ajal hakkas kiiremini arenema ka niinimetatud uus kesklinn jõe ääres, kus lisaks 

olemasolevatele Port Arturi ja Port Artur 2 kaubamajadele hakati looma Pärnu Keskust ning oluliselt 

laiendati ka Port Artur 2 kaubanduskeskust, mille tõttu tekkis suurem konkurents uue ja vana kesklinna 

vahel, mis lõppes sellega, et Rüütli tänavalt lahkus seal aastaid tegutsenud raamatukauplus Apollo, mis 

leidis uue koha Port Arturi kaubamajas. Lisaks sellele sulgesid järk järgult uksed mitmed poed Rüütli 

tänaval asuvas Kungla kaubanduskeskuses, mis on nüüdseks asendunud Hiina ettevõtjate poolt 

pakutava odavriiete poega, mis alates 2010. aastast seal aktiivselt tegutsenud on (Pärnu Postimees, 

22.03.2010). Negatiivseid näiteid on teisigi. 

Ärakolimisega näitas eeskuju linnavalitsus ise, järgnesid maksuamet, kodakondsus- ja 

migratsiooniamet, lahkuma valmistuvad politsei ja päästeamet.[---] Loetelule võib lisada seiskunud 

postimaja, kuhu keegi pole uut tegevust sisse viia suutnud. Omaaegsest kinost ja hilisemast Kiire turust 

sai ööklubi, vanalinnast lahkus kutsehariduskool (Tõnu Kann, Pärnu Postimees, 21.10.2012). 

 



Nagu artiklist selgub vaadatakse endiselt süüdistavalt linnavalitsuse otsuse peale raekojast lahkuda. 

Lisaks on lahkunud ka mitmed teised riigiasutused, mis on viinud selleni, et need seisavad praeguse 

ajani tühjana ning ootavad uusi omanikke, samal ajal kahjustades linna mainet ning tänavapilti, sest 

hooned kipuvad ajaga lagunema ning valgustamata ja kateteta aknad paistavad külastajatele silma, 

muutes kogu tänava visuaalselt ebaturvaliseks.  

 Juba aastaid on räägitud Pärnu kesklinnas asuva bussijaama renoveerimisest või kolimisest. Bussijaam 

asub linnas põhimõtteliselt vana ja uue kesklinna ristumiskohal, mistõttu on ta samal ajal teatud mõttes 

nende kahe ühendaja kui eraldaja. Bussijaama asukoha mittemuutmise, kuid renoveerimise poolt on 

praegune linnavalitsus eesotsas Toomas Kivimägiga. 

Kavatseme kolme–nelja lähiaasta jooksul ehitada uue bussijaama. Tähtsamgi kui nüüdisaegne hoone 

on Rüütli tänava kontekstis see, et bussijaam jääb sinna, kus ta praegu on. Me ei vii teda kaugemale 

(Toomas Kivimägi, Pärnu Postimees, 26.10.2012). 

 

Bussijaama renoveerimine on areng positiivses suunas, kuna see võimaldab praegust suurt ala kasutada 

ehk veidi kompaktsemalt ning muutub ka kesklinna välisilme. Unustada ei tohiks siinkohal seda, et 

bussijaam hakkaks veel rohkem eraldama uut ja vana kesklinna, pigem peaks see mõjuma nende 

ühendajana. Oluline on ka arvestada sellega, et bussijaam peab olema ligipääsetav, sellele on mõtlema 

hakatud juba praegu- nimelt muudeti mõõdunud aastal bussijaama kõrvalt kulgeva Ringi tänava 

sõidusuunda, tänu millele on bussijaamale autoga ligipääsetavus tunduvalt parem.  

 

Teiseks on välja käidud plaan tuua linnavalitsus tagasi kesklinna, mitte küll enam raekotta, vaid juba 

täiesti uude hoonsse. 

 

Vanalinna elluäratamiseks on väärt mõttena kaalumisel kesklinna riigimaja ehitamine, et 

ühendada ja tagasi tuua vanalinnast ära kolinud riigiasutuste teenindusüksused.[---] 

Planeerimisjärge ootavad Jakobsoni pargi, Rüütli ja Pika tänava ala, eesmärk on siduda ruumiliselt 

halvasti toimivad linnaosad tervikuks ja hajutada kontrast vanalinna ja sellest Pärnu jõe poole jääva 

ärikeskuse vahel. Ruumi on arvestatud loomekeskuse kavandamiseks (Liina Hansen, Pärnu Postimees, 

01.12.12). 

 

Nagu artiklist selgub, mõeldakse riigimaja ehitamise all seda, et kõik linnavalitsuse osakonnad 



koonduksid ühte hoonesse, nagu praegusel hetkel, mistõttu raehoonesse kolimine kõne alla ei tule, 

hoone on selleks lihtsalt liiga väike. Nagu tsiteeritud artiklist selgub on teiseks probleemkohaks 

kujunenud Pikk tänav, mis on samuti teatavaks eraldajaks uue ja vana kesklinna vahel. Nimelt on 

kesklinna nõukogude perioodil rajatud kolmekorruselised paneelelamud, millest küll enamus on 

praeguseks hetkeks renoveeritud, kuid oma olemuselt need siiksi piirkonda väga hästi ei sobi. Lisaks 

Pikale tänavale asuvad sellised majad veel teistelgi tänavatel, näiteks Nikolai tänaval, mis ristub ka 

Rüütli tänavaga. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on perspektiivne asendada need hooned piirkonda 

sobilikuma hoonestusega. Lisaks on üldplaneeringus ette nähtud kesklinnas oleva jalakäijate alal 

suurendamine, seda eelkõige Kuninga tänava ning Endla teatri esise platsi võrra (Pärnu linna 

üldplaneering 2001-2025, 2001). Kuninga tänav on paralleelne Rüütli tänavaga, mis on juba aastaid 

olnud ainult jalakäijatele liikumiseks. Uuenduste tulemusena tekiks terviklik jalakäijate tsoon, mis 

asuks Kuninga, Pika ja Aia tänava vahel. Samas on mitmed kesklinnas tegutsevad ettevõtjad selliste 

muudatuste vastu, kuna sellisel juhul on nendeni ligipääs raskendatud. Seda on kinnitanud ka 

kinnisvaraäris tuntud Ingmar Saksing intervjuus Pärnu Postimehele. 

Ometi oli Saksing vanalinna kui elu- ja töökeskkonna suhtes vägagi kriitiline, öeldes, et 

LVM-gi kaalub büroo kolida Rüütli tänavalt mujale. “Otsuseid, mis vanalinna ja Rüütli 

tänava arengu pidurdumiseni on viinud, on langetatud nii linna kui riigi tasandil,” 

kurjustas Saksing. [---] Saksingu arvates on juurdepääsuteede ahenemine loonud olukorra, kus nii 

äri- kui elutegevus on takistatud (Ingmar Saksing via Tõnu Kann, Pärnu Postimees, 21.10.12). 

Ligipääsuprobleem tekib kindlasti ka kesklinnas elavatel inimestel, kes soovivad lisaks sealsetele 

korteritele omada ka autot. Ilmselt hakkab kesklinnas liikumine sellisel juhul toimuma, nagu hetkelgi, 

erilubade alusel, sest ettevõtted peavad saama oma kaupa laadida, kuid kuna püsivalt on jalakäijate 

tsoonides keelatud ka parkimine, tekib probleem kindlasti autoomanikel, kes peavad oma autosid 

hoidma kodust eemal, mis tekitab päevakorda autode turvalisuse küsimuse ning kohalike elanike 

liikumisvõimaluste küsimuse. Teisalt on see jällegi olukord, millega kesklinna, eriti vanalinna, kolides 

tuleks arvestada.  

Kuna suur osa kesklinnast on siiski eraomandis, siis suuremahuliste projektide puhul, mis puudutavad 

sealsete majade seisukorda, linnavalitsus väga palju kaasa rääkida ei saa, peale selle, et määratakse 

renoveerimisega ja ehitamisega seotud tingimused ära linna üldplaneeringus. Samas on linnavalitsusel 

võimalus korraldada erinevaid kampaaniaid ning toetusi renoveerimise edendamiseks, mida senini 

eriliselt praktiseeritud pole. Seatud on mitmeid takistusi, nagu näiteks suvekuudel fassaadiremondi 



keelustamine, mis on põhiline aeg välisteks ehitus- ja remonttöödeks. Samas on Pärnu Postimehe 

arvamusküljel leitud et palju saavad ära teha just kohalikud elanikud ise. 

Vähemtähtis Rüütli tänava elavdamiseks ei ole kinnistuomanike perspektiivne ja ajalugu austav 

suhtumine südalinna hoonetesse. Ära ei tohi unustada, et kaunilt kujundatud vaateaknad ja suvelillede 

rohkus muudaksid südalinna külalistele ning meile endale koduseks ja pilkuköitvaks. Puhas ja 

hoolitsetud Pärnu linn süvendab müüti Eesti puhtamast ja rohelisemast linnast. Kasutagem siis neid 

võimalusi (Elo Juursalu, Pärnu Postimees, 10.02.2006)! 

4.2  Intervjuude tulemused 

 

Intervjuude tulemusel linna kohalike elanikega selgus, et inimesi häirib eelkõige Pika 

tänava hoonestus. Silma torkavad just Nõukogude Liidu perioodil ehitatud paneelelamud 

ning SEB panga hoone Rüütli platsi ning bussijaama vahel. Intervjueeritav on olukorda 

kirjeldanud järgnevalt. 

Väga häirib suur SEB panga maja keset Rüütli tänavat, see lõikab kesklinna kuidagi 

kaheks, on inetu ja sellest ei saa normaalselt mõõda. Selle taga on kohe suur bussijaam, 

mis on kole (mees, 26 aastane). 

Häirivaks faktoriks peetakse veel ligipääsu puudumist, kuna autoga ei saa mitmele poole 

ligi ning paljud tänavad on ühesuunalised. Üleüldiselt on intervjueeritavad negatiivselt 

meelestatud just Rüütli tänava osas, kuna see on ikkagi Pärnu vana kesklinna põhiosa. 

Leitakse, et selle tänava üldilme on suhteliselt hea, kuna majad on üldjuhul heas korras 

ning hoolitsetud, kuid puudu on kesklinnale omane melu. Teiste tänavate kohta 

vaadeldavas piirkonnas erilist huvi üles ei näidata, kuna seal üldjuhul ei liiguta, sest seal 

pole külastatavaid ettevõtteid ning on rohkem lagunenud maju. Samas on see jällegi 

mõttekoht, kuna tegemist on potentsiaalse piirkonnaga, mida oleks võimalik samuti 

atraktiivsemaks muuta, muutes nii kogu kesklinna mainet.  

 

Viimase kümne aasta jooksul toimunud muutuste puhul märgitaks ära just Rüütli tänava 

korrastamine ning sinna muuli imitatsiooni rajamine, samuti mitmete hoonete ehitamine, 

nagu De Lange kaubamaja ning Bravo ööklubi hoone Pikal tänaval. Ära on märgitud ka, 

et viimastel aastatel on arenema hakanud linna kohvikukultuur, seda küll mitte Rüütli 



tänaval, vaid sellega ristuvates tänavates. Juurde on tulnud kohvikuid pea igasse 

tänavasse, mida nähakse äärmiselt positiivsena. Samas leitakse, et Rüütli tänav on 

olenemata sellest suhteliselt surnud tänav, eriti just talviti. 

Rüütli tänaval lõppeb talvel elu umbes kell kuus õhtul. Pärast seda pole seal enam 

midagi teha, sest siin pole normaalsele kesklinnale omaseid butiike, restorane ega 

kohvikuid, isegi raamatupood kolis ära (naine, 52).  

Kesklinna turvalisuse koha pealt on tegu kindlasti negatiivse nähtusega, ka teoorias oli 

juttu visuaalsest turvalisusest, mille tekitab rahvahulk tänavatel. Tühi tänav ei tundu 

kindlasti turvalise elu- ja töökeskonnana, eriti just siis, kui tegu on kesklinnaga.  

 

Probleemina nähakse elanike poolt ka parkimisprobleeme, kuna suvisel ajal pargitakse 

täis ka elanikele mõeldud parkimiskohad. Parkimine on probleemiks ka tuntumate 

kohvikute juures, milleks on kindlasti Steffani pitsarestoran ning Vana Villemi kõrtsid. 

Nende toitlustusasutuste lähedast piirkonda nähakse ka positiivsemana kui muid 

piirkondi, sest seal liigutakse rohkem, samuti jääb mõlemate vahetusse lähedusse 

Eliisabeti kirik ja kohtumaja, mida nähakse pigem tähtsate ja kesklinnalike hoonetena. 

Positiivsena on välja toodud veel erinevate parkide korrastamine kesklinnas, üheks 

selliseks on teatrihoone kõrbal asuv Lastepark, Rüütli plats ning viimastel aastatel 

rohkem kasutust leidnud Steineri aed, mille hooldamise on enda pale võtnud kohalik 

Maarja-Magdaleena käsitöögild, kes korraldab seal laatu nii talvel kui suvel. Varasemalt 

oli tegemist kohaga, kuhu kohalikel väga asja ei olnud, kuna väidetavalt tegutsesid seal 

pidvalt narkomaanid.  

Soovitustena on välja toodud kohvikukultuuri arendamine ning sotsialismiaegsete majade 

lammutamine kesklinnas. Samuti soovitakse näga linnas sarnast kesklinna keskset ala 

nagu on Tallinnas Raekoja plats, sest nagu ka ajaleheartiklitest selgus, ei näe inimesed 

Rüütli platsi sellise kohana, mis võiks olla kesklinna tuumaks.  

  

 

 



5. Arutelu 
 
Uurimistöös analüüsiti Pärnu kesklinna ajaloolise osa arengutendentse alates 2006. 

aastast. Suurimaks probleemiks uuritava ala puhul on sealse niiöelda kesklinnale omase 

melu puudumine turismihooajavälisel ajal ehk teisisõnu toimub kesklinnale omane melu 

seal vaid suvekuudel. Linnaplaneerimise ja -arendamise seisukohalt on selline olukord 

olnud väljakutseks, millega ajaleheartikleid analüüsides ning inimeste arvamust kuulates, 

senine ja endine linnavalitsus väga hästi toime tulnud ei ole. Rüütli tänav on endiselt 

talviti kui väljasurnud tänav, kus kiratsevad ettevõtted ning puuduvad inimesed.  

 

Võimalik et kesklinna arendamise puhul on ära unustatud oluline moment, mida ka 

teoorias välja toodi, nimelt on piirkonna edukaks arendamiseks vajalik avaliku ja 

erasektori pidev koostöö, mis viib lahedusteni, kus mõlemad osapooled lõikavad tehtud 

otsustest kasu. Kuna Pärnu linn on keelanud näiteks kesklinna majade fassaadide remondi 

suvekuudel, võiks selle piirangu leevendamine olla esimene samm kohalikele elanikele 

ning ettevõtjatele vastutulekuks. Kuna suurem osa ehitustegevusest tehaksegi suvel, siis 

miks mitte lubada seda kesklinnas, sest nii väikese linna puhul, nagu seda on Pärnu, ei 

tohiks selline olukord häirivaks muutuda.  

 

Rüütli tänava rekonstrueerimine 2006. aastal oli õige samm kesklinna arengu seisukohalt, 

kuid kahjuks varjutasid seda nii majanduskriisi aastad kui täiendavate kaubanduspindade 

valmimine mõnisada meetrit eemal niiöelda uue kesklinna ning Kaubamajaka piirkonnas. 

Ettevõtjate puhul on kindlasti probleemiks kõrged rendi- ning reklaamkulud, mida saaks 

samuti mõjutada linnapoliitika kaudu.  

 

Otsus linnavalitsus 2007. aastal kesklinnast ära kolida on samuti nähtud pigem 

negatiivsena, kuna sellega kadus osa raekoja hoone hingusest ning vähenes vajalike 

käikude arv kesklinna. Sinna juurde tuleb lisada ka suur kolimisega kaasnenud kulu, eriti 

just seetõttu, et praeguseks hetkeks on leitud, et linnavalitsus peaks kesklinna tagasi 

kolima.  

 



Vanas kesklinnas nähakse endiselt ka sotsialismiaegse planeerimise mõjusid just sinna 

rajatud paneelelamute tõttu. Sellised paneelelamud ei sobi vastavasse piirkonda, mistõttu 

on leitud, et tulevikus on mõistlik need hooned asendada sinna keskkonda sobilikemate 

hoonestustega, mis on ka mõistlik. Arvestada tuleks sel juhul hoonete 

multifunktsionaalsust, mis on välja toodud ka teooriaosas, kus leitakse, et parim lahendus 

kesklinna puhul on see, kus ühte hoonesse mahuvad nii elu- kui büroopinnad.  

 

Soovituseks edasiseks planeerimis- ja arendustegevuseks Pärnu linna ajaloolise 

linnasüdame puhul on esiteks suurendada koostööd avaliku ja erasektori vahel, sest 

mõlemad osapooled peaksid saama välja öelda oma arvamuse ja nende arvamustega tuleks  

võimalusel arvestada, teiseks tuleks määratleda ära linnaservas ja mujal linnas rajatavate 

kaubanduskeskuste maksimaalsed mõõtmed, et kõik ettevõtted ei koonduks ühte 

suuremasse kaubanduskeskusesse. Kolmandaks tuleks soodustada ettevõtlust Rüütli 

tänava piirkonnas, pakkudes ettevõtetele toetusi ning paindlikumaid rendimaksmis- ning 

reklaamvõimalusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kokkuvõte 
 
Kesklinna arengu- ja planeerimisega seotud tegevuste uurimine ja analüüsimine on 

oluline, kuna kesklinn on linna keskseks alaks, mistõttu on see oluline kogu linna 

toimimise seisukohalt. Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade Pärnu linnasüdame 

arendustest ja planeerimisest alates 2006. aastast ning analüüsida tehtud otsuste tagajärgi 

linnasüdame arengule. Töö metoodikast lähtuvalt analüüsiti Pärnu linna kehtivaid 

arengudokumente, Pärnu Postimehes alates 2006. aastast ilmunud artikleid ning viidi läbi 

3 intervjuud kesklinnas elavate inimestega, kelle uurija valis isiklikult oma 

tutvusringkonnast. Analüüsi tulemusel koostati töö tulemuste osa, kus tehti järjeldused 

peamiste arengutendentside kohta Pärnu linna ajaloolises linnasüdames.  

 

Töös anti ülevaade kesklinna üldisest olemusest, sellega seotud arendus-ja 

planeerimissuundadest teistes Euroopa riikides ning lisaks vaadeldakse kesklinnas 

elamise positiivseid ja negatiivseid külgi. Samuti kirjeldatakse uurimispiirkonda ning 

antakse selle kohta taustülevaade. Töö tulemuste osas analüüsiti linnapoliitika mõjusid 

uuritavale alale ja selgitati välja kesklinna planeerimise peamised kitsaskohad.  

 

Leiti, et Pärnu südalinna planeerimise puhul on oluliseks kitsaskohaks olnud 

linnavalitsuse kolimine südalinnast välja. Samuti on piirkonna areng suuresti mõjutatud 

suurte kaubanduspindade loomisest teistes linnaosadest, mis on mitmetele kesklinnas 

tegutsevatele ettevõtetele teatavaks tõmbekeskuseks. Peamiseks probleemiks on linna 

põhitänava ehk Rüütli kiratsemine turismihooajavälisel ajal. Tulevikus soovitakse 

piirkonnas valitsevat olukorda lahendada jalakäijatel mõeldud ala suurendamisega, 

bussijaama rekonstrueerimisega ning sotsialismiaegsete majade asendamisega 

asendamisega piirkonda sobilikuma hoonestusega.  
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